
RM 34 

 
1 

 
Spis. zn.: 124031/2008 

                               č.j.: 125265/2008 
 

U S N E S E N Í  

z 34. schůze rady města Šumperka ze dne 28.12.2007. 
 

1659/07 Rozpočtová opatření č. XVI města Šumperka roku 2007 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV, MJP, ŠKV, bezpečnostní rady 
– JSDH a CO, TAJ INFO, MP a fondu ŽPR dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

1660/07 Rozpočtová opatření č. XVI města Šumperka roku 2007 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. XVI města Šumperka roku 2007: 
příjmy ve výši   1.280 tis. Kč 
výdaje ve výši   1.280 tis. Kč 
 
příjmy celkem   678.204 tis. Kč 
výdaje celkem   634.575 tis. Kč 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá:  Ing. Peluhová 
 

1661/07 Dotace přijaté městem Šumperk v roce 2007 

schvaluje 
dotace přijaté městem Šumperk v roce 2007: 
1. Regenerace panelového sídliště Prievidzská, 4. etapa 

Ministerstvo pro místní rozvoj   6.000.000,--Kč 
 
2. Systém včasné intervence 

Ministerstvo vnitra    1.259.000,--Kč 
 
3. Podpora terénní sociální práce 

Úřad vlády ČR        100.000,--Kč 
 

4. Program prevence kriminality na místní úrovni 
Olomoucký kraj        354.000,--Kč 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1662/07 Peněžitý dar od Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s. 

schvaluje 
město Šumperk jako vedlejšího příjemce peněžitého daru ve výši 5.000,--Kč od 
Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., Jílová 6, Šumperk, IČ: 
47674911 a odeslání na účet Arcidiecézní charity Olomouc, Křížkovského 6,     
779 00 Olomouc. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

1663/07 Rozpracování usnesení ZM č. 508/07 – dotace ze strukturálních fondů a ze 
státního rozpočtu 

ukládá 
odboru FaP zajistit financování projektů města Šumperka ze strukturálních fondů 
EU a ze státního rozpočtu. 
 
       Termín: průběžný 
       Kontrola: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová  
 
 

1664/07 MJP – pronájem NP na ul. Gen. Krátkého 3A, č.p. 2759 v k.ú. a obci Šumperk  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 12.7.2007 do 27.7.2007 dle usnesení RM č. 920/07 ze 
dne 28.6.2007 pronajmout nebytové prostory, umístěné na ul. Gen. Krátkého 3A, 
č.p. 2759, v k.ú. a obci Šumperk, o velikosti cca 43 m2 za podmínek: 
- pronajímatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk,         

IČ: 00303461 
- nájemce: PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 2620/5, 

PSČ: 787 01, IČ: 25843907 
- nájem: na dobu neurčitou 
- účel: prodejna nedrogistického a nepotravinářského zboží 
- nájemné: 500,--Kč/m2/rok 
- záloha: 4 násobek měsíčního nájemného a služeb 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1665/07 MJP – pronájem NP situovaných ve dvorním traktu na ul. Hlavní třída 12, p.č. 
289, v k.ú. a obci Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 7.12.2007 do 22.12.2007 dle usnesení RM č. 1516/07 
ze dne 22.11.2007 pronajmout nebytové prostory situované ve dvorním traktu na 
ul. Hlavní třída 12, č.p. 289, v k.ú. a obci Šumperk, o velikosti cca 72,78 m2 za 
podmínek: 
- pronajímatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk,        

IČ: 00303461 
- nájemce: VV First Company, s.r.o., se sídlem Šumperk, Lidická 610/51,      

PSČ: 787 01, IČ: 26819937 
- nájem: na dobu neurčitou 
- účel: prodejna spotřebního zboží 
- nájemné: 500,--Kč/m2/rok 
- záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
 

       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1666/07 MJP – záměr města pronajmout veřejné WC (Pavlínin dvůr)  

schvaluje 
zveřejnění záměru Města Šumperka pronajmout veřejné WC a zázemí umístěných 
v areálu Pavlínina dvora o velikosti 203, 74 m v přízemí budovy č.p. 342 na 
pozemku st. p.č. 184/1  v k. ú. Šumperk za následujících podmínek: 
- nájem na dobu neurčitou  s účinností od 1. 2. 2008 
- účel: provozování veřejných WC 
- nájemné: 20.000,--Kč ročně 
- náklady na spotřebované energie + vodné, stočné do částky 30.000,--Kč ročně 

bude hradit nájemce, náklady na spotřebované energie + vodné, stočné 
převyšující částku 30.000,--Kč ročně bude hradit pronajímatel 

- náklady na provozování služby veřejných WC bude hradit pronajímatel do výše  
321.000,--Kč ročně  

- v pronajatých nebytových prostorech je možné provozovat i prodej 
doplňkového zboží 

- provozní doba: Po-Pá 7 - 21 hod., So-Ne 8 -18 hod. 
- drobné opravy pronajatých prostor do výše 5.000,--Kč bude hradit nájemce  

 
Termín:  4.1.2008 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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1667/07 MJP – záměr města pronajmout veřejné WC (Pavlínin dvůr)  

schvaluje 
předat do správy společnosti ŠMR, a.s.,  nebytové prostory - veřejné WC a 
zázemí umístěných v areálu Pavlínina dvora o velikosti 203,74 m v přízemí 
budovy č.p. 342 na pozemku st. p.č. 184/1  v k. ú. Šumperk. O předání a převzetí 
výše uvedených nebytových prostor do správy společnosti ŠMR, a.s. bude sepsán 
předávací protokol.  

 
Termín:  28.12.2007 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 
 

1668/07 MJP – změna usnesení RM č. 1480/07 – výpůjčka nemovitostí ZŠ Šumperk, 
Dr. E. Beneše 1 

schvaluje 
změnu usnesení rady města č. 1480/07 ze dne 8. 11. 2007 týkající se výpůjčky 
nemovitostí příspěvkové organizaci Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 
00852295. Změna tohoto usnesení spočívá ve vypuštění pozemku p.č. 328/14, 
sportoviště a rekreační plocha, k.ú. Šumperk ze seznamu nemovitostí 
vypůjčovaných příspěvkové organizaci Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, 
a to z důvodu, že dosud nebyl realizován převod tohoto pozemku z vlastnictví 
České republiky, ve správě nemovitostí Pozemkového fondu České republiky do 
vlastnictví Města Šumperk. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1669/07 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
užití znaku města Šumperka pro skupinu historického šermu Páni z Bludova. 
 
       Termín: 14.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1670/07 Smlouva o poskytnutí příspěvku 

schvaluje 
smlouvu o poskytnutí příspěvku pro účely vybudování a provozu expozice 
Olomouckého kraje na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech – 
Regiontour 2008.  
       Termín: 14.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1671/07 Výkup předmětů kulturní hodnoty 

schvaluje 
nákup předmětů kulturní hodnoty v celkové finanční hodnotě 133.000,--Kč ze 
schváleného rozpočtu města: 
- Jiří Jílek (Pomona Regina, lipové dřevo, 85 cm, 1976) 
- Dagmar Koverdynská (Altán, dřevořezba) 
- Miroslav Koval (kolekce kreseb) 
- Aleš Kauer (kolekce kreseb) 
- Jiří Krtička (bez názvu, pastel, 2006)  
 
       Termín: 14.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

1672/07 Nominace na ceny Olomouckého kraje 

schvaluje  
nominaci na udělení cen Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2007: 
1. ak mal. Lubomír Bartoš  do kategorie č. 1 – Cena za celoživotní přínos 

v oblasti kultury (dvorana slávy) 
 
2. Motýli Šumperk do kategorie č. 3 – výjimečný počin v oblasti neprofesionální 

umělecké činnosti. Komise doporučuje vzhledem k významným úspěchům, 
které tento sbor získává nejen na území Ol. kraje, ale i ve světě.  

 
3. Cyklus výstav Vlastivědného muzea „Ars longa, vita brevis“ („Umění je věčné, 

život je krátký“), který je věnován církevnímu umění. 
 

       Termín: 11.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

1673/07 Nominace na ceny Olomouckého kraje 

ukládá 
odboru ŠKV zaslat nominace na ceny Olomouckého kraje dle usnesení RM         
č. 1672/07, včetně podkladů,  Krajskému úřadu Olomouckého kraje.   
 
       Termín: 11.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Mgr.  Zdeněk Brož     Ing. Marek Zapletal 
       starosta                  1. místostarosta 


