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Spis. zn.: 63067/2012
Č.j.: 65238/2012

U S N E S E N Í

ze 47. schůze rady města Šumperka ze dne 23.8.2012. 

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.

2645/12 Zpráva o vyřazení majetku města za 1. pololetí 2012

bere na vědomí
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1.1.2012 do 30.6.2012 dle 
předloženého materiálu.

2646/12 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VII roku 2012

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. VII roku 2012:
příjmy ve výši     7.977 tis. Kč
výdaje ve výši     8.265 tis. Kč

příjmy celkem 471.954 tis. Kč
výdaje ve výši 461.978 tis. Kč

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2647/12 Obecně závazná vyhláška č.  2/2012, kterou se stanoví místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

doporučuje ZM
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub



RM 47 – 23.08.2012

2

2648/12 Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2011

RM ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 
a.s., v působnosti valné hromady
schvaluje
1. v souladu s § 187 odst. 1 písm. f) Obchodního zákoníku, v platném znění, a v souladu se 

zněním stanov společnosti PMŠ, a.s., řádnou účetní závěrku společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČ 65138163 za rok 2011:
výsledek hospodaření za účetní období 2011: 1.800 tis. Kč

v rozsahu: 
- zpráva auditora o ověření závěrky za období od 1.1.2011 do 31.12.2011
- zpráva auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zprávy 

za období od 1.1.2011 do 31.12.2011
- rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění včetně přílohy k účetní závěrce
- daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2011
- výroční zpráva za rok 2011 včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2011 včetně zprávy 

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

2. použití zisku společnosti na povinný příděl do rezervního fondu společnosti a na úhradu 
ztrát společnosti z let minulých

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

2649/12 Zpráva PMŠ, a.s., o činnosti správce za rok 2011 - závěrečný účet

schvaluje
zprávu PMŠ, a.s., o činnosti správce za rok 2011 – závěrečný účet – vyúčtování poskytnutých 
záloh na plnění mandátních smluv za rok 2011 a vyúčtování financí, které PMŠ, a.s., inkasuje 
přímo za město Šumperk v oblasti spravovaného majetku za rok 2011. 
Závěrečná kumulovaná bilance účtu: 31.695,81 Kč

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2650/12 Zpráva PMŠ, a.s., o činnosti správce za rok 2011 - závěrečný účet

ukládá
vedoucí odboru FAP zapracovat závěrečné vypořádání mezi PMŠ, a.s., a městem Šumperk dle 
závěrečného účtu za rok 2011 do příslušného rozpočtového opatření.

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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2651/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
kontrolu plnění usnesení: 2139/08, 1537/11, 1665/11, 1678/11, 1882/11, 1951/12, 
1990/12, 2141/12, 2145/12, 2153/12, 2157/12, 2158/12, 2159/12, 2161/12, 
2162/12, 2201/12, 2249/12, 2363/12, 2365/12, 2367/12, 2370/12, 2378/12, 
2379/12, 2380/12, 2381/12, 2382/12, 2383/12, 2384/12, 2385/12, 2386/12, 
2387/12, 2418/12, 2431/12, 2432/12, 2433/12, 2438/12, 2439/12, 2440/12, 
2441/12, 2451/12, 2452/12, 2496/12, 2500/12, 2501/12, 2502/12, 2512/12, 
2527/12, 2529/12, 2530/12, 2532/12, 2537/12, 2539/12, 2543/12, 2547/12, 
2548/12, 2551/12, 2552/12, 2565/12, 2568/12, 2576/12, 2577/12, 2579/12, 
2580/12, 2581/12, 2582/12, 2583/12, 2584/12, 2585/12, 2586/12, 2587/12, 
2588/12, 2589/12, 2590/12, 2591/12, 2592/12, 2593/12, 2594/12, 2595/12, 
2599/12, 2601/12, 2603/12, 2604/12, 2605/12, 2606/12, 2608/12, 2609/12, 
2610/12, 2611/12, 2612/12, 2613/12, 2614/12, 2615/12, 2617/12, 2627/12, 
2628/12, 2629/12, 2630/12, 2631/12, 2632/12, 2633/12, 2634/12, 1117/11, 
1926/12.

2652/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5412/10 do 30.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1594/11 do 31.10.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1874/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1875/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová 
1876/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1877/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1927/12 do 31.08.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2202/12 do 31.08.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2282/12 do 31.08.2012 Zodpovídá. Ing. Répalová

2653/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č.  2416/12

ruší
usnesení RM č. 2416/12, kterým byla schválena změna usnesení RM č. 1876/11 k uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a správy 
přípojky STL plynovodu přes pozemek p.č. 1845/9 v k.ú. Šumperk v předpokládané délce         
4 bm, v rámci stavební akce „Výstavba garáže na p.p.č. 1845/19 v k.ú. Šumperk“.  V platnosti 
zůstává usnesení RM č. 1876/11.

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2654/12 MJP – prodej části p.p.č. 1632/2 v k.ú. Šumperk, or.  zahrada u domu Krameriova 
1067/6,  Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
2.1.2012 do 18.1.2012 dle usnesení rady města 1869/11 ze dne 30.12.2011, schválit  
prodej části p.p.č. 1632/2 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel  prodeje: náprava majetkoprávních vztahů 
- kupní cena:  300,--Kč/m2
- kupující: F. a B. S.,  bytem Šumperk
- kupující  uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
- kupující uhradí  správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 

do katastru

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2655/12 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 543/6 v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu 
Mánesova 2012/22, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka prodat p.p.č. 546/3 o výměře 222 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek: 
- účel  prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena:  300,--Kč/m2
- kupující uhradí za užívání pozemku při podpisu kupní smlouvy za rok 2010, 2011 a za 

leden-září roku 2012  nájemné ve výši 1.221,--Kč 
- kupující  uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
- kupující uhradí  správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 

do katastru

Termín: 10.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2656/12 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1350/3 v k.ú. Šumperk, or. za garážemi při ul. 
Uničovské

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka prodat část p.p.č.1350/3 o výměře cca 110 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: technické zázemí k domu 
- kupní cena 250,--Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolku za zápis vlastnického práva do 

katastru a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 10.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2657/12 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 219/1 a st.p.č. 287/3 v k.ú. Šumperk, or. 
pozemky za garážemi při ul. Tatranské 

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka prodat části p.p.č. 219/1 o výměře cca 40 m2 a st.p.č. 
287/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel: zahrada k domu
- kupní cena 300,--Kč/m2
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolku za zápis vlastnického práva do 

katastru a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 10.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2658/12 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č.  3293 v k.ú.  Šumperk, or. pozemek pod garáží při ul. 
Revoluční

neschvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka prodat st.p.č. 3293 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk za kupní 
cenu 1.100,--Kč/m2, z důvodu schválených kupních cen pozemků usnesením ZM č. 570/12.

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2659/12 MJP – zveřejnění pronájmu st.p.č.  3293 v k.ú.  Šumperk, or. pozemek pod garáží při 
ul. Revoluční

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout st.p.č. 3293 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, 
z důvodu nápravy majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného vlastníka, za podmínek: 
- účel pronájmu: pozemek pod garáží
- sazba nájemného pro rok 2012: 20,--Kč/m2/rok 

                              od 1.1.2013: 30,--Kč/m2/rok 
- nájemce uhradí nájemné od nabytí vlastnictví stavby garáže na st.p.č. 3293 v k.ú. 

Šumperk, tj. od 1.2.2012
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou

Termín: 10.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2660/12 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk, or. pozemek u domů 
Krameriova 1147/1, Čsl. armády 1146/62

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 1326/2 o výměře 379 m2 v  k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek:
- účel  prodeje:   vymezený prostor k obytným domům 
- kupní cena: 300,--Kč/m2
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- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  před podáním 
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a  správní poplatek za zápis vkladu práva 
do katastru 

- v případě  dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena nejpozději do 
12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  a vlastnické právo k 
pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny  

- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu

- pokud nebudou kupující nájemci pozemku, budou nájemní smlouvy zrušeny a kupující 
budou povinni strpět po dobu sjednané nájemní smlouvy právo nájemce pozemek užívat 

- nabídka platí do 31.10.2012

Termín: 10.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2661/12 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu a vstupu přes st.p.č. 1895/2 v k.ú. Šumperk, 
or. pozemek u domu Americká 4, 6, vedle katastrálního úřadu

neschvaluje
zřízení věcného břemene vjezdu přes st.p.č. 1895/2 v k.ú. Šumperk pro budoucí kupující ze 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní označené jako obch/0029/2011, jmenovitě V. D., 
Šumperk, M. L., bytem Žabovřesky, Brno,  J. O., M. a H. V.,  všichni bytem Šumperk, J. K., J. a D. 
S., D. U., P. a A. V., všichni bytem Šumperk, I. B.,  bytem  Šumperk,  M. D.,  bytem  Šumperk, J. 
a A. F.,  oba bytem Šumperk, P H.,  bytem Šumperk a S. Š.,  bytem Šumperk. Zřízením věcného 
břemene se bude vlastník st.p.č. 1895/2 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk zabývat společně 
s realizací budoucího prodeje p.p.č. 1291/3, 1291/6, 3019 a 1278/18 vše k.ú. Šumperk.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2662/12 MJP – prodej objektu bez č.p. – občanská vybavenost (studna) na st.p.č. 949, st.p.č. 
949 a část  p.p.č. 1713/1, vše v k.ú. Šumperk, or. objekt studny u kolejí mezi ul. 
Příčnou a Hybešovou  

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
2.7.2012 do 18.7.2012 dle usnesení rady města 2579/12 ze dne 28.6.2012 schválit prodej 
objektu bez č.p. – občanská vybavenost  (studna) na st.p.č. 949,  st.p.č. 949 o výměře 72 m2 
a část p.p.č. 1713/1 o výměře cca 450 m2 vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:
- kupní cena: 1 m2 p.p.č. 1713/1.....313,--Kč

                   objekt bez č.p. na st.p.č. 949, včetně st.p.č. 949 .............175.001,--Kč
- účel prodeje: v souladu s územním plánem
- kupující:  I. H., bytem Šumperk
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru a náklady 

spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2663/12 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce 
1. NP pavilonu B - vybudování ORL ambulance“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce 1. NP 

pavilonu B – vybudování ORL ambulance“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků
členové
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Martin Juřička, Lubomír 
Polášek

náhradníci
Ing. Luděk Felkl,  Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Daniela Kallasová, 
Irena Freudmannová

- minimální seznam oslovených zájemců:
EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 41031024
FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584
STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČ 25827375
Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh na Moravě, PSČ      
789 01, IČ 26825180
PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, IČ 47153903

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2664/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – plynovodní přípojka pro RD na pozemku st.p.č. 
819 v k.ú. Dolní Temenice, lokalita mezi ul. Sládkovou, Šumavskou a Anglickou

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy přípojky 
zemního vedení plynovodu přes pozemek p.č. 920/3 v k.ú. Dolní Temenice, v délce 2,92 bm.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72,
IČ 27768961.
Vedlejší účastník – investor:
J. D.,  bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce  1.000,--Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhradu provede investor nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu 
smlouvy, před vkladem věcného práva do KN.

- investor doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni v pěti vyhotoveních  příslušný GP
- investor uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2665/12 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2444/1 a pozemku 
p.č. 2439 v k.ú. Nový Malín, or. areál letiště 

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, IČ 00303461, pronajmout část 
pozemku p.č. 2444/1 a pozemku p.č. 2439 v k.ú. Nový Malín o celkové výměře cca 650 m2 
(areál letiště)
- účel pronájmu: stavba montážního hangáru pro malá motorová letadla s doprovodnými 

funkcemi administrativního zázemí, služebního bytu, hygienického zázemí a zázemí pro 
zaměstnance

- doba nájmu: určitá, 20 let od doby uzavření nájemní smlouvy, s tím, že po celou dobu 
pronájmu bude stavba na pozemcích města užívána k sjednanému účelu pronájmu, tj. 
k montáži letadel s doprovodnými funkcemi. 

- nájemné: 55,--Kč/m2/rok v případě dodržení účelu pronájmu
- v případě oznámení změny účelu pronájmu bude výše nájemného znovu posouzena, popř. 

přehodnocena
- v případě neoznámení změny účelu pronájmu bude sjednáno právo pronajímatele od 

smlouvy odstoupit
- do 1 roku od kolaudace budovy hangáru ve vlastnictví společnosti A2 CZ, s.r.o. město 

Šumperk na svých pozemcích zajistí zpevnění stávající přistávací dráhy plastovými 
zatravňovacími rohožemi o výměře cca 11.000 m2 pro možnost celoročního provozu 
letiště a s povinností údržby uživateli na vlastní náklady

- nájemce se zavazuje nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby na pozemku města vytvořit 
nejméně 11 pracovních míst a minimálně tento počet zachovat po celou dobu pronájmu 

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2666/12 MJP – zapracování finančních prostředků na vybudování přistávací dráhy letiště do 
rozpočtu města Šumperka na rok 2013

doporučuje ZM
zapracovat do rozpočtu města Šumperka na rok 2013 finanční prostředky na vybudování 
přistávací dráhy letiště. 

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2667/12 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmětem je byt č. 71 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/71 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 
v Šumperku  ke dni 30.9.2012 s nájemcem I. B.,  bytem Šumperk. Současně se schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.10.2012, jejímž předmětem bude byt č. 2958/71
v domě nám. Jana  Zajíce 2958/13 v Šumperku, s J. K.,  bytem  Šumperk.

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2668/12 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmětem je byt č. 71 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. 2958/71 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucí kupující I. B.,  bytem 
Šumperk ke dni 30.9.2012. I. B., bytem  Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s J. K.,  bytem Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/71 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s J. K., 
bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1.10.2012.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2669/12 MJP – změna  „Zásad pro prodej…“

doporučuje ZM
schválit změnu „Zásad pro prodej...“ tak, že v čl. V. se  doplňuje odstavec tohoto znění:
Při prodeji bytových jednotek v roce 2012 a 2013  písmeno  N vyjadřuje hodnotu výše ročního 
nájemného stanoveného v souladu s usnesením RM č. 4101/09  ze dne 23.7.2009.
Změna nabývá účinnosti dnem schválení.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2670/12 MJP – souhlas města Šumperka s umístěním sídla firmy Jeseníky – sdružení 
cestovního ruchu

uděluje
souhlas města Šumperka jako vlastníka  nemovitosti - budovy č.p. 233, ul. Kladská  1, 
Šumperk, situované na pozemku st.p.č. 100  v k.ú. Šumperk, s umístěním sídla firmy  Jeseníky 
– Sdružení cestovního ruchu, se sídlem Kladská 1, Šumperk, IČ 68923244, v této budově.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing Répalová

2671/12 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor Gen. Svobody 1, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející se v budově na ulici Gen. 
Svobody 1   v Šumperku o celkové podlahové ploše 45,86  m², stávající užívání zlatnictví.

Podmínky:
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu do 1. 11. 2012

s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
Nájemné: min. 3.000,--Kč/m²/rok  

v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH
možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2013
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Služby: vodné/stočné vč. dešťové vody, výše záloh bude stanovena dle účelu pronájmu
Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb
Podmínky:
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu,

označeném  „Pronájem nebytových prostor – Gen. Svobody 1 - neotvírat“, a to na adresu 
Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, nabízenou  
výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně 
osvědčení o registraci plátce DPH

- náklady spojené s případnou rekonstrukcí či změnou způsobu užívání nebytových prostor 
ponese ze svého nájemce

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 
doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, nejpozději 
v termínu do 19. 9. 2012 nejpozději do 12:00 hod. 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a hodnoceny
- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 19. 9. 2012, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy          
k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
uchazečů

Termín: 19.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2672/12 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor Gen. Svobody 1, Šumperk

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem nebytových prostor, nacházejících 
se v   budově   Gen. Svobody 1  v Šumperku,  hodnotící komisi pro posouzení a doporučení 
předložených písemných nabídek na pronájem nebytových prostor v tomto složení:

členové hodnotící komise 
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt

náhradníci hodnotící komise
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Šárka Hanáková 

Termín: 19.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2673/12 MJP – bytová problematika

souhlasí
v souladu s Čl. V. Smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28. 2. 2000, ve znění 
pozdějších dodatků, s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k bytu na dobu výkonu práce 
– údržbáře sportovního areálu v Šumperku na ulici Žerotínově 55 v areálu Tyršova stadinou 
mezi TJ Šumperk, zastoupená předsedkyní  TJ Šumperk Jarmilou Hynkovou  se sídlem 
Žerotínova 55, Šumperk, IČ  14617790, jako pronajímatelem na straně jedné a R. K.,  bytem
Nový Malín, PSČ 788 03, jako nájemcem na straně druhé. Předmětem dodatku č. 1 bude 
prodloužení doby nájmu po dobu výkonu práce údržbáře sportovního areálu od 1. 8. 2012 do   
31. 12. 2012.

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 47 – 23.08.2012

11

2674/12 MJP – podnájem části budovy č.p. 2800, Šumperk, or. ozn. Gen. Svobody 68

souhlasí
v souladu s čl. VIII. nájemní smlouvy uzavřené dne 31.8.2011 mezi městem Šumperk jako 
pronajímatelem a společností PONTIS Šumperk, o.p.s. jako nájemcem, jejímž předmětem je 
nájem budovy č.p. 2800 na pozemku st. p.č. 1785 v katastrálním území Šumperk (orientační 
označení Gen. Svobody 68) s uzavíráním krátkodobých podnájemních smluv dle rozhodnutí 
nájemce - společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Šumperk, Gen. Svobody 68, IČ 
25843907
Předmětem podnájmu jsou nebytové prostory umístěné:  
1. nadzemní podlaží – nízkoprahový klub pro děti a mládež
2. nadzemní podlaží – počítačová učebna
3. nadzemní podlaží -  tělocvična, keramická dílna, jídelna s příslušenstvím
v budově č.p. 2800 na pozemku st. p.č. 1785 v katastrálním území Šumperk (orientační 
označení Gen. Svobody 68), a to za podmínek:
- doba podnájmu určitá, max. 6 hodin/den  
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní
- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem
- nájemce odpovídá pronajímateli za škodu způsobenou podnájemcem na věcech ve 

vlastnictví pronajímatele
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce 

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2675/12 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor nám. Míru 20, Šumperk

schvaluje
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 27. 12. 1995, kde 
pronajímatelem je Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
a nájemcem  Olga Šmerdová, bytem Šumperk, IČ 44768702

Předmět nájmu: nebytové prostory v budově nám. Míru 20, Šumperk, označené jako 
prodejna oděvů, textilu, obuvi, sportovních potřeb o  podlahové ploše      
54 m² 

Způsob ukončení: písemná dohoda ke dni 31. 12. 2012

Podmínka pro ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou ke dni 31.12.2012:

- nájemce se v dohodě o ukončení nájmu zaváže, v případě prominutí platby nájemného za 
období září až prosinec 2012 ze strany pronajímatele, že nebude vznášet vůči 
pronajímateli jakékoliv finanční či jiné nároky vzniklých z titulu investic, stavebních úprav či 
technického zhodnocení předmětu nájmu, provedených nájemcem na jeho náklady 
v průběhu trvání nájemního vztahu

- předmět nájmu bude předán ve stavu v jakém se bude nacházet ke dni uzavření dohody o 
ukončení nájmu s tím, že nájemce zachová provedené stavební úpravy, rekonstrukce a 
technické zhodnocen předmětu nájmu, které provedl na své náklady

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2676/12 MJP – žádost o prominutí nájmu

doporučuje ZM
schválit prominutí úhrady nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu nám. Míru 20, 
Šumperk pro nájemkyni O. Š., bytem Šumperk v období  od 1. 9. 2012 do  31. 12. 2012, jehož 
výše činí 27.000,--Kč. 

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2677/12 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor nám. Míru 20, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející se v budově nám. Míru 20    
v Šumperku o celkové podlahové ploše 54  m², stávající užívání prodejna oděvů, textilu, obuvi, 
sportovních potřeb.

Podmínky:
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu do 1. 1. 2013  s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce 
Nájemné: min. 1.500,--Kč/m2/rok 

v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH
možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2014

Služby: vodné/stočné vč. dešťové vody, výše záloh bude stanovena dle účelu pronájmu
Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb

Podmínky:
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném  

„Pronájem nebytových prostor – nám. Míru 20 - neotvírat“, a to na adresu Městský úřad 
Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, nabízenou  
výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně 
osvědčení o registraci plátce DPH

- náklady spojené s případnou rekonstrukcí či změnou způsobu užívání nebytových prostor 
ponese ze svého  nájemce

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 
doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, nejpozději 
v termínu do 19. 9. 2012 nejpozději do 12:00 hod. 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty  a  hodnoceny
- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 19. 9. 2012, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 
posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
uchazečů

Termín: 19.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2678/12 MJP – pronájem nebytových prostor nám. Míru 20, Šumperk

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem nebytových prostor, nacházejících 
se v   budově   nám. Míru 20  v Šumperku,  hodnotící komisi pro posouzení a doporučení 
předložených písemných nabídek na pronájem nebytových prostor v tomto složení:
členové hodnotící komise:
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt

náhradníci hodnotící komise:
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Petra Hatoňová, Ing. Šárka Hanáková

Termín: 19.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2679/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 250/2008-P, 
uzavřené dne 1. 10. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a L. J.,  bytem Šumperk,  jako nájemce, jejímž předmětem 
je  byt  č. 6  v domě  na ulici Banskobystrické 1274/41 v Šumperku. Předmětem dodatku č. 4
bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10. 2012  do  30. 9. 2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2680/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                
č.MJP/P/0003/2010,  uzavřené dne 14. 6. 2010 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. R.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 6 v domě  na ulici Banskobystrické 1277/46  v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1.9.2012  do   
31.8.2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2681/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0011/2011,  uzavřené dne 22. 9. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Z. R.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 9  v domě  na ulici Lidické 1312/75 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1.10.2012  do  30.9.2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2682/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 251/2008-P, 
uzavřené dne 1. 10. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. M.,  bytem Šumperk,  jako nájemce, jejímž 
předmětem je  byt  č. 14  v domě  na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku. Předmětem 
dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10. 2012  do  30. 9. 2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2683/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0010/2011,  uzavřené dne 19. 9. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. B.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemci, jejímž předmětem je  byt  č. 19  v domě  na ulici Zahradní 2707/35 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10. 2012  do  30. 9. 2013.  

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2684/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0009/2011,  uzavřené dne 19. 9. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. B.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt  č. 13  v domě  na ulici Zahradní 2708/37  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu        od 1. 10. 2012  do  30. 9. 2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2685/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0003/2012, uzavřené dne 31. 5. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. Š.,  bytem Králec,  jako 
nájemce, jejímž předmětem je  byt č. 1   v objektu Obchodní akademie Šumperk, Hlavní třída 
31. Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 9. 2012  do  30. 6. 2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2686/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavřít  dohodu o zániku nájmu bytu č. 2 na ulici Gen. Svobody 40/10 v Šumperku s M. S., 
bytem v Šumperku.
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. S.,  bytem  
Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 4  o velikosti  1 + 2
obytných místností ve 3. nadzemním podlaží obytného domu na ulici Hlavní třída 2/23
v Šumperku. Nájemní smlouva na dobu neurčitou, nájemné ve výši 47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2687/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 3-F etapa“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 3-F etapa“, jejímž předmětem bude 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy 
multifunkční komunikační sítě včetně domovních přípojek přes pozemky p.č. 921/17 a 879/4 
v k.ú. Dolní Temenice, v předpokládané délce 8 bm.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Nerudova 803/6, Šumperk, IČ 25382292.
Podmínky:
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovými podmínkami

dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009, ve znění usnesení 1794/11 ze dne 
1.12.2011, v částce 110,--Kč/bm trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně včetně platné 
sazby DPH, po doložení geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného 
břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí 
oprávněný z věcného břemene

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v  částce 1.000,--Kč 
včetně platné sazby DPH 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31.5.2015

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet ověřenou projektovou 
dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 30.11.2014

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2688/12 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky v domě Zahradní 13 formou VVŘ

schvaluje
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 2662/7 o výměře 31,01 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662
na st.p.č. 506 a spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice  (or. ozn. Zahradní 13) ve veřejném výběrovém řízení. 
Jde o byt bez nájemního vztahu.
Podmínky prodeje a konání VVŘ:
- vyvolávací cena ve výši 237.947,--Kč 
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-1905609309/0800, 

variabilní symbol rodné číslo složitele kauce, specifický symbol 22, a to nejpozději 3 
pracovní dny přede dnem konání VVŘ nebo nejpozději před konáním dražby v pokladně 
MěÚ. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí po 
úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného 
odkladu po ukončení VVŘ na číslo účtu, z něhož byla kauce uhrazena  nebo v pokladně 
MěÚ

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  ve výši 1.000,--Kč

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené 
lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 
z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena nebude. 

- nabízené prostory jsou ve VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni jeho konání a 
jejich stav je zhodnocen v nabídkové ceně

- možnost prohlídky bytu dne 5.9.2012  v 16.00 hod.
- termín konání VVŘ -  12.9.2012 v 15.30 hod. v  obřadní síni v II. poschodí MěÚ (budova 

radnice), nám. Míru 1, Šumperk
Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník PaedDr. Petr 
Holub, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku 
Ing. Lenka Salcburgerová, vedoucí oddělení MJP a organizačního Mgr. Romana Drásalová.  

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2689/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Prodloužení plynovodu pro plynofikaci areálu Spektrolak“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Prodloužení plynovodu pro plynofikaci areálu Spektrolak“, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy zemního 
vedení STL plynovodu přes pozemek p.č. 1184/4 (pozemek ZE p.č. 1184) v k.ú. Horní 
Temenice, v předpokládané délce 7 bm.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 
27768961.
Vedlejší účastník – investor:
SPEKTROLAK spol. s r.o., se sídlem Zahradní 2654/27, Šumperk, IČ 41030885.
Podmínky:
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovými podmínkami

dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009, ve znění usnesení 1794/11 ze dne 
1.12.2011, v částce 110,--Kč/bm trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně včetně platné 
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sazby DPH, po doložení geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného 
břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady investor stavby

- investor uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % předpokládané 
hodnoty budoucího věcného břemene v minimální částce 1.000,--Kč včetně platné sazby 
DPH 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31.5.2015

- investor stavby je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného a investora právo provést na tomto pozemku 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 30.11.2014.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2690/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Přípojka NN – Vrtek, parc. č. 362/2, k.ú. Dolní Temenice“, or. lokalita              
u bývalé čerpací plynové stanice, cca 1 km za Šumperkem směrem na Bratrušov

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Přípojka NN – Vrtek, parc. č. 362/2, k.ú. Dolní Temenice“, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy přípojky 
nadzemního vedení NN přes pozemky p.č. 362/3 a 878 v k.ú. Dolní Temenice, 
v předpokládané délce 24 bm.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
S. V.,  bytem Šumperk.
Podmínky:
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovými podmínkami

dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009, ve znění usnesení 1794/11 ze dne 
1.12.2011, v částce 40,--Kč/bm trasy jednoho vedení včetně platné sazby DPH, po 
doložení geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po 
dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný z věcného 
břemene

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 960,--Kč 
včetně platné sazby DPH 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31.5.2015

- budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen dodržet ověřenou projektovou 
dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na těchto pozemcích 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně–technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 30.11.2014

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2691/12 MJP – komoditní burza PROFIT

bere na vědomí
žádost o zařazení dohodců Komoditní burzy PROFIT do případného výběrového řízení na 
zprostředkování nákupu elektrické energie a zemního plynu na Komoditní burze PROFIT.

2692/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu dvou kusů chatek (hrací prvky) na 
pozemku p.č. 1659/2 v k.ú. Šumperk (areál Základní školy Šumperk, 8. května 63)

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 1659/2 v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo 
provést na předmětném pozemku stavbu dvou kusů dřevěných chatek, v rozsahu a stavebně-
technickém provedení dle doložené projektové dokumentace „Dřevěné chatky v zázemí školy, 
parcela č. 1659/2 v k.ú. Šumperk“, zhotovitele Ing. Jana Kurfürsta, datum zpracování červen 
2012.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. května 870/63, Šumperk, IČ 00852317. 

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2693/12 MJP – vrácení pozemků Pozemkovému fondu ČR dle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 
95/1999 Sb. , lokalita „Vyhlídka“

doporučuje ZM
vzít na vědomí výzvu PF ČR k vrácení pozemků  a souhlasit s bezúplatným převodem  pozemků  
p.č. 1564/1, p.č. 1534/113, p.č. 1534/101, p.č. 1534/104, p.č. 1534/106, p.č. 1534/112, 
p.č. 1582/6, p.č. 1582/9 a p.č. 1581/2  a části p.č. 1582/1 vše v k.ú. Šumperk (v lokalitě 
„Vyhlídka“) zpět do vlastnictví Pozemkovému fondu ČR dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 
95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na 
jiné osoby.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2694/12 MJP – vrácení pozemků Pozemkovému fondu ČR dle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 
95/1999 Sb. , lokalita „Nad DPS Markéta“

doporučuje ZM
vzít na vědomí výzvu PF ČR k vrácení pozemků  a souhlasit s bezúplatným převodem  pozemků  
p.č. 908/3 a p.č. 908/7 vše v k.ú. Horní Temenice (v lokalitě „Nad DPS Markéta“) zpět do 
vlastnictví Pozemkovému fondu ČR dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb. o 
podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2695/12 MJP – vrácení pozemků Pozemkovému fondu ČR dle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 
95/1999 Sb. , u křižovatky Hrabenovská x Bohdíkovská

doporučuje ZM
vzít na vědomí výzvu PF ČR k vrácení pozemků  a souhlasit s bezúplatným převodem  pozemků  
p.č. 82 a st.p.č. 36/1 vše v k.ú. Horní Temenice u křižovatky Hrabenovská x Bohdíkovská zpět 
do vlastnictví Pozemkovému fondu ČR dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb. o 
podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2696/12 MJP – smlouva o užití práva umístit reklamní poutač spol. Fortex – AGS, a.s., pro 
podporu stavební akce „Polyfunkční dům U Barborky Šumperk“  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva umístit reklamní poutač typu A s jednostranným polepem o 
výměře reklamní plochy 12 m2 na části pozemku st.p.č. 1782/4 v k.ú. Šumperk.
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Uživatel práva: FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584.
Účel: podpora prodeje jednotek v „Polyfunkčním domě U Barborky Šumperk“.
Úplata za užití práva: 3.000,--Kč/m2/rok + DPH v platné výši, úhrada bude provedena do 14 

dnů ode dne podpisu smlouvy
Doba užití práva: určitá v délce doby trvání 3 měsíců, platnost ode dne podpisu smlouvy, 

ukončení smlouvy dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich 
se 14 denní výpovědní lhůtou, která počne běžet následující den po 
doručení

Podmínky: uživatel je povinen po ukončení smlouvy neprodleně odstranit reklamní 
zařízení z předmětného pozemku a pozemek uvést do původního stavu,
uživatel je povinen dodržet podmínky stanovené PMŠ a.s. a odborem 
RÚI 

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2697/12 MJP – uzavření smluv o zřízení práva provést stavbu „Cyklokomunikace Desná, část 
cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou 
vlastník pozemků p.č. 529/1 a p.č. 529/2 v k.ú. Dolní Studénky Česká republika s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy s.p., se sídlem Dřevařská  932/11, Brno, PSČ 
601 75, IČ 70890013, zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, právo provést stavbu „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka 
Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ na výše uvedených pozemcích. 

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2698/12 MJP – uzavření smluv o zřízení práva provést stavbu „Cyklokomunikace Desná“ , část 
cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou 
vlastník pozemku  p.č. 41/29  v k.ú. Dolní Studénky  Obec Dolní Studénky, se sídlem Dolní 
Studénky 99, PSČ 788 20, IČ 00635936  zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, právo provést stavbu „Cyklokomunikace Desná, část 
cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ na výše uvedeném pozemku. 

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2699/12 MJP – uzavření smluv o zřízení práva provést stavbu „Cyklokomunikace Desná“ , část 
cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“

schvaluje
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou 
vlastník pozemku  p.č. 515  v k.ú. Dolní Studénky  Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 
1191/40a, Olomouc, Hodolany PSČ 779 11, IČ 60609460, s právem hospodařit s majetkem 
kraje pro Správu silnic olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Lipenská 
753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399   zřídí stavebníkovi městu Šumperk, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, právo provést stavbu „Cyklokomunikace 
Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ na výše uvedeném 
pozemku. 

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2700/12 MJP – zrušení usnesení RM č. 1772/11 ze dne 1. 12. 2011 – uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene – „Rekonstrukce MS SU Šumperk, NTL plynovod ul. 
Temenická“

ruší
usnesení RM č. 1772/11 ze dne 1.12.2011, kterým bylo schváleno uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene, mezi městem Šumperk, jako povinným a spol. SMP Net, s.r.o., se sídlem 
Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 27768961, jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení práva uložení a správy zemního vedení NTL 
plynovodu přes pozemky  p.č. 108/15 a 108/16 v k.ú. Dolní Temenice a přes pozemky p.č. 
269/1, 276/8 a 276/9 v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Rekonstrukce MS SU 
Šumperk, NTL plynovod ul. Temenická“.

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2701/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS SU Šumperk, NTL plynovod 
ul. Temenická – úsek investora SMP Net, s.r.o.“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení NTL plynovodu přes pozemky p.č. 269/1, 276/8 a 276/9 v celkové délce 14,7 bm 
v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Rekonstrukce MS SU Šumperk, NTL plynovod ul. 
Temenická, úsek investora SMP Net, s.r.o.“.
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Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava,  PSČ 702 72,     
IČ 27768961.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce  3.175,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 2.775,--Kč, po započtení zaplacené zálohy ve výši 
400,--Kč uhrazené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0084/08/Foj ze dne 27.3.2009, uhradí oprávněný před vkladem věcného práva do 
KN, nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, který vystaví povinný 
nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni ve čtyřech vyhotoveních  příslušný 
GP

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2702/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Rekonstrukce MS SU Šumperk, NTL plynovod 
ul. Temenická – úsek investora VHZ a.s.“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy 
zemního vedení NTL plynovodu přes pozemky p.č. 108/15 a 108/16 v celkové délce 102,7 
bm v k.ú. Šumperk, v rámci stavební akce „Rekonstrukce MS SU Šumperk, NTL plynovod ul. 
Temenická, úsek investora VHZ a.s.“.

Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.

Oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava,    PSČ 702 72,
IČ 27768961.
Vedlejší účastník – investor:                                                                                            
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, Šumperk, IČ 47674954.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  11.297,--Kč

včetně platné sazby DPH. Úhradu provede investor nejpozději do 30 dnů ode dne 
podpisu smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

- investor doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni v pěti vyhotoveních  příslušný 
GP

- investor uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2703/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – „Veřejné osvětlení pod železničním mostem 
v Šumperku“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
kabelového vedení NN veřejného osvětlení přes pozemky p.č. 1269 a 1799/12 v k.ú. Šumperk 
v rámci stavební akce „Veřejné osvětlení pod železničním mostem v Šumperku“.

Povinný z věcného břemene: 
České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 70994226.

Oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.

Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty byla stanovena v částce  12.000,--Kč

včetně DPH, kterou oprávněný uhradil na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene VBb/0004/2010/Foj ze dne 14.12.2010

- náklady na vyhotovení GP a náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru 
nemovitostí hradí město Šumperk

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2704/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu sjezdu z pozemku p.č. 1845/120 –
trvalý travní porost přes pozemek města Šumperka p.č. 1845/157 - ostatní plocha 
na pozemek p.č.  1845/25 – ostatní plocha (komunikace) v k.ú. Šumperk ke stavbě 
„Rodinný dům na parcele č. 1845/120 Šumperk“ – lokalita Panorama v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 1845/157 v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo 
provést stavbu sjezdu z pozemku p.č. 1845/120 – trvalý travní porost  přes pozemek města 
Šumperka p.č. 1845/157 – ostatní plocha na pozemek města Šumperka  p.č. 1845/25 –
ostatní plocha (komunikace) v k.ú. Šumperk  v rámci  akce „Rodinný dům na parcele 
č.1845/120, Šumperk“, a to v rozsahu a stavebně-technickém řešení dle koordinační situace 
zpracované ke stavbě „ Rodinný dům na parcele č. 1845/120, Šumperk“ – lokalita Panorama 
v Šumperku.
Vlastník pozemku p.č. 1845/157 v k.ú. Šumperk:                                                                                       
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1 Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:                                                                                                                                     
Manželé J. J. a M. J.,  oba bytem  Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet podmínky odboru RÚI ze dne 11.07.2012  a  podmínky PMŠ   

a.s. ze dne 11.07.2012, č.j. sř-  028
- sjezd bude vybudován výhradně na náklady stavebníka
- před zahájením prací budou vytýčena podzemní vedení
- stavebník je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 30.06.2013
- správa a údržba sjezdu nákladem stavebníka

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2705/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o partnerství k projektu „Karta hosta Jeseníky“

schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o partnerství k projektu „Karta hosta Jeseníky“ dle
předloženého materiálu.
Účastníci smlouvy:
Realizátor:                                                                                                                                                 
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, se sídlem Šumperk, Kladská 1, PSČ 787 01,                   
IČ 68923244.
Budoucí partner:   
Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČ 00303461.

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

2706/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – plynovod NTL „REKO MS SU Šumperk, ul. 
Nerudova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení NTL plynovodu přes pozemky p.č. 362/2, 570/10, 2059/1, 2059/3 a 2263 v k.ú. 
Šumperk, v celkové délce 690,43 bm v rámci akce plynovod NTL „REKO MS SU Šumperk, ul. 
Nerudova“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 
27768961.
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 194.500,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Po započtení zaplacené zálohy ve výši 13.000,--Kč, uhrazené na základě 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0006/2009/Foj ze dne 
27.3.2009, oprávněný uhradí doplatek ve výši 181.500,--Kč vč. platné sazby DPH, 
nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, který vystaví povinný nejpozději 
do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni ve čtyřech vyhotoveních  příslušný 
GP

- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2707/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Plynofikace RD, p.č. 433,5/5 a 5/6, k.ú. Horní Temenice“, lokalita při ul. 
Potoční v Temenici

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Plynofikace RD, p.č. 433, 5/5 a 5/6, k.ú. Horní Temenice“, jejímž předmětem bude zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy přípojky 
zemního vedení STL plynovodu přes pozemek p.č. 5/6 v k.ú. Horní Temenice, v předpokládané 
délce 2 bm.
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Budoucí povinný z věcného břemene:                                                                                                                                           
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:                                                                                         
M. P.,  bytem Šumperk.
Podmínky:
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovými podmínkami 

dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009, ve znění usnesení 1794/11 ze dne 
1.12.2011, v částce 40,--Kč/bm trasy jednoho vedení včetně platné sazby DPH, minimálně 
ale 500,--Kč,  po doložení geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene, 
který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady oprávněný

- investor uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % předpokládané 
hodnoty budoucího věcného břemene v minimální částce 500,--Kč včetně platné sazby 
DPH, do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31.5.2015

- investor stavby je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného a investora právo provést na tomto pozemku 
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 30.11.2014.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2708/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Výstavba RD na parcele č. 1845/91, 1845/92, ul. Horní, Šumperk, přeložení 
dvou typových skříní a prodloužení dvou STL-přípojek“, or. výstavba RD v lokalitě 
„Panorama“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu
„Výstavba RD na parcele číslo 1845/91, 1845/92, ul. Horní, Šumperk, přeložení dvou 
typových skříní a prodloužení dvou STL-přípojek“, jejímž předmětem bude zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy přípojek zemního 
vedení STL plynovodu přes pozemek p.č. 1845/140 v k.ú. Šumperk, v předpokládané celkové 
délce 11 bm.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava,  PSČ 702 72, IČ 
27768961.
Vedlejší účastník – investor:          
E. a B. M.,  oba bytem Šumperk.
Podmínky:
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovými podmínkami 

dle usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16.4.2009, ve znění usnesení č. 1794/11 ze dne 
1.12.2011, v částce 110,--Kč/bm trasy jednoho vedení ve III. – IV. zóně včetně platné 
sazby DPH, po doložení geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného 
břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady investor stavby

- investor uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % předpokládané 
hodnoty budoucího věcného břemene v částce 1.210,--Kč včetně platné sazby DPH, do 15 
dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31.5.2015
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- investor stavby je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.

- pro účely vedení stavebního řízení budoucí povinný, jako vlastník předmětného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného a investora právo provést na tomto pozemku
příslušnou stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené 
projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 30.11.2014

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2709/12 MJP – zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout honitbu „Šumperský les“

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout uznané honitby v držení města Šumperka
nazvané „Šumperský les“ s celkovou výměrou 1.554, 8676 ha honebních pozemků v hranicích 
dle předložené mapy. 

Doba nájmu: určitá 10 let od 1.4.2013 do 31.3.2023.

Účelem nájmu: výkon práva myslivosti v uvedené honitbě v souladu s předpisy o myslivosti.

Nájemné: minimálně 75.000,--Kč/rok/celek bez DPH. Nájemné bude každoročně  
valorizováno s účinností od 1.4.2014, a to o míru inflace   vyhlášené Českým statistickým 
úřadem za uplynulý kalendářní rok.

Podmínky pronájmu honitby; podání nabídky a požadavky na její podobu a obsah
1. Podání nabídky a požadavky na její podobu
Nabídka zájemce musí mít  písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce.

Písemné  nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 
vlevo nahoře „Pronájem honitby – Šumperský les - neotvírat“ spolu s identifikací zájemce, a to 
na adresu Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk. 

Identifikací zájemce se pro účely tohoto příkazu rozumí v případě fyzické osoby její jméno, 
příjmení a bydliště, v případě osoby právnické její firma (název), sídlo a identifikační číslo, bylo-
li přiděleno.
Písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním doručením 
na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, nejpozději v termínu do 
10.9.2012. Při osobním doručení musí být písemná nabídka doručena na podatelnu 
Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, nejpozději do 13:00 hod. dne 
10.9.2012.

Doporučuje se všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou
počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez
poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Jako jeden z možných bezpečnostních 
prvků lze doporučit sešití provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem 
statutárního orgánu zájemce a jeho razítkem. Nedodržení tohoto doporučení není důvodem k 
vyřazení nabídky.
Písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a hodnoceny.

Přijaté písemné nabídky budou, po uplynutí termínu pro podání  nabídek, tj. po 10.9.2012, 
neotevřené předloženy komisi pro otevírání a posouzení nabídek a následně budou nabídky 
předloženy k rozhodnutí o výběru Radě města Šumperka.
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2. Podmínky pronájmu honitby stanovené zákonem
Nájemcem honitby může být pouze osoba podle § 32 odst. 3 zákona č.449/2001 Sb., o 
myslivosti (dále jen zákon), v platném znění pouze:
V případě osoby uvedené v § 32 odst. 3 písm. c) zákona se za předmět činnosti „myslivost“  
nepovažuje volná živnost „Poskytování služeb pro myslivost“ či „Poskytování služeb pro 
zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost“, jak vyplývá z popisu obsahu této 
volné živnosti dle Přílohy č. 4 k Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
3. Požadavky na obsah nabídky
3.1 Splnění zákonného předpokladu možnosti nájmu honitby (§ 32 odst. 3 zákona) zájemce v 
nabídce doloží takto:
a) česká fyzická osoba kopií platného občanského průkazu a kopií platného českého 
loveckého lístku,
b) myslivecké sdružení originálem anebo kopií platných stanov mysliveckého sdružení, 
registrovaných ministerstvem vnitra a kopiemi platných loveckých lístků alespoň tří členů 
tohoto sdružení,
c) česká právnická osoba:
A.a.a/ originálem nebo kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, v níž 
je zájemce zapsán, z níž je patrno, že předmětem činnosti této právnické osoby je myslivost;
A.a.b/ nelze-li skutečnost, že předmětem činnosti zájemce je myslivost, zjistit z evidence dle 
věty první, zájemce tuto skutečnost v nabídce osvědčí, společně s předložením originálu nebo 
kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, v níž je zájemce zapsán, 
předložením originálu anebo kopie platné zakládací listiny nebo zakládací smlouvy anebo 
platných stanov zájemce, z nichž je splnění tohoto požadavku patrné,

anebo
A.b.a/ originálem nebo kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, v níž 
je zájemce zapsán, a dále originálem nebo kopií listiny prokazující zemědělské (lesnické) 
hospodaření zájemce na pozemcích v honitbě (tj. originál nebo kopie platné nájemní smlouvy a 
originál nebo kopie aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, prokazující právo nájmu zájemce 
k zemědělským či lesním pozemkům v honitbě a vlastnické právo pronajímatele pozemků 
k těmto pozemkům spolu s čestným prohlášením zájemce, že na těchto pozemcích 
zemědělsky či lesnicky hospodaří,
A.b.b/ anebo originálem nebo kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné 
evidence, v níž je zájemce zapsán, a dále originálem nebo kopií aktuálního výpisu z katastru 
nemovitostí prokazujícího vlastnické právo zájemce k zemědělským či lesním pozemkům v 
honitbě spolu s čestným prohlášením zájemce, že na těchto pozemcích zemědělsky či lesnicky 
hospodaří, a současně:
B.a.a/ kopií platného loveckého lístku statutárního orgánu zájemce nebo alespoň jednoho 
člena tohoto orgánu 
B.a.b/ anebo odpovědného zástupce zájemce; u odpovědného zástupce musí být doložena 
také platná plná moc, pověření nebo jiný platný doklad, vystavený právnickou osobou, 
osvědčující postavení odpovědného zástupce právnické osoby.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek starší tří 
měsíců. Čestné prohlášení dle tohoto čl.2.1. musí být datováno a podepsáno osobou 
oprávněnou jednat za zájemce a k datu uplynutí lhůty pro podání nabídek nesmí být starší 30 
dnů. Doklad se považuje za platný, pokud je platný v poslední den lhůty pro podání nabídek. 
Aktuálním dokladem se rozumí doklad, jehož obsah odpovídá právnímu stavu v poslední den 
lhůty pro podání nabídek.
3.2. Mysliveckou odbornost, praxi a důvěryhodnost (§ 32 odst. 4 písm. b) zákona) zájemce v 
nabídce doloží takto:
a) mysliveckou odbornost osoby, která bude v případě úspěchu zájemce o pronájem honitby
vykonávat v honitbě funkci mysliveckého hospodáře, a to originálem nebo kopií potvrzení o 
složení zkoušky, vysvědčení anebo jiného dokladu osvědčujícího skutečnosti dle § 35 odst. 1 
písm.h) zákona
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b) praxi osoby uvedené pod písm. a), a to originálem nebo kopií/ kopiemi potvrzení 
uživatele/uživatelů honitby/honiteb, osvědčující, že uvedená osoba vykonávala či vykonává 
právo myslivosti v takové honitbě/honitbách alespoň po dobu 3 let celkem; v případě, že 
zájemce sám byl anebo je uživatelem honitby, doloží, že v takové honitbě vykonává/vykonával 
právo myslivosti a že je/byl jejím uživatelem, svým čestným prohlášením; takto lze osvědčit 
výkon práva myslivosti postupně ve více honitbách, přičemž součet takto osvědčených dob 
výkonu práva myslivosti musí činit alespoň 3 roky; pokud uvedená osoba vykonávala v jeden 
časový okamžik právo myslivosti ve více honitbách, bude do praxe dle tohoto písmene 
započten výkon práva myslivosti pro daný časový okamžik pouze jednou
c) důvěryhodnost osoby uvedené pod písm. a) jejím datovaným a podepsaným čestným 
prohlášením, že nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, nebyla uznána vinnou 
ze spáchání přestupku na úseku myslivosti, ani jí nebyla uložena pokuta podle zákona o 
myslivosti, popř. že od právní moci rozhodnutí o uložení sankce uplynula k poslednímu dni 
lhůty pro podání nabídek k výběrovému řízení doba delší než 2 roky; čestné prohlášení nesmí 
být k datu uplynutí lhůty pro podání nabídek starší 30 dnů a
d) důvěryhodnost zájemce dále v nabídce doloží svým čestným prohlášením o tom, že
a. nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 
právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),
b. vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, nebyl vůči němu zamítnut insolvenční návrh 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebyl na něj prohlášen 
konkurs ani nebyl konkurs na něj zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, ani vůči 
němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

    c. není v likvidaci,
      d. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
     e. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,

f. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti,

     g. nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Šumperku a
h. zájemce sám, je-li osobou fyzickou, anebo, je-li osobou právnickou (včetně mysliveckého 
sdružení), jeho statutární orgán, či, pokud je členů statutárního orgánu zájemce více, žádný 
jeho člen, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce 
právnická osoba, pak její statutární orgán anebo, pokud je členů statutárního orgánu této 
právnické osoby více, žádný jeho člen nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, 
nebyl uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti, ani mu nebyla uložena pokuta 
podle zákona o myslivosti, popř. že od právní moci rozhodnutí o uložení sankce uplynula 
k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek doba delší než 2 roky. Čestné prohlášení dle tohoto 
písmene d) musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat za zájemce a k datu 
uplynutí lhůty pro podání nabídek nesmí být starší 30 dnů.
Zájemce předloží jako součást nabídky také záměr mysliveckého hospodaření v honitbě se 
závazkem časové realizace (časového harmonogramu) plnění základních cílů záměru, 
rozvrženým na celou dobu trvání nájemního vztahu, tj. 10 let, od 1.4.2013 do 31.3.2023, jak 
z hlediska mysliveckého.
Zájemcem ve své nabídce doloží minimální 15-ti letou aktivní činnost a praxi s hospodařením 
se zvěří v 3 až 7 lesním vegetačním stupni.

Nabídka musí obsahovat rovněž zájemcem nabízenou výši ročního nájemného v Kč za celou 
výměru honitby (bez příslušné sazby DPH). Nabízená výše nájemného nesmí být nižší než 
75.000,--Kč/rok/celek bez DPH.  Nabízenou výši nájemného nelze uvést variantně ani vázat 
na splnění podmínek.
Zájemce může nad rámec požadovaných podmínek nabídnout případné další možné služby a 
činnosti pro držitele honitby tj. město Šumperk.
Jedná-li jménem zájemce zmocněnec na základě plné moci anebo jiná osoba na základě 
pověření, musí být platná plná moc anebo platné pověření v originále či kopii obsaženy v 
nabídce.
Vybraný nájemce honitby bude povinen uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu do 10 dnů ode 
dne písemné výzvy držitele honitby. 
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Splatnost nájemného bude v nájemní smlouvě stanovena do 31.3. běžného roku. 

Smlouva o nájmu honitby může zaniknout jen způsobem upraveným v § 33 zákona o 
myslivosti. Pokud by účastníci smlouvy o nájmu honitby k zániku smlouvy využili výpověď podle 
§ 33, odst. 6. písm. g) zákona o myslivosti, sjedná se lhůta 3 měsíců k zániku nájemního 
vztahu, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
druhé straně.          

Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
zájemců.

Zájemce bere na vědomí skutečnost, že s vybraným zájemcem o pronájem honitby bude 
uzavřena samostatná nájemné smlouva, jejímž předmětem nájmu bude budova („tzv. 
Kikanka“)  bez čp/če – objekt lesního hospodářství stojící na pozemku st.p.č. 151 – zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemek st.p.č. st.p.č.151  - zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Hraběšice, 
která slouží jako objekt pro lesní hospodářství v honitbě Šumperský les. Doba nájmu bude 
určitá od 1.4.2013 do 31.3.2023 s  nájemným minimálně 1.500,--Kč/rok.

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2710/12 MJP – zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout honitbu „Šumperský les“

schvaluje
komisi pro otevírání a posouzení  písemných nabídek na pronájem honitby „Šumperský les“        
v tomto složení:
Členové komise pro otevírání a posouzení nabídek: 
Mgr. Zdeněk Brož, Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Suchomel, Ing. Jiří Gonda, Ing. Luděk Šperlich.

Osoby s poradním hlasem:
Ing. Hana Répalová, Ing. Bořivoj Hojgr, Mgr. Milan Šubrt.

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2711/12 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Transfúzní služba, Šumperk - výměna oken a 
dveří“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění, „Transfúzní služba, 
Šumperk – výměna oken a dveří“ zhotovitelem akce firmu HM – okna a dveře, s.r.o., se sídlem 
Tyršova 1133/2, Šumperk, IČ 27792382. Nabídková cena je 568.267,--Kč včetně DPH.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 47 – 23.08.2012

29

2712/12 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „ČSA 22, Šumperk – výměna oken a 
balkónových dveří“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
podlimitní veřejnou zakázku dle zák. č. 137/2006 Sb.,  v platném znění,  „ČSA 22, Šumperk -
výměna oken a balkónových dveří“ zhotovitelem akce firmu HM – okna a dveře, s.r.o., se 
sídlem Tyršova 1133/2, Šumperk. IČ 27792382. Nabídková cena je 1.661.011,--Kč včetně 
DPH.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2713/12 MJP – vypsání  veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu 
v pavilonu F“

schvaluje
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, na akci: „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu 
v pavilonu F“

- členy hodnotící komise včetně náhradníků:
Členové
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Martin Juřička, Lubomír 
Polášek.

Náhradníci
Ing. Luděk Felkl,  Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová, Daniela Kallasová, 
Irena Freudmannová.

- Minimální seznam oslovených zájemců:
OTIS a.s., se sídlem Jana Opletala 1279, Břeclav, PSČ 690 59, IČ 42324254
CENOK – výtahy, a.s., se sídlem Přemyslovců 13, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, 
IČ 25840363
Servis výtahů, s.r.o., se sídlem U Hřbitova 1109/24, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 25209108
VÝTAHY – POLÁK s.r.o., se sídlem Mrštíků 90, Ohranice, Pardubice, PSČ 533 53, IČ 
27468941
GMV Martini CZ, s.r.o., se sídlem Kabátníkova 575/9, Brno, PSČ  602 00, IČ 46995293

Termín: 15.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2714/12 Informace o organizaci školního roku 2012/2013

bere na vědomí
informaci o organizaci školního roku 2012/2013 ve školách a školském zařízení zřizovaných 
městem Šumperkem.
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2715/12 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán, dodatek č. 1

schvaluje
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 10.152,--Kč.

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2716/12 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán, dodatek č. 1

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 3.456,--Kč.

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2717/12 Prodejní cena knihy Historie šumperského sportu

schvaluje
prodejní cenu propagačního předmětu:
- Kniha Historie šumperského sportu ve výši 600,--Kč/ks včetně DPH.

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2718/12 Koncert MFO

schvaluje
přijetí příspěvku ve výši 200.000,--Kč na základě smlouvy s Olomouckým krajem, se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460, DIČ CZ 60609460, zastoupeným Mgr, Radovanem 
Raštákem, na zajištění koncertu MFO při příležitosti Slavnostního koncertu ke státnímu svátku 
ČR 24.10.2012.

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2719/12 Koncert MFO

schvaluje
uzavření smlouvy s Moravskou filharmonií Olomouc, Horní náměstí 23, 772 00 Olomouc, IČ 
100617, zastoupené Mgr. Vladislavem Kvapilem, o vytvoření uměleckého výkonu (Slavnostní 
koncert ke státnímu svátku ČR, účinkují MFO, šéfdirigent Petr Vronský, termín a čas konání: 
24.10.2012, místo: Dům kultury Šumperk).

Termín: 27.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2720/12 Koncert MFO

schvaluje
uzavření smlouvy s Domem kultury Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 3, Šumperk, IČ 
25818830, zastoupeným Mgr. Vladimírem Rybičkou, o zajištění technického zázemí a 
propagace uměleckého výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR, účinkují MFO, 
šéfdirigent Petr Vronský, termín a čas konání: 24.10.2012, místo: Dům kultury Šumperk). 
Tržba bude příjmem Domu kultury Šumperk, který nebude v souvislosti s akcí uplatňovat vůči 
městu žádné finanční nároky.

Termín: 27.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2721/12 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka

schvaluje
užití loga města Šumperka pro:
Hokej Šumperk 2003, s.r.o., Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk, IČ 26840219, na dobu 
neurčitou, logo bude užíváno pro reklamní účely v prostorách zimního stadionu a hotelu Sport, 
ve všech tiskovinách, propagačních a reklamních materiálech hokejového klubu, na centrálním 
banneru partnerů hokejového klubu, na internetovém portálu a televizi klubu a na hokejové 
výstroji hráčů.  

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2722/12 Výjimka z OZV č. 76/2001, o omezení hudebních produkcí a k ochraně veřejného 
zdraví 

uděluje výjimku
v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 76/2001 o omezení hudebních produkcí a k ochraně 
veřejného zdraví pro pořadatele:

DK Šumperk, Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČ  258818830, DIČ: CZI 258818830, zast. Mgr. 
Vladimírem Rybičkou, Pavlínin dvůr Vlastivědného muzea Šumperk Revival Invaze - koncert 
revivalových skupin koncertKKkokkoko25818830
- 24. 8.2012 v době od 19.00 do 24.00 hodin 

FILM FOR PEOPLE, o.s., Šumavská 27, 787 01 Šumperk, IČ 22834605, zast. Radovanem
Auerem
Nultý ročník projektu víno a film“. Promítání filmu Víno roku letního kina Biograf Láska, spojené 
s degustací vína, Amfiteátr za Vilou Doris, Sady 1. Máje 
- 1. 9. 2012 v době od 20:00 do 24:00 hodin

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2723/12 Výjimka z OZV č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků

uděluje výjimku
v souladu s čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických 
výrobků ke konání ohňostroje v sobotu 15.09.2012 ve 21:00 hodin pro Farní středisko 
Šumperk.

Termín: 23.08.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2724/12 Zpráva o podaných stížnostech za I. pololetí roku 2012

bere na vědomí
zprávu o podaných stížnostech za 1. pololetí roku 2012 v souladu s ustanovením čl. 17 
opatření č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

2725/12 Změna ve složení komise školství, kultury a letopisecké

bere na vědomí
ukončení členství Zdeňky Holubářové v komisi školství, kultury a letopisecké ke dni 28.6.2012 
z důvodu úmrtí. 

2726/12 Změna ve složení komise školství, kultury a letopisecké

jmenuje
PaedDr. Zdeňka Formánka členem komise školství, kultury a letopisecké s účinností od 
1.9.2012.

Termín: 01.09.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

2727/12 Informace o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2012

bere na vědomí
v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 
informaci o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2012.
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2728/12 Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby

schvaluje
uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby na Městském úřadě v Šumperku na 
odboru životního prostředí a odboru dopravy na dobu určitou od 1.9.2012 do 28.2.2013 mezi 
Úřadem práce ČR – krajská pobočka Olomouc, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2, IČ 
72496991 a Městem Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.

Termín: 01.09.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

2729/12 PONTIS Šumperk, o.p.s.,  ukončení Rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb 
ve městě  Šumperku 

schvaluje
ukončení Rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku ze dne 
5.2.2009, uzavřené mezi městem Šumperkem a PONTIS Šumperk, o.p.s., k 31.8.2012 
z důvodu uzavření nové rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb.

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Bc. Skálová

2730/12 PONTIS Šumperk, o.p.s.,  uzavření Rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb 
ve městě Šumperku

schvaluje 
uzavření Rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku mezi městem 
Šumperkem a PONTIS Šumperk, o.p.s., IČ 25843907, zast. Mgr. Miroslavem Adámkem 
s účinností od 1.9.2012. Doba trvání neurčitá.

Termín: 31.08.2012
Zodpovídá: Bc. Skálová

2731/12 PONTIS Šumperk, o.p.s.,  Zpráva nezávislého auditora

bere na vědomí
Zprávu nezávislého auditora účetní jednotky PONTIS Šumperk, o.p.s., ze dne 6.6.2012.

2732/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 1+1 obytných místností ve 2. nadzemním 
podlaží v domě zvláštního určení na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a V. B.,  bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: nájemní smlouva na dobu určitou, předpokládaný počátek nájmu od 1.10.2012 do 
30.6.2013, měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2733/12 Realizace projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb 
v Šumperku“ 

schvaluje
informativní zprávu o zahájení realizace projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku“, reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 a složení koordinační 
skupiny KPSS.

Termín: 24.08.2012
Zodpovídá: Bc. Skálová

2734/12 Komunitní plánování sociálních služeb v Šumperku

schvaluje
statut skupin komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka. 

Termín: 24.08.2012
Zodpovídá: Bc. Skálová

2735/12 Komunitní plánování sociálních služeb v Šumperku

schvaluje
jednací řád koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka. 

Termín: 24.08.2012
Zodpovídá: Bc. Skálová

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