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Spis. zn.: 68566/2012
Č.j.: 70455/2012

U S N E S E N Í

ze 49. schůze rady města Šumperka ze dne 13.9.2012. 

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.

2738/12 Návrh na jmenování ředitele Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Šumperk, Komenského 9

jmenuje
Mgr. Jaroslava Ondráčka do funkce ředitele Střediska volného času a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082, s účinností od 
1. ledna 2013 na dobu 6 let se zkušební dobou 6 měsíců.

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2739/12 Výsledky hospodaření města Šumperka k 30.6.2012

bere na vědomí
výsledky hospodaření města Šumperka k 30.6.2012 dle předloženého návrhu. 

2740/12 Inventarizace majetku města Šumperka

schvaluje
- složení ústřední inventarizační komise
- provedení inventarizace majetku města Šumperka k 31.12.2012
- provedení dokladové inventarizace aktiv a pasiv k 31.12.2012

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

2741/12 Inventarizace majetku města Šumperka

ukládá
ústřední inventarizační komisi jmenovat inventarizační skupiny.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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2742/12 Inventarizace majetku města Šumperka

ukládá
ústřední inventarizační komisi provést zhodnocení výsledků inventarizace a předložit radě 
města Šumperka.

Termín: 29.03.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

2743/12 Příspěvkové organizace města Šumperka – hospodářské výsledky za 1. pololetí 2012

bere na vědomí
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30.6.2012.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2012 (v Kč)

Hospodářský výsledek
Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:

Celkem: Hlavní činnost:
Doplňková 
činnost:

Základní škola Šumperk, 
Dr.E.Beneše 1

PaedDr. 
Milan Tichý 99.049,44 65.709,94 33.339,50

Základní škola Šumperk, 
8. května 63 

Mgr. 
Radovan Pavelka 213.773,47 187.494,23 26.279,24

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38

PaedDr. 
Hynek Pálka 693.969,76 508.391,21 185.578,55

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22

Mgr. 
Petr Málek 29.308,03 217.787,52 73.520,51

Základní škola Šumperk,
Šumavská 21

Mgr. 
Viktor Verner 627.738,42 225.880,59 401.857,83

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1

Mgr. 
Yvona Šimková 437.025,59 410.396,26 26.629,33

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 321.329,64 267.466,69 53.859,95
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B Pavlína Bošková 148.224,30 148.224,30 -
Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk, 
nám.Míru 20

PaedDr. 
Zdeněk Formánek -218.562,01 -218.562,01 -

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3

Mgr. Kamila Šeligová, 
pověřena řízením - 21.476,36 -173.418,36 151.942,00

Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6

Mgr. 
Zdeňka Daňková 60.987,25 59.227,25 1.760,00

2744/12 Projekt „Čarodějnickou cyklotrasou po polsko – českém pohraničí – etapa II“

schvaluje
podání žádosti o dotaci pro projekt „Čarodějnickou cyklotrasou po polsko – českém pohraničí 
– etapa II“ z Operačního programu příhraniční spolupráce CZ – PL 2007 – 2013. 

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2745/12 Projekt „Čarodějnickou cyklotrasou po polsko – českém pohraničí – etapa II“

schvaluje
uzavření „Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013“ (pro projekt 
„Čarodějnickou cyklotrasou po polsko – českém pohraničí – etapa II“) mezi Powiat Nyski, ul. 
Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa, Polska, IČ 531412579, mezi městem Šumperkem, nám. Míru 
1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461 a Jeseníky – Sdružením cestovního ruchu, Kladská 1,    
787 01 Šumperk, IČ 68923244.

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2746/12 Projekt „Čarodějnickou cyklotrasou po polsko – českém pohraničí – etapa II“ 

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2013 na zajištění předfinancování a 
spolufinancování projektu „Čarodějnickou cyklotrasou po polsko – českém pohraničí – etapa 
II“ v souhrnné výši celkových výdajů 15.996,00 EUR, z toho dotace ERDF (85 %) 13.596,60 
EUR, dotace SR (5 %) 799,80 EUR a vlastní podíl města Šumperka (10 %) 1.599,60 EUR.

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2747/12 Výjimka z OZV č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

uděluje výjimku
v souladu s čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009, o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, pro:
Sun Ski Sport, s.r.o., Ramzová 342, Ostružná, PSČ 788 25, IČ 26868881
14.9. (pátek) reklamní akce pro prodejnu se značkou Woox od 9:00 – 21:00 hod. na Hlavní 

třídě 16a před prodejnou Woox

Ligu na ochranu zvířat, Bludovská 1, Šumperk
16.9. (neděle) akce Šumperský hafan 2012 – 6. ročník od 13:00 – 16:00 hod., Sady 1. máje, 

Pavlínin dvůr  

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461
30.11. (pátek) - 23.12. (neděle) – vánoční trhy na točáku, ul. Gen. Svobody od 8:00-20:00 

hod.
24.12. (pondělí) – 30.12. (neděle) – vánoční trhy na točáku, ul. Gen. Svobody od 8:00 – 20:00 

hod., provozovatel PMŠ, a.s.
25.12. (úterý) – Vánoční mše J.J.Ryby, kostel Zvěstování Panny Marie, 17:00 – 21:00 hod. 

v prostorách před klášterním kostelem
31.12. (pondělí) – vánoční trhy na točáku, ul. Gen. Svobody od 8:00 – 13:00 hod., 

provozovatel PMŠ, a.s.

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2748/12 Výjimka z OZV č. 76/2001, o omezení hudebních produkcí a k ochraně veřejného 
zdraví 

uděluje výjimku
v souladu s čl. III., odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/2001, o omezení hudebních 
produkcí a k ochraně veřejného zdraví, z hodiny ukončení hudebních produkcí a zákazu jejich 
konání v průběhu noční doby pro níže uvedené pořadatele a akce pořádané na území města 
Šumperka v roce 2012, takto:
Martin Honzík, HOTEL HANSA, Langrova 29, Šumperk, IČ 651282214
15.09. (sobota) – hudební produkce v předzahrádce HOTELU HANSA do 24:00 hod.

Petra Kolářová – Pivní lázně, Lidická 47, Šumperk, IČ 75226944
15.9. (sobota) – hudební produkce v předzahrádce „Pivních lázní“ do 24:00 hod.

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2749/12 Změna usnesení ZM č. 547/12

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 547/12 ze dne 26.4.2012, kterým bylo TJ Šumperk, 
Žerotínova 55, Šumperk, IČ 14617790, schváleno navýšení veřejné finanční podpory pro rok 
2012 o 200 tis. Kč na zvýšené provozní náklady v souvislosti s novými investicemi na Tyršově 
stadionu. Změna usnesení spočívá ve změně účelu použití, a to navýšení veřejné finanční 
podpory pro rok 2012 o 200 tis. Kč na dotaci investiční, ze které bude financováno technické 
zařízení pro údržbu areálu Tyršova stadionu.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2750/12 Záměr města zúčastnit se projektu AGORA 2013

schvaluje
záměr města zúčastnit se spolu s hlavním partnerem městem Prievidzou projektu AGORA 
2013 v rámci výzvy Europe For Citizens, Measure 1.2. Network sof twinned towns. 

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2751/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond 

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
posílit investiční fond převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši       
15 tis. Kč. 

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2752/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2, 
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, použití investičního fondu k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
elektrického varného kotle pro školní jídelnu v celkové výši do 110 tis. Kč.

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2753/12 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, přijmout finanční dar, v souladu s § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, v celkové výši od 6.500,--Kč do 7.000,--Kč, a to 1.500,--Kč od organizace 
ESSEVIC, s.r.o., Vinopálnická 667/1, Praha 8-Libeň, IČ 24771007 a od 5.000,--Kč do 7.000,--
Kč od firmy DEEKTRADE, a.s., Tiskařská 10/257, Praha 10, IČ 48589837. Finanční dary 
budou účelově poskytnuty na činnost kroužku mažoretek SANY III.

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2754/12 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČ 65496604, přijmout věcný dar – 1.279 knih 
od občanů, MK ČR – Česká knihovna, Společnosti česko-německého porozumění, Svazu 
Němců, institucí a Pedagogické knihovny, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v celkové 
hodnotě 132.586,--Kč.

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2755/12 Projekt Partnerství Comenius Regio „Interaktivní vzdělávání v MŠ“, MŠ Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace 

doporučuje ZM
schválit podání žádosti o grant MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková 
organizace, na projekt Partnerství Comenius Regio „Interaktivní vzdělávání v MŠ“ v rámci 
Programu celoživotního učení.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2756/12 Projekt Partnerství Comenius Regio „Interaktivní vzdělávání v MŠ“, MŠ Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace 

doporučuje ZM
schválit vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v letech 2013 až 2015 na zajištění 
spolufinancování projektu Partnerství Comenius Regio „Interaktivní vzdělávání v MŠ“ ve výši 
6.250,--EUR.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2757/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení: 
1660/11, 1927/12, 1982/12, 2062/12, 2063/12, 2079/12, 2081/12, 2174/12, 
2175/12, 2183/12, 2258/12, 2259/12, 2260/12, 2261/12, 2262/12, 2263/12, 
2264/12, 2265/12, 2267/12, 2274/12, 2275/12, 2281/12, 2299/12, 2300/12, 
2301/12, 2302/12, 2303/12, 2304/12, 2305/12, 2306/12, 2307/12, 2308/12, 
2309/12, 2310/12, 2311/12, 2312/12, 2313/12, 2314/12, 2315/12, 2316/12, 
2317/12, 2318/12, 2319/12, 2320/12, 2321/12, 2322/12, 2323/12, 2324/12, 
2325/12, 2326/12, 2327/12, 2328/12, 2329/12, 2330/12, 2331/12, 2332/12, 
2333/12, 2335/12, 2337/12, 2368/12, 2372/12, 2373/12, 2375/12, 2388/12, 
2390/12, 2395/12, 2420/12, 2429/12, 2436/12, 2437/12, 2442/12, 2460/12, 
2464/12, 2491/12, 2493/12, 2495/12, 2497/12, 2499/12, 2509/12, 2518/12, 
2519/12, 2535/12, 2540/12, 2542/12, 2554/12, 2555/12, 2556/12, 2557/12, 
2558/12, 2559/12, 2560/12, 2561/12, 2562/12, 2564/12, 2567/12, 2578/12, 
2598/12, 2600/12, 2602/12, 2616/12, 2622/12, 2623/12, 2624/12, 2625/12, 
2626/12, 2636/12, 2637/12, 2638/12, 2639/12, 2640/12, 2642/12, 2643/12, 
2646/12, 2648/12, 2649/12, 2653/12, 2655/12, 2656/12, 2657/12, 2658/12, 
2659/12, 2660/12, 2663/12, 2673/12, 2674/12, 2692/12, 2700/12, 2705/12, 
2709/12, 2710/12, 2715/12, 2716/12, 2718/12, 2721/12, 2722/12, 2723/12, 
2726/12, 2728/12, 2729/12, 2730/12, 2733/12, 2734/12, 2735/12, 2176/12,
2717/12, 2644/12.

2758/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
4402/09 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1389/11 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2083/12 do 31.10.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2085/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2177/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2178/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2179/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2180/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2181/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2182/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2184/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2185/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2188/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
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2202/12 do 31.10.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2282/12 do 31.10.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2566/12 do 31.10.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2571/12 do 31.10.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2572/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2641/12 do 18.10.2012 Zodpovídá: Ing. Bittnerová
2650/12 do 04.10.2012 Zodpovídá: Ing. Peluhová

2759/12 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení RM č. 4402/09

schvaluje
změnu usnesení RM č. 4402/09 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu a uložení a správy splaškové kanalizační a vodovodní přípojky přes pozemek p.č. 
2047/10 a p.p.č. 1239/27 v k.ú. Šumperk, takto:
RM schvaluje zúžení předmětu zatížení věcného břemene o pozemek p.č. 1239/27 v k.ú. 
Šumperk.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá:  Ing. Répalová

2760/12 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č.  2176/12

schvaluje
opravu usnesení RM č. 2176/12 ke smlouvě o užití práva umístit otočné hodiny s reklamní 
plochou, or. Husovo náměstí a nám. Republiky, takto:
Doba užití práva se opravuje z termínu 1.1.2012 na 1.1.2013.

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2761/12 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 2178/12

schvaluje
opravu usnesení RM č. 2178/12 ke smlouvě o užití práva umístit 3 ks informačních tabulí 
Obchodního centra Kaufland, takto:
Doba užití práva se opravuje z termínu 1.1.2012 na 1.1.2013.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2762/12 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 2180/12

schvaluje
opravu usnesení RM č. 2180/12 ke smlouvě o užití práva umístit reklamní tabuli, or.                
u parkoviště Obchodního centra Kaufland, takto:
Doba užití práva se opravuje z termínu 1.1.2012 na 1.1.2013.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2763/12 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 2182/12

schvaluje
opravu usnesení RM č. 2182/12 ke smlouvě o užití práva umístit městské hodiny, or. areál 
nádraží ČSAD při ul. Jesenické, takto:
Doba užití práva se opravuje z termínu 1.1.2012 na 1.1.2013.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2764/12 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 2185/12

schvaluje
opravu usnesení RM č. 2185/12 ke smlouvě o užití práva umístit 4 ks vývěsních skříněk, or. 
areál nádraží ČSAD u supermarketu Hruška při ul. Čsl. armády, nám. Republiky a Husovo nám., 
takto:
Doba užití práva se opravuje z termínu 1.1.2012 na 1.1.2013.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2765/12 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č.  2188/12

schvaluje
opravu usnesení RM č. 2188/12 ke smlouvě o užití práva umístit automat na hřbitovní svíce, 
or. areál hřbitova v Temenici, takto:
Doba užití práva se opravuje z termínu 1.1.2012 na 1.1.2013.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2766/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 2334/12

ruší
usnesení RM č. 2334/12 k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 
MJP/DPS/0007/2010, uzavřené mezi městem Šumperkem a Slávkou Rampasovou z důvodu 
ukončení nájemního vztahu k 30.6.2012 paní Rampasovou.

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2767/12 Plnění investiční výstavby k 31.8.2012

schvaluje
plnění investiční výstavby k 31.8.2012.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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2768/12 Chodník při ulici Bohdíkovské, Šumperk

doporučuje ZM
začlenit do rozpočtu roku 2013 vybudování první části chodníku (od křižovatky s ul. 
Hrabenovskou po most u autobusové zastávky) na ul. Bohdíkovské v Temenici, včetně dešťové 
kanalizace.

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2769/12 Chodník při ulici Bohdíkovské, Šumperk

schvaluje
vypracování projektové dokumentace nového chodníku od DPS Markéta po kapličku v Horní 
Temenici.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2770/12 Chodník při ulici Nemocniční, Šumperk

ukládá
odboru dopravy zajistit sčítání pěších po ulici Nemocniční v úseku B. Němcové – Zábřežská. 

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Novotný

Ing. Bittnerová

2771/12 MJP – pronájem honitby Šumperský les

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
24.08.2012 do 10.09.2012 dle usnesení rady města č.2709/12 ze dne 23.08.2012, 
pronájem uznané honitby v držení  města Šumperka nazvané „Šumperský les“.

Pronajímatel a držitel honitby: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, IČ 00303461 

Nájemce a uživatel honitby:  Myslivecké sdružení Šumperský les, se sídlem Nový Malín 459,
PSČ 788 03, IČ 63696959

Účelem nájmu: výkon práva myslivosti v uvedené honitbě v souladu s předpisy o 
myslivosti a v souladu v nabídce nájemcem předloženým písemným záměrem mysliveckého 
hospodaření  v dané honitbě

Doba nájmu: určitá od 1.4.2013 do 31.3.2023 

Nájemné: 75.000,--Kč ročně k celku 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.

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

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2772/12 MJP – zveřejnění záměru pronajmout pozemek st.p.č. 151 – zastavěná plocha a 
nádvoří a budovy bez čp/če – objekt lesního hospodářství v k.ú. Hraběšice (tzv. chata 
„Kikanka“) v honitbě Šumperský les

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout nemovitosti, a to budovu 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 (tzv. chata „Kikanka“)
Účel nájmu: využití objektu pro lesní hospodářství v honitbě Šumperský les
Doba nájmu: určitá od 1.4.2013 do 31.3.2023
Nájemné: minimálně 1.500,--Kč/rok

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2773/12 MJP – vyhlášení moratoria na prodej pozemků při ul. Javoříčko, stanovení kupní ceny

doporučuje ZM
k datu 20.9.2012 zrušit usnesení ZM č. 68/10 ze dne 9.12.2012 a nahradit novým textem, 
který zní: 
vyhlásit moratorium na prodej souboru pozemků při ul. Javoříčko z důvodu budoucí investice 
města – rozšíření ulice, včetně parkování a plánované rekonstrukce kanalizačního řadu s tím, 
že vyhlášené moratorium bude v platnosti do 31.12.2015.
V případě zrušení moratoria na prodej  pozemků v dané lokalitě bude kupní cena stanovena 
300,--Kč/m2. 

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2774/12 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce 1. NP 
pavilonu B – vybudování ORL ambulance“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce 1. NP 
pavilonu B – vybudování ORL ambulance“ zhotovitelem akce firmu EKOZIS spol. s r.o., se 
sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 41031024. Nabídková cena je 
1.413.016,-- Kč včetně DPH.

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2775/12 MJP – ukončení nájmu nebytových prostor – garáž a dílna Temenická 2795/109, 
Šumperk

schvaluje
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 1. 12. 2006 mezi 
Městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 jako 
pronajímatelem a B. M., bytem  Šumperk jako nájemcem.
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Předmět nájmu: nebytové prostory v budově Temenická 2795/109, označené jako 
garáž a dílna o celkové podlahové ploše 22,4 m² 

Způsob ukončení: písemná dohoda ke dni 31. 10. 2012

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2776/12 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor – garáž a dílna Temenická 2795/109

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Temenická 2795/109, 
Šumperk, označené jako garáž a dílna o celkové podlahové ploše 22,4 m²
Podmínky:
Účel nájmu: garáž s dílnou
Doba nájmu: neurčitá, výpovědní lhůta 3 měsíce
Nájemné: celkem 4.256,--Kč/rok/celek, z toho garáž 3.040,--Kč/celek/rok, nájemné 

stanoveno včetně DPH v platné sazbě, dílna 1.216,--Kč/celek/rok, nájemné 
osvobozeno od DPH

Služby: dodávky tepla, výše záloh 2.400,--Kč/rok
Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb
Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením.

Termín: 17.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2777/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1+1 obytných místností v 1. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1279/50 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a  J. P., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 10. 2012  do  31. 1. 2013
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2778/12 MJP – bytová problematika

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0008/2011 uzavřené dne 26. 10. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a D. M., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 59  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2012  do  31. 10. 2013.

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2779/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                
č. MJP/P/0007/2009 uzavřené dne 20. 10. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. S.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 1 v domě  na ulici Balbínově 878/17  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od  1. 11. 2012  do   31. 10. 2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2780/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0006/2009  uzavřené dne 19. 10. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. D.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 4  v domě  na ulici Banskobystrické 1275/43 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2012  do  31. 
10. 2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2781/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0006/2011  uzavřené dne 26. 10. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. V.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 4  v domě  na ulici Banskobystrické 1277/46 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2012  do  31. 
10. 2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2782/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0007/2011  uzavřené dne 27. 10. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a V. K.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 4  v domě  na ulici Banskobystrické 1279/50 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2012  do  31. 
10. 2013.  

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2783/12 MJP – bytová problematika

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0012/2011  uzavřené dne 26. 10. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. J.,  bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 9  v domě  na ulici Lidické 1313/77  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od     1. 11. 2012  do  31. 10. 2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová 

2784/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0005/2012 uzavřené dne 23. 7. 2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Z. Š.,  bytem  Šumperk, jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt č. 6   v domě na ulici Jeremenkově 1571/19, Šumperk.
Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 10. 2012  do  31. 1. 2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2785/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0008/2009 uzavřené dne 16. 10. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a I. K.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt č. 10   v domě na ulici Jeremenkově 1571/19, Šumperk.
Předmětem dodatku č. 3  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2012  do  31. 1. 2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2786/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 982/2008-N
uzavřené dne 22. 10. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. Ř., bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž 
předmětem je  byt č. 18   v domě na ulici Jeremenkově 1571/19, Šumperk. Předmětem 
dodatku č. 4  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2012  do  31. 10. 2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2787/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0002/2009 uzavřené dne 30. 7. 2009 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. V., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt č. 9  v domě na ulici Zahradní 2722/33, Šumperk.
Předmětem dodatku č. 4  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 11. 2012  do  31. 1. 2013. 

Termín: 30.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2788/12 MJP – bytová problematika

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy, prostřednictvím ŠMR, a.s., se sídlem Hněvkovská 1228/50, 
Praha 11, PSČ 148 00, k bytu č. 219 o velikosti 1+2 obytných místností na ulici Žižkově 1      
s   O. M.,  bytem Šumperk, za podmínek:
- nájemní smlouva se sjednává  na dobu určitou   
- nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu jsou hrazeny dopředu (při podpisu 

nájemní smlouvy) na celou dobu trvání nájemní smlouvy
- nájemné a služby spojené s užíváním bytu ve výši 4.250,--Kč/měs.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2789/12 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – opravna elektrospotřebičů ul. 
Langrova, Šumperk

schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 23.3.2009 mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 jako pronajímatelem a 
Vladimírem Linhartem, místo podnikání Potoční 555, Vikýřovice, PSČ 788 15, IČ 43980058

Předmět nájmu: objekt bez čp/če na st.p.č. 454/2 včetně části st.p.č. 469/2 o výměře cca 
300 m² a části p.p.č. 276/9 o výměře cca 80 m², k.ú. a obec Šumperk

Způsob ukončení: písemná dohoda k 31.12.2012

Podmínky:
- nájemce nebude vznášet vůči pronajímateli jakékoliv finanční, vlastnické či jiné nároky 

z titulu investic, stavebních úprav či technického zhodnocení předmětu nájmu, které 
provedl nájemce na své náklady před i v průběhu trvání nájemního vztahu

- nájemce je povinen zajistit nejpozději k 31.12.2012 ukončení všech smluv na připojení  a 
dodávky energií, které byly v souvislosti s užíváním předmětu nájmu uzavřeny

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2790/12 MJP – pronájem části pozemku p.č. 2444/1 a p.č.  2439 v k.ú. Nový Malín, areál 
letiště 

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 27.08.2012  do  12.09.2012 dle usnesení RM č. 2665/12 ze dne 23.08.2012 
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) za následujících podmínek: 
- pronajímatel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, 

IČ 00303461, DIČ CZ00303461
- nájemce: A2 CZ, s.r.o., se sídlem Ráby 23, PSČ 533 52, IČ 259 36 883
- 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: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2791/12 MJP – výstavba 11 b.j. v ul. Pod Rozhlednou,  dotační titul na investiční akci „TI 11 
Šumperk, p.p.č. 725/1, 2“

doporučuje ZM
v souladu s usnesením ZM č. 1768/06 ze dne 14.9.2006 ve znění usnesení ZM č. 1183/09 
ze dne 18.6.2009 schválit vyplacení finanční částky ve výši 160.00,--Kč  P. H.,  bytem   
Šumperk z důvodu splnění podmínek dotačního titulu  s názvem „TI 11 Šumperk, p.č. 
725/1,2“ – výstavba 11 b.j. 
Město Šumperk vyplatí finanční částku ve výši 160.000,--Kč do 14 dnů ode dne podpisu  
dodatku č. 2 k dohodě o finančním vypořádání ze dne 20.11.2006 ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 16.7.2009, která byla uzavřena mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461 a  P. H.,  bytem Šumperk. 

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2792/12 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 555/9 v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domem 
Vančurova 30, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 555/9 o výměře 174 m2  v  k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel  prodeje:   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 práva do katastru nemovitostí a  správní poplatek za zápis vkladu práva 
do katastru 

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 
splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny  a vlastnické právo k pozemku bude 
převedeno po uhrazení kupní ceny  

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude dohodou ukončena nájemní smlouva 
- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 

budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu  jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

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

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2793/12 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 555/27 v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domy 
Vančurova 28, Vančurova 30, Šumperk 

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 555/27 o výměře 343 m2  v  k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek:
- účel  prodeje:   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 práva do katastru nemovitostí a  správní poplatek za zápis vkladu práva 
do katastru 

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 
splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny a vlastnické právo k pozemku bude 
převedeno po uhrazení kupní ceny  

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude dohodou ukončena nájemní smlouva 
- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 

budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

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

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2794/12 MJP – prodej stavby garáže na části p.p.č. 1469/1, dle GP st.p.č. 6308 včetně st.p.č. 
6308 v k.ú. Šumperk, or. zahrada k domu 8. května 39  

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
2.7.2012  do 18.7.2012 dle usnesení rady města 2581/12 ze dne 28.6.2012, schválit   
prodej  stavby garáže na části p.p.č. 1469/1 o výměře 24 m2, dle GP st.p.č. 6308 o výměře   
24 m2, včetně st.p.č. 6308 o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:
- účel  prodeje:   garáž včetně pozemku
- kupní cena: st.p.č. 6308.....1.725,--Kč/m2, objekt garáže....dle znaleckého posudku 

42.268,--Kč, kupní cena celkem 83.668,--Kč
- kupující: P. a M. K.,  bytem Šumperk
- garáž bude prodána pouze vlastníku bytové jednotky v domě 8. května 661/39, Šumperk z 

důvodu zajištění vjezdu ke garáži přes p.p.č. 1469/1 v k.ú. Šumperk, který je předmětem 
prodeje a kupujícími jsou vlastníci bytových jednotek  domu 8. května 661/39, Šumperk 

- 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 

- prodej bude realizován po zápisu stavby garáže na st.p.č. 6308 v k.ú. Šumperk v katastru 
nemovitostí

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2795/12 MJP – zveřejnění směny pozemků z vlastnictví SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 
3314/38, Ostrava  p.p.č. 3089 v k.ú. Šumperk a z vlastnictví města Šumperka část 
p.p.č. 39/2 v k.ú. Dolní Temenice, or. při ul. Lidické u V. ZS, při ul. Temenické u 
Motorservisu Švec 

schvaluje
záměr města zveřejnit směnu části p.p.č. 39/2 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Dolní Temenice, 
který je ve vlastnictví města Šumperka  za p.p.č. 3089 o výměře 143 m2 v k.ú. Šumperk, který 
je vlastnictví SMP Net. s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00 za 
podmínek:
- účel  směny:   narovnání majetkoprávních vztahů
- kupní cena: 180,--Kč/m2 s finančním vyrovnáním 
- v rámci směny pozemků bude zřízeno pro SMP Net. s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 

Ostrava, PSČ 702 00,  věcné břemeno liniového vedení plynu 
- náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů na vyznačení předmětu prodeje a 

liniového vedení plynu uhradí SMP Net. s.r.o.
- správní poplatek za zápis vlastnického práva a zřízení věcného břemene uhradí společně 

obě strany
Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2796/12 MJP – zveřejnění pronájmu st.p.č. 630 v k.ú. Dolní Temenice, včetně objektu, or. 
prostor bývalé kotelny

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout st.p.č. 630  o výměře  335 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za 
podmínek:
- účel  pronájmu:   narovnání majetkoprávních vztahů
- sazba nájemného: 55,--Kč/m2, včetně budovy
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- nájemce uhradí nájemné za rok 2010, 2011 a od ledna 2012 z důvodu skutečného 
užívání pozemku a objektu v daném období

- doba nájmu: účinnost smlouvy od data podpisu  smlouvy do 31.12.2015

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2797/12 MJP – prodej p.p.č. 543/6 v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu Mánesova 212/22, 
Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
27.8.2012  do 12.9.2012 dle usnesení rady města 2655/12 ze dne 23.8.2012, schválit   
prodej  p.p.č. 543/6 o výměře 222 m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek:
- účel  prodeje:   zahrada k domu
- kupní cena:  300,--Kč/m2
- kupující: P. L.,  bytem  Šumperk, J. a  J. L.,  bytem Šumperk
- 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: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2798/12 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 1289/1 v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu 
Masarykovo nám. 20, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
6.4.2009 do 22.4.2009 dle usnesení rady města č.3538/09 ze dne 26.3.2009  a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 1263/09 ze dne 18.6.2009, kterým byl vydán příslib prodeje, 
schválit realizaci prodeje p.p.č.1289/1 o výměře 528 m2, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 0049/2009... 300,--Kč/m2 , 

bude v plném rozsahu uhrazena před podpisem kupní smlouvy
- kupující: J. K.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, V. a E. S.,  spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/4, S. a  J. S.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, všichni bytem  Šumperk a D. 
P.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, bytem Šumperk

- prodávající uznává, že stavba na části p.p.č. 1289/1 je ve vlastnictví  V. a E. S. a S. a  J. S. 
- kupující uhradí  správní poplatek ve výši 1.000,--Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 

do katastru

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2799/12 MJP – prodej nebytové jednotky v domě č.p. 40 na st.p.č. 258, Gen. Svobody 10, 
Šumperk

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 647/12 ze dne 12.7.2012 spočívající ve vypuštění poslední 
věty usnesení a jejím nahrazení textem tohoto znění:
Po vkladu prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí schvaluje přeřazení bytových 
jednotek a nebytové jednotky v domě na ulici Gen. Svobody 10 v Šumperku na seznam 
majetku určeného k prodeji.
Ostatní text usnesení zůstane beze změny.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2800/12 MJP – prodej nebytové jednotky v domě č.p. 40 na st.p.č. 258, Gen. Svobody 10, 
Šumperk

doporučuje ZM
schválit  kupní cenu pro prodej nebytové jednotky v domě č.p. 40 na st.p.č. 258 (or. ozn. Gen. 
Svobody 10)  10.000,--Kč/m2 pro plochu určenou k podnikání  a  3.000,--Kč/m2 pro plochu 
vymezenou jako zázemí k nebytové jednotce.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2801/12 MJP – prodej nebytové jednotky v domě č.p. 40 na st.p.č. 258, Gen. Svobody 10, 
Šumperk

doporučuje ZM
schválit  kupní cenu pro prodej příslušenství  - půdy určené k rozšíření bytové jednotky č. 40/4  
v domě č.p. 40 na st.p.č. 258 (or. ozn. Gen. Svobody 10) 3.000,--Kč/m2.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2802/12 MJP - koncepce prodeje domů ve vlastnictví města Šumperka v letech 2013-2014

bere na vědomí
informaci o stavu domů or. ozn. nám. Míru 26, Gen. Svobody 1, Hlavní třída 12 a 23, 
17.listopadu 3 a 5, Šumperk.

2803/12 MJP - koncepce prodeje domů ve vlastnictví města Šumperka v letech 2013-2014

nedoporučuje ZM
schválit prodávat domy or. ozn. nám. Míru 26, Gen. Svobody 1, Hlavní třída 12 a 23, 
17.listopadu 3 a 5, Šumperk a ponechat stávající domy na seznamu neprodejných domů 
v letech 2013 – 2014 v majetku města Šumperka.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2804/12 MJP – změna usnesení ZM č. 620/12 – prodej spoluvlastnického podílu na pozemku 
pod domem B. Němcové 6 

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 620/12 ze dne 14.6.2012, kterým byl schválen prodej 
spoluvlastnického  podílu o velikosti 9/10000 na společných částech domu č.p. 890  na 
st.p.č. 1063 a pozemku pod domem st.p.č. 1063  v  obci a k.ú. Šumperk  (or. ozn. B. Němcové 
6) spočívající ve změně velikosti spoluvlastnického podílu tak, že nově je velikost 
spoluvlastnického podílu 6/10000.
Ostatní text usnesení zůstane beze změny.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2805/12 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1992/10 v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domem 
Denisova 3, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1992/10 o výměře cca 8 m2  v  k.ú. Šumperk,  za 
těchto podmínek:
- účel  prodeje:   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 práva do katastru nemovitostí a  správní poplatek za zápis vkladu práva 
do katastru 

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 
splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny a vlastnické právo k pozemku bude 
převedeno po uhrazení kupní ceny  

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude dohodou ukončena nájemní smlouva 
- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 

budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu  jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

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

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2806/12 MJP – ukončení smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. OBCH/0048/2008 se 
společností EKOZIS s.r.o. 

doporučuje ZM
schválit ukončení smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. OBCH/0048/2008 ze dne 
1.12.2008 uzavřené mezi:
Budoucí dárce: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024
Budoucí obdarovaný: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461
Předmět budoucího daru: část pozemku p.č. 102/1 v k.ú.  Horní Temenice o celkové 
výměře cca 2.040 m2, včetně vybudovaného díla komunikace, chodníku, parkovacího 
stání a zelených pásů, dle přiloženého zakreslení inženýrských sítí na pozemku p.č. 102/1 
v k.ú. Horní Temenice.
Způsob ukončení: písemnou dohodou

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová



RM 49 – 13.09.2012

21

2807/12 MJP – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností EKOZIS s.r.o.

doporučuje ZM
schválit vydání  příslibu odkoupení část pozemku p.č. 102/1 v k.ú.  Horní Temenice o celkové
výměře cca 2 040 m2, včetně vybudovaného díla komunikace, chodníku, parkovacího stání 
a zelených pásů, dle přiloženého zakreslení inženýrských sítí na pozemku p.č. 102/1 a 
pozemku p.č. 1200/1 v k.ú. Horní Temenice 

Budoucí prodávající: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ  41031024

Budoucí kupující: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461

Předmět budoucí koupě: část pozemku p.č. 102/1 v k.ú.  Horní Temenice o celkové výměře 
cca 2.040 m2, včetně vybudovaného díla komunikace, chodníku, parkovacího stání a zelených 
pásů, dle přiloženého zakreslení inženýrských sítí na pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Horní 
Temenice a dále dílo komunikace vybudované na pozemku p.č. 1200/1 v k.ú. Horní Temenice

Kupní cena: 1000,--Kč k celku (cena za pozemky činí částku 500,--Kč),  od DPH osvobozeno 
dle § 56 odst. 2  zák.č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění platném k uzavření smlouvy), cena za 
inženýrské sítě činí částku 200,--Kč + DPH, cena za dílo místní komunikace  činí částku 300,--
Kč + DPH

Obecné podmínky pro budoucí úplatné převzetí vybudované komunikace, včetně pozemku pod 
dílem komunikace do majetku města Šumperka od jiného investora  (vlastníka):

- dílo komunikace bude provedeno  dle projektové dokumentace, která je součástí vydaného 
stavebního povolení této stavby

- pokud při výstavbě komunikace budou provedeny změny stavby před jejím dokončením, 
tyto změny projektové dokumentace musí být předem schváleny městem Šumperkem a 
správcem komunikací (Podniky města Šumperka a.s. (dále PMŠ a.s.)

- změny projektové dokumentace a změny při výstavbě stavby bez souhlasu města 
Šumperka a správce komunikací (PMŠ a.s.) nejsou přípustné

- investor umožní městu Šumperku provádět technický dozor po dobu trvání výstavby 
komunikace

- stavebně technický stav komunikace a inženýrských sítí (soulad s projektovou 
dokumentací a OTP), které budou předmětem převodu, musí být odsouhlasen městem 
Šumperkem a správcem komunikací (PMŠ a.s.)

- při výstavbě  zakrytých konstrukcí a odvodnění musí být před zakrytím a při konání zkoušek 
únosnosti a funkčnosti přizván vždy zástupce města Šumperka a  správce komunikace

- investor (stavebník) musí vést stavební deník  a musí být vyhotoven a odsouhlasen 
správcem komunikací  plán zkoušek

- po pravomocné kolaudaci díla město Šumperk prostřednictví správce komunikací (PMŠ 
a.s.) převezme VO a v zimním období bude provádět prostřednictvím správce komunikací 
(PMŠ a.s.) zimní údržbu komunikace a chodníků

- po pravomocné kolaudaci stavby komunikace do doby převodu do vlastnictví města 
Šumperka bude i nadále investor (stavebník), případně nový majitel(é) komunikace a 
pozemku pod komunikací  na své náklady zajišťovat, s výjimkou zimní údržby, celoroční 
údržbu komunikace, tj. zajišťovat čistotu, opravy a údržbu  komunikace včetně odvodnění 
komunikace

- úplné majetkové předání díla komunikace včetně pozemku a správy díla komunikace bude 
provedeno poté, co bude v lokalitě obsluhované vybudovanou komunikací  dokončeno v
hrubé stavbě včetně střechy 50% domů, které měly být  napojeny na budovanou 
komunikaci dle zastavovacího plánu a dle vydaného územního  rozhodnutí stavby 
komunikace

- město Šumperk následně převezme dílo komunikace včetně pozemku v řádném 
technickém stavu (bez poškození  konstrukcí a příslušenství komunikace)

- město Šumperk komunikaci převezme do vlastnictví pouze jako celek, včetně celého 
pozemku pod dílem komunikace
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- změny  v napojení nově budovaných domů na komunikaci musí být se souhlasem města 
Šumperka  a správce komunikací (PMŠ a.s.) 

- změny v připojení jednotlivých nemovitostí je až do doby převzetí nutno odsouhlasit i  ze 
strany města Šumperka  a správce komunikací (PMŠ a.s.), jakožto budoucího vlastníka a 

- správce komunikace 
- převáděná nemovitost (pozemek) bude bez právních vad vyjma případných věcných 

břemen k sítím technické infrastruktury (plyn, NN, vodovod, kanalizace, VO)

Další podmínky pro převod:

- budoucí prodávající na své náklady zajistí po vybudování díla vyhotovení geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku, kterým budou odděleny části pozemku p.č. 102/1 a p.č. 
1200/1 v k.ú. Horní Temenice, na kterých bude vybudována komunikace, chodníky,  
parkovací stání a zelené pásy

- budoucí prodávající do 90ti dnů po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu požádá 
budoucího kupujícího o uzavření vlastní kupní smlouvy a současně předloží geometrický 
plán pro rozdělení pozemku

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 60ti dnů od doručení písemné žádosti budoucího 
prodávajícího o uzavření vlastní kupní smlouvy, včetně geometrického plánu pro rozdělení
pozemku, nejpozději však do 30.6.2014

- budoucí prodávající splní podmínky společnosti Podniky města Šumperka, a.s.,  uvedené 
ve vyjádření této společnosti ze dne 9.10.2008, které budou zakomponovány do smlouvy o 
budoucí smlouvě darovací

- město Šumperk  na vlastní náklady vyhotoví smlouvu o budoucí smlouvě kupní, vlastní 
kupní smlouvu. Budoucí prodávající  uhradí správní poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2808/12 MJP – změna usnesení ZM č. 873/08, č. 1027/09, č. 1270/09, č. 1850/10, č. 
1851/10 a č. 371/11, or. výstavba Hrubínova

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008, č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009, 
č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, č. 1850/10, č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010 a č. 371/11 ze 
dne 22.9.2011,  kterými bylo schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/19 o výměře 21 
713 m2, části p.p.č. 1581/1 o výměře cca 560 m2, části p.p.č. 1581/2 o výměře cca 50 m2 a 
části p.p.č. 1534/42 o výměře cca 75 m2, vše v k.ú. Šumperk, budoucí kupující REAL SYSTEM 
DEVELOPMENT a. s., se sídlem Praha 10, Petrovice, Lessnerova 263, Praha, PSČ 109 00, IČ 
28374363.
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0036/2008/Vr ze dne 7. 1. 2009 
ve znění dodatku č. 1, 2, 3, smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne
10. 7. 2009 a smlouvy obch 0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010 a dodatku ze dne 
16.1.2012, které spočívají:
- v posunutí termínu  zahájení výstavby jednotlivých etap výstavby a jejich následných 

kolaudací. Nově tedy první etapa výstavby bude zahájena v dubnu 2013 a kolaudována 
nejpozději do 31.12.2013, druhá etapa bude zahájena v dubnu 2014 a kolaudována 
nejpozději do 31.12.2014, třetí etapa bude zahájena v dubnu 2015 a kolaudována 
nejpozději do 31.12.2015

- v posunutí termínu převodu vlastnického práva  k pozemkům po jednotlivých etapách, 
nově tedy 1. etapa do 30.4.2014, 2. etapa do 30.4.2015 a 3. etapa do 30.4.2016

- posunutí termínu úhrady zálohy na kupní cenu ze smlouvy Obch/0035/2009/ z termínu 
nejpozději do 31.12.2011,  nově nejpozději do 30.4.2014 
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- budoucí prodávající neuplatňuje vůči budoucímu kupujícímu sjednanou úhradu smluvní 
pokuty ve výši 50.000,--Kč, která byla sjednána v případě nedodržení výstavby 
inženýrských sítí a komunikačního napojení ve stanoveném termínu. Smluvní pokuta bude 
uplatněna vždy při nedodržení termínu kolaudace výstavby inženýrských sítí a 
komunikačního napojení v jednotlivých etapách

- další podmínky stanovené usnesením ZM č. 873/08, ve znění usnesení ZM
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, usnesení 
ZM č. 1850/10, usnesení ZM č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010, a usnesení ZM č. 371/11 
ze dne 22.9.2011 neuvedená v tomto usnesení, zůstávají nezměněny 

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2809/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Šumperk – Hrubínova, nové vedení NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Šumperk – Hrubínova, nové vedení NNk“, jejímž předmětem bude právo:
- uložení a správy zemního kabelového vedení NN přes pozemky p.č. 1564/3, 1550/19, 

1581/6 a 1662/19 v k.ú. Šumperk, v předpokládané celkové délce 182 bm 
- umístění a správy 5 ks pojistkových skříní včetně nosných pilířů na pozemku p.č. 1662/19
- umístění a správy 1 ks rozpojovací skříně včetně nosného pilíře na pozemku p.č. 1662/19 

v k.ú. Šumperk.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČ 
24729035.
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 a v částce 3.000,--Kč/1 ks pilíře s elektrickou skříní, po doložení geometrického 
plánu s vyznačením skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a 
jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 38.020,--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 30.06.2015

- 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 31.12.2014

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2810/12 MJP – budoucí prodej p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk

doporučuje ZM
vzít na vědomí skutečnost, že budoucí kupující p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 v k.ú. 
Šumperk,  J. N.,  bytem  Šumperk, odstoupil od uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní a 
smlouvy o zřízení práva provést stavbu, označené jako obch/0030/2008 ze dne 15.9.2008 ve 
znění dodatku ze dne 16.7.2009, dodatku ze dne 16.2.2010 a dodatku ze dne 16.5.2011 se 
závazkem budoucího prodávajícího, že vrátí složenou zálohu na kupní cenu.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2811/12 MJP – budoucí prodej p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk

neschvaluje
zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 v k.ú. Šumperk.

Termín: 13.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2812/12 MJP – převod části díla veřejného parkoviště včetně části stavby komunikace na 
pozemku p.č. 709/31 v k.ú. Dolní Temenice, lokalita za ul. Prievidzskou

schvaluje
úplatný převod stavby komunikačního napojení v šířce 5m včetně parkovacího pásu o 10 
parkovacích stáních na pozemku p.č. 709/31 v k.ú. Dolní Temenice (komunikace na ul. 
Mariánská, Šumperk) z vlastnictví společnosti FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 
Šumperk, IČ 00150584 do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461. Výše úplaty za převod výše uvedeného díla činí 100,--Kč včetně DPH. 

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2813/12 MJP – převod části díla veřejného parkoviště včetně části stavby komunikace na 
pozemku p.č. 709/31 v k.ú. Dolní Temenice, lokalita za ul. Prievidzskou

schvaluje
předat stavbu komunikačního napojení v šířce 5m včetně parkovacího pásu o 10 parkovacích 
stáních na pozemku p.č. 709/31 v k.ú. Dolní Temenice (komunikace na ul. Mariánská, 
Šumperk) do správy společnosti Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21,
Šumperk, IČ 65138163. 

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2814/12 MJP – věcné břemeno uložení kabelu VO do pozemků p.č. 709/36, p.č. 709/75 a p.č. 
709/76, všechny v k.ú. Dolní Temenice, or. lokalita za ul. Prievidzskou

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelu veřejného 
osvětlení do pozemků p.č. 709/36, p.č. 709/75 a p.č. 709/76, všechny v k.ú. Dolní Temenice 
za následujících podmínek: 
Povinný z věcného břemene:
FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584
Oprávněný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461  
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje bezúplatně
- povinný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni ve čtyřech vyhotoveních  příslušný 

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

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2815/12 MJP – smlouva s právem provést stavbu opěrných a plotových zídek na části p.p.č. 
1999/5 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1999/5  v k.ú. 
Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníka E. W.,  bytem  Šumperk,   právo provést 
stavbu opěrných a plotových zídek na části p.p.č. 1999/5 v k.ú. Šumperk v rozsahu 
skutečného provedení stavby za podmínek: 
- plotové a opěrné zídky jsou vlastnictvím stavebníka a byly postaveny bez souhlasu 

vlastníka pozemku 
- pokud nebude se stavebníkem sjednáno užívání pozemku, na základě smlouvy nájemní 

nebo smlouvy o budoucí smlouvě kupní, nebudou vlastníkem pozemku kompenzovány 
náklady spojené s vybudováním plotových a opěrných zídek na p.p.č. 1999/5 v k.ú. 
Šumperk a stavebník se zavazuje, že tyto zídky na vlastní náklady odstraní nebo je převede 
darem do vlastnictví vlastníka pozemku

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2816/12 MJP – budoucí prodej pozemků u domů Reissova 23 a 25, Šumperk, zrušení 
usnesení ZM č. 488/12

doporučuje ZM
zrušit usnesení ZM č. 488/12 ze dne 26.1.2012 z důvodu, že smlouva, která byla vyhotovena 
v souladu s usnesením ZM č. 488/12 ze dne 26.1.2012 nebyla podepsána budoucími 
kupujícími  M. a D. N.,  bytem Hoštejn. 

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2817/12 MJP – budoucí prodej pozemků u domů Reissova 23 a 25, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
28.7.2011 do 15.8.2011 dle usnesení rady města č. 1277/11 ze dne 21.7.2011  budoucí 
prodej p.p.č. 1999/5 o výměře 309 m2 a st.p.č. 1594/2 o výměře 401 m2, dle měřičského 
náčrtu p.p.č. 3202 o výměře 42 m2, p.p.č. 3204 o výměře 77 m2, p.p.č. 3203 o výměře 51 
m2, p.p.č. 1999/41 o výměře 60 m2, p.p.č. 1999/40 o výměře 54 m2, p.p.č. 1999/39 o 
výměře 58 m2, p.p.č. 1999/38 o výměře 55 m2, p.p.č. 1999/5 o výměře 118 m2 a st.p.č. 
1594/2 o výměře 209 m2 vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  vstup a vjezd k domu Reissova 23 a 25, zahrada k domu  Reissova 23
- budoucí kupující: J. Č.,  p.p.č. 1999/38, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 

1594/2 a  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202,  D. S.,  p.p.č. 1999/41, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a  spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/10 na p.p.č. 3202, P. V.,  p.p.č. 3203, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1594/2 a  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, E. W.,  p.p.č. 1999/5, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a  spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/10 na p.p.č. 3202, všichni bytem Šumperk, M. a L. H.,  p.p.č. 1999/39, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 
3202, bytem  Rapotín, PSČ 788 14, T. P.,  p.p.č. 3204, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/7 na st.p.č. 1594/2 a  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, bytem 
Libina, PSČ 788 05, M. T.,  p.p.č. 1999/40, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1594/2 a  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, bytem  Vikýřovice, PSČ 
788 13,  M. a E. Č.,  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, Z. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, všichni bytem Šumperk a  A. L.,  
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, bytem Šumperk 

- kupní cena 300,--Kč/m2 
- budoucí prodávající uznává, že kupní cena u manželů Č., Z. K.  a  A. L.  a min. 1. splátka na 

kupní cenu ostatních budoucích kupujících byla uhrazena před podpisem této smlouvy, 
dále bude kupní cena hrazena v pravidelných měsíčních splátkách s poslední splátkou 
nejpozději do 30.6.2013

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny všemi kupujícími, 
nejpozději do 30.9.2013 

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- smlouva budoucí kupní musí být podepsána všemi budoucími kupujícími nejpozději do 

31.10.2012, pokud podepsána nebude, bude záměr města prodat pozemky dle tohoto 
usnesení zrušen, složené zálohy na kupní cenu budou vráceny a další užívání pozemku 
bude sjednáno samostatnými nájemními smlouvami

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2818/12 MJP – pojištění vybavení kuchyně – areál Švagrov

schvaluje
s účinností od 1.10.2012 pojistit dle pojistné smlouvy č. 706-51916-13 o pojištění majetku 
podnikatelů (pojištění živelní) uzavřené dne 3.2.2010 mezi městem Šumperkem a Českou 
pojišťovnou, a.s., ve znění pozdějších dodatků, vybavení kuchyně v budově č.p. 172 na 
pozemku p.č. 125/1 v obci Vernířovice a k.ú. Vernířovice u Sobotína na pojistné riziko odcizení 
a vandalismus. Celková pořizovací cena činí 1.075.701,79 Kč. 

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2819/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Reko NTL MS Šumperk, ul. Jánošíkova + 3“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Reko NTL MS Šumperk, ul. Jánošíkova + 3“, jejímž předmětem bude zřízení práva uložení a 
správy zemního vedení NTL plynovodu včetně domovních přípojek přes pozemky p.č. 2216/1, 
2275/2, 2275/3, 2275/4, 2275/1, 1914/6, 1893/1 a 1893/7 v  k.ú. Šumperk, 
v předpokládané celkové délce 1142 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.
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 180,---Kč/bm trasy jednoho vedení v I.-II. zóně a 110,--Kč/bm trasy 
jednoho vedení ve III. – IV. zóně včetně platné sazby DPH, po doložení geometrického 
plánu s vyznačením  skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení a 
zaměření stavby zajistí na své náklady budoucí oprávněný z věcného břemene

- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v částce 165.590,---Kč včetně platné 
sazby DPH 

- v případě, že budoucí oprávněný doloží po dokončení stavby doklad o prokazatelném 
odstranění stávajícího potrubí, bude mu přiznána sleva ve výši 80 % ze skutečné hodnoty 
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 30.6.2015

- 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 31.12.2014

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2820/12 MJP – zřízení věcného břemene vjezdu a průchodu přes p.p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu průchodu a vjezdu přes pozemek p.č. 1713/1 v k.ú.
Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníka 
objektu bez č.p. na st.p.č. 949, st.p.č. 949 a p.p.č. 1713/9, který byl nově označen 
geometrickým plánem z p.p.č. 1713/1 vše k.ú. Šumperk. Povinným z věcného břemene je 
město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, oprávněným z věcného 
břemene  je I. H.,  bytem Šumperk, budoucí vlastník objektu bez č.p. na st.p.č. 949, st.p.č. 
949 a p.p.č. 1713/9 vše v k.ú. Šumperk.
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek: 
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 1.000,--Kč včetně platné sazby 

DPH 
- úhrada za zřízení věcného břemene bude uhrazena společně s úhradou kupní ceny  

objektu bez č.p. na st.p.č. 949, st.p.č. 949 a p.p.č. 1713/9 vše v k.ú. Šumperk
- oprávněná z věcného břemene bude udržovat předmět  sjednaného věcného břemene na 

své náklady
- zřízení věcného břemene bude součástí kupní smlouvy  na objekt bez č.p. na st.p.č. 949, 

st.p.č. 949 a p.p.č. 1713/9 vše v k.ú. Šumperk.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2821/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 276/2008-B, 
uzavřené dne 14.3.2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a M. K., zastoupeným zákonnými zástupci H. F. a  J. K., 
bytem Šumperk, jako nájemcem bytu č. 1 v domě na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku, 
za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.10.2012 do 31.12.2012
- smluvní nájemné ve výši 37—Kč/m2/měs.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá:  Ing. Répalová

2822/12 Smlouva o bezúplatném převodu majetku

schvaluje
bezúplatný převod majetku:
8 ks lavice, inv. č. Z050001614-20,22, účetní hodnota 30,--Kč/1 ks. 
Předávající: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 
Olomouc, IČ 70885940
Přejímající: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461

Termín: 14.09.2012
Zodpovídá: Ing. Skrbek

Ing. Marek Zapletal   v.r. Ing. Petr Suchomel   v.r.
   1. místostarosta    2. místostarosta
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