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Spis. zn.: 73605/2012
Č.j.: 74156/2012

U S N E S E N Í

z 50. schůze rady města Šumperka ze dne 4.10.2012. 

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.

2823/12 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VIII roku 2012

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. VIII roku 2012:
příjmy ve výši 3.999 tis. Kč
výdaje ve výši 2.710 tis. Kč

příjmy celkem         475.953 tis. Kč
výdaje celkem         464.688 tis. Kč

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2824/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
kontrolu plnění usnesení RM č. 2336/12, 2553/12, 1876/11, 1877/11, 2169/12, 2449/12, 
2453/12, 2454/12, 2569/12, 2573/12, 2574/12, 2575/12, 2621/12, 2647/12, 
2650/12, 2654/12, 2661/12, 2662/12, 2665/12, 2668/12, 2669/12, 2670/12, 
2671/12, 2672/12, 2676/12, 2677/12, 2678/12, 2686/12, 2688/12, 2693/12, 
2694/12, 2695/12, 2696/12, 2697/12, 2698/12, 2699/12, 2711/12, 2712/12, 
2713/12, 2719/12, 2720/12, 2732/12, 2737/12, 2738/12, 2740/12, 2744/12, 
2745/12, 2747/12, 2748/12, 2749/12, 2750/12, 2751/12, 2752/12, 2753/12, 
2754/12, 2755/12, 2756/12, 2760/12, 2766/12, 2767/12, 2772/12, 2773/12, 
2776/12, 2788/12, 2791/12, 2792/12, 2793/12, 2794/12, 2795/12, 2796/12, 
2797/12, 2798/12, 2799/12, 2800/12, 2801/12, 2803/12, 2804/12, 2805/12, 
2806/12, 2807/12, 2808/12, 2810/12, 2811/12, 2816/12, 2817/12, 2821/12, 
2822/12. 

2825/12 Kontrola plnění usnesení – prodloužení termínu

schvaluje
prodloužení termínu plnění usnesení:
1874/11 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
1875/11 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2170/12 do 31.10.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2171/12 do 31.10.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2172/12 do 31.10.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2434/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2435/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
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2503/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2549/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2550/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2570/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2572/12 do 31.10.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2596/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2597/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová 
2619/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2620/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Répalová
2666/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Peluhová
2746/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Miterková

2826/12 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení RM č. 2570/12

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2570/12 týkajícího se smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a zřízení práva provést stavbu „REKO MS Šumperk, Janáčkova + 1“ takto:
Na žádost oprávněného SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38 Ostrava – Moravská 
Ostrava, PSČ 702 72, IČ 27768961,  se upravuje termín uzavření smlouvy o věcném břemeni 
z původního termínu 30.9.2014 na 31.5.2015 a termín provedení stavby z původního termínu 
31.3.2015 na 31.12.2014.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2827/12 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení RM č. 2664/12

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2664/12 týkajícího se plynovodní přípojky pro RD na pozemku st.p.č. 
819 v k.ú. Dolní Temenice, kdy se původní text ve druhé odrážce nahrazuje textem:
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 321,--Kč včetně 

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

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2828/12 Akce „Středisko ekologické výchovy Švagrov“,  dodatek č. 3

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4/11 na akci „Středisko ekologické výchovy 
Švagrov“ se zhotovitelem SAN-JV s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, na provedení změn při 
realizaci stavby, a to změny zatřídění zemin na objektech splaškové kanalizace, dešťové 
kanalizace a ČOV. Cena navýšení činí maximálně 437.603,83 Kč bez DPH a nebude mít vliv na 
celkovou smluvní cenu díla. Navýšení ceny bude čerpáno z rozpočtové rezervy.

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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2829/12 Akce „Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená  v Šumperku  - komunikace“, dodatek 
č.1  

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  1–07/2012/12012 ze dne 27.6.2012, uzavřené 
s firmou Miros dopravní stavby, a.s., Hradecká 545, Pardubice, Polabiny,  533 52 Staré 
Hradiště, na akci „Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku – komunikace“ na 
prodloužení termínu dokončení stavebních prací z 30.9.2012 do 12.11.2012 a vydání 
kolaudačních souhlasů z 15.10.2012 do 27.11.2012 z důvodu komplikací prací způsobených 
uložením energetických, sdělovacích a telekomunikačních kabelů v malé hloubce v tělese 
rekonstruované komunikace.

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2830/12 Dopis jednatele Ekozis, spol. s r. o., Zábřeh,  Petra Blažka 

bere na vědomí
dopis jednatele Ekozis, spol. s r.o., Zábřeh, Petra Blažka, ve věci regenerace panelového 
sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa č. 8b a ukládá odboru RÚI připravit návrh odpovědi na 
tento dopis. 

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2831/12 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, přijmout finanční dar v celkové výši 
2.000,--Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, od firmy Jiřina Žišková – SPROZI, Olšany 160, 
IČ 41068831. Finanční dar bude účelově poskytnut na činnost kroužku mažoretek SANY.

Termín: 04.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2832/12 Příspěvková organizace města Šumperka  - přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, přijmout věcný dar – 10 ks počítačů (typ 
Dell GX 620 a HP DC 7600 SFF) včetně licence k operačnímu systému Windows v celkové 
hodnotě 11.500,--Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, od Československé obchodní 
banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/15, IČ 00001350.

Termín: 04.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2833/12 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČ 00851400, přijmout finanční dar v celkové výši 
55.520,--Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, od firmy SHM, s.r.o., se sídlem Šumperk, 
Průmyslová 3020/3, IČ 47976519, který bude účelově poskytnut na rodinné slevy na vybraná 
dětská představení.

Termín: 04.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2834/12 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán, dodatek č. 2

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. 2 
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 3.516,--Kč.

Termín: 04.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2835/12 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán, dodatek č. 1

schvaluje
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, 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 101.296,--Kč.

Termín: 04.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2836/12 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka

schvaluje
užití loga města Šumperka pro Střední odbornou školu Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 
Šumperk, IČ 00852384, na dobu neurčitou. Logo bude užíváno pro reklamní účely 
v prostorách areálu školy na venkovní stěně spojovací chodby budovy školy a na webových 
stránkách školy.

Termín: 04.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2837/12 Ceny města Šumperka za rok 2012

doporučuje ZM
schválit časový harmonogram pro udílení Cen města Šumperka za rok 2012.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2838/12 Ceny města Šumperka za rok 2012

doporučuje ZM
schválit vylosování deseti navrhovatelů ocenění na Ceny města Šumperka za rok 2012 s tím, 
že každý vylosovaný obdrží dvě vstupenky na slavnostní večer.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2839/12 Ceny města Šumperka za rok 2012

doporučuje ZM
schválit prodej vstupenek na Ceny města Šumperka za rok 2012 pro veřejnost (39 míst ve 4. a 
5. řadě a 14 míst na balkoně). Prodejní cena jedné vstupenky je 60,--Kč.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2840/12 Změna člena komise cestovního ruchu

bere na vědomí
rezignaci Mgr. Davida Křepského, bytem Velké Losiny, na členství v komisi cestovního ruchu ke 
dni 4.10.2012.

2841/12 Výjimka z OZV č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

uděluje výjimku
v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství pro:
Zdeněk Žiška, farmářské speciality, Čajkovského 14A, Šumperk, IČ 73287687
26.10. (Pá) – 27.10.2012 (So), 23.11. (Pá) – 24.11.2012 (So), 14.12. (Pá) – 15.12.2012 
(So), 18.01. (Pá) – 19.01.2013 (So), 15.02. (Pá) – 16.02.2013 (So), 15.03. (Pá) –
16.03.2013 (So) 
Jedná se o akci „Zabíjačkové a zvěřinové hody“ před obchodem Čajkovského 14A v pátek od 
9:00 – 18:00 hod. a v sobotu od 9:00 – 13:00 hod.

OVV ČSSD, Lidická 56, Šumperk, IČ 00409171
11.10.2012 (Čt) – předvolební mítink v Sadech 1. máje u „Sovy“, vedle muzea od 14:00 –
17:00 hod. 
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Občanská demokratická strana, Lidická 56, Šumperk, IČ 16192656
5.10. (Pá) – předvolební mítink v Sadech 1. máje u „Sovy“ od 13:00 – 19:00 hod.

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461
17.12. (Po) – 19.12.2012 (St) – „Vánoční zabíjačkové trhy u radnice na nám. Míru od 9:00 –
18:00 hod.

Termín: 04.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2842/12 Veřejná zakázka malého rozsahu – pilotní projekt „Koncepce uspořádání krajiny na 
území obce s rozšířenou působností Šumperk“

ruší
veřejnou zakázku malého rozsahu – pilotní projekt „Koncepce uspořádání krajiny na území 
obce s rozšířenou působností Šumperk“.

Termín: 05.10.2012
Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc.

2843/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – stožárová trafostanice ČEZ „Šumperk – DTS 
90196“,  or. lokalita Bratrušovského  památníku

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění a správy stožárové 
trafostanice „Šumperk – DTS 90196“ na pozemcích p.č. 407 a p.č. 449/3 v k.ú. Dolní 
Temenice.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČ 24729035.

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou ve výši 500,--Kč        

+ DPH v platné sazbě. Úhrada bude provedena oprávněným do 30 dnů ode dne podpisu 
smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

- 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
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2844/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Víceúčelový objekt – Luže Šumperk, přípojky IS“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Víceúčelový objekt – Luže Šumperk, přípojky IS“, jejímž předmětem bude zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy:
- zemního vedení vodovodní přípojky v předpokládané délce 10 bm přes pozemky p.č. 

1804/1, 1804/3 a 1805/6 v k.ú. Šumperk,
- zemního vedení přípojky splaškové kanalizace v předpokládané délce 10 bm přes pozemky 

p.č. 1804/1, 1804/3 a 1805/6 v k.ú. Šumperk,
- zemního vedení přípojky NNk v předpokládané délce 5 bm přes pozemek p.č. 1805/6 

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:
M. 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 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 oprávněný

- oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % předpokládané 
hodnoty budoucího věcného břemene v částce 2.750,--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  30.6.2015

- oprávněný 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

2845/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Víceúčelový  objekt – Luže Šumperk, prodloužení STL plynovodu + přípojka“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Víceúčelový objekt – Luže Šumperk, prodloužení STL plynovodu + přípojka“, jejímž 
předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení 
a správy:
- zemního vedení STL plynovodu v předpokládané délce 11 bm přes pozemky p.č. 1804/1 a 

p.č. 1804/3 v k.ú. Šumperk 
- zemního vedení přípojky STL plynovodu v předpokládané délce 4 bm přes pozemek p.č. 

1805/6 v k.ú. Šumperk.
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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:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 
27768961.
Vedlejší účastník – investor:
M. 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 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 1.650,--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 30.6.2015

- 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 předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného a investora 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

2846/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „REKO VTL 663007 DN 300 3x shybka, 
Šumperk – ČH sedlo“

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 2015, 2016 a 2146 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu „REKO VTL 663007 DN 300 3x 
shybka, Šumperk – ČH sedlo“, spočívající v provedení přeložky - shybky zemního vedení VTL 
plynovodu.
Vlastník pozemků:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 
27768961.

Podmínky uzavření smlouvy:
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené PMŠ a.s. a odborem RÚI
- stavebník je povinen dodržet trasu, rozsah a stavebně technické provedení stavby dle 

ověřené projektové dokumentace
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2014

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2847/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – vedení komunikační sítě  „Šumperk, Jílová 2, 
HOPR  TRADE – MK“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy podzemního 
vedení komunikační sítě přes pozemky p.č. 927/11, 927/60, 999/49, 1093/31 a 1093/30 
v k.ú. Šumperk v rámci stavby „Šumperk, Jílová 2, HOPR TRADE – MK“. 
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ    
140 22, IČ 60193336.

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 10.418,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Nedoplatek ve výši 408,--Kč včetně platné sazby DPH, po započtení 
zaplacené zálohy ve výši 10.010,--Kč na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0027/2011/Pe ze dne 10.10.2011, uhradí oprávněný nejpozději 
do 30 dnů ode uzavření smlouvy

- oprávněný doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni GP v příslušném počtu
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2848/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka NNk „Šumperk – Pod Senovou, 
Svoboda, parc. č. 59/3, NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 871/2 (pozemek ZE p.č. 871, původ PK) v k.ú. Dolní 
Temenice v rámci stavby „Šumperk – Pod Senovou, Svoboda, parc. č. 59/3, NNk“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, 
IČ 24729035.

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  355,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 195,--Kč, po započtení zaplacené zálohy ve výši    
550,--Kč na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
VBb/0020/2011/Pe ze dne 25.7.2011, vyplatí povinný oprávněnému nejpozději do        
30 dnů ode dne podpisu smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

- 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
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2849/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – plynovod NTL „REKO NTL MS Šumperk, ul. 
Nezvalova“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
vedení NTL plynovodu přes pozemky p.č. 1425/1, 1425/20, 1425/25, 1425/26, 1425/27, 
1425/28, 1449/1, 1449/2 a 1466/25 v k.ú. Šumperk, v celkové délce 738,3 bm, v rámci 
stavby „REKO NTL MS Šumperk, ul. Nezvalova“.
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 81.213,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 3.047,--Kč včetně DPH,  po započtení zaplacené 
zálohy ve výši  84.260,--Kč včetně DPH na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0047/2010/Pe ze dne 22.12.2010, vyplatí povinný oprávněnému 
nejpozději do 30 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

2850/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „Výstavba technické infrastruktury – obytný soubor Panorama II, Šumperk –
stavba plynovodu a plynovodních přípojek“, or. pod Holubím vrchem

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„Výstavba technické infrastruktury – obytný soubor Panorama II, Šumperk – stavba plynovodu 
a plynovodních přípojek“, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy zemního vedení STL plynovodu včetně 
domovních přípojek přes pozemky p.č. 1845/156 a 1845/25 v k.ú. Šumperk, 
v předpokládané délce 13 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:
FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584.

Podmínky:
- výše úplaty za budoucí věcné břemeno bude stanovena v souladu s cenovými podmínkami

města 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
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- investor uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % předpokládané 
hodnoty budoucího věcného břemene v  částce 1.430,--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  30.6.2015

- 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 předmětných pozemků, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného a investora 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: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2851/12 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1560/3  v k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část p.p.č. 1560/3 o výměře 160 m2 v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: individuální využití.
Nájemné: 2,--Kč/m2/rok 2012,

5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje 
tříměsíční

Termín: 15.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2852/12 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 61/10 v k.ú. Dolní Temenice, or. lokalita při ul. 
Školní v Šumperku - Temenici

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část p.p.č. 61/10 o výměře 392 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice.
Účel nájmu: zahrada k RD.
Nájemné: 2,--Kč/m2/rok 2012,

5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje 
tříměsíční

Termín: 15.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2853/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu oplocení části pozemku p.č. 1346/3 a 
části  p.č. 1346/13 v k.ú. Šumperk, or. část zahrady za domem Javoříčko 10

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 1346/3 a 1346/13 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu oplocení.



RM 50 – 04.10.2012

12

Vlastník pozemků:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
M. H.,  bytem Šumperk.

Podmínky uzavření smlouvy:
- stavebník je povinen dodržet trasu, rozsah a stavebně technické provedení stavby dle 

doložené žádosti včetně zákresu a technického popisu oplocení
- stavebník se zavazuje po ukončení pronájmu předmětné plochy nebo na výzvu 

pronajímatele neprodleně odstranit oplocení z předmětu nájmu vlastním nákladem

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2854/12 MJP – zveřejnění pronájmu spoluvlastnického podílu na pozemku st.p.č.  998 v k.ú. 
Šumperk, or. pod domem Myslbekova 24

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout spoluvlastnický podíl o velikosti 4000/10000 na 
pozemku st.p.č. 998 o výměře 186 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: a) pozemek pod obytným domem Myslbekova 840/24 v Šumperku

b) zahrada k domu Myslbekova 840/24 v Šumperku
Nájemné: a)   20,--Kč/m2/rok 2012
      100,--Kč/m2/rok,2013
       200,--Kč/m2/rok 2014 a dále

b)     2,--Kč/m2/rok 2012
        5,--Kč/m2/rok 2013 a dále, minimálně 100,--Kč/rok

Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou 
nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje 
tříměsíční

Termín: 15.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2855/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti k pronájmu části pozemku 
p.č. 2080/2 v k.ú. Šumperk, or. lokalita při ul. Zábřežské a Bří. Čapků

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0001/2011/Vr ze dne 
24.1.2011, kterou město Šumperk, jako pronajímatel, pronajalo část p.p.č. 2080/2 o celkové 
výměře 3 m2 v k.ú. Šumperk, nájemci – P. D.,  bytem Šumperk, za účelem umístění 2 ks 
naváděcích tabulí k provozovně pohřební služby Requiem.
Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2856/12 MJP – smlouva o užití práva umístit 2 ks naváděcích tabulí k provozovně pohřební 
služby Requiem na pozemku p.č. 2080/2 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva umístit 2 ks naváděcích tabulí k provozovně pohřební služby 
Requiem, o rozměru 1 tabule 1 m x 0,5 m, na části pozemku p.č. 2080/2 v k.ú. Šumperk, or. 
ul. Zábřežská v Šumperku.

Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Uživatel práva: P. D.,  bytem Šumperk
Úplata za užití práva: dohodou 1.000,--Kč + DPH v platné výši/1 ks tabule/rok

úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku
Doba užití práva: neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou

Podmínky: po ukončení smlouvy je uživatel povinen odstranit zařízení na vlastní 
náklady

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2857/12 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti k pronájmu části pozemku 
st.p.č. 725/1 v k.ú. Šumperk, or. lokalita naproti vjezdu k OC Kaufland

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0026/2011/Vr ze dne 
15.11.2011, kterou město Šumperk, jako pronajímatel, pronajalo část pozemku st.p.č. 725/1
o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk, nájemci – spol. FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 
Šumperk, IČ 00150584, za účelem umístění reklamního zařízení.
Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2858/12 MJP – smlouva o užití práva umístit reklamní zařízení spol. FORTEX-AGS, a.s., na části 
pozemku st.p.č. 725/1 v k.ú. Šumperk

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva umístit reklamní zařízení o výměře reklamní plochy  4 m2  na části 
pozemku st.p.č. 725/1 v k.ú. Šumperk, or. při ul. Vítězné v Šumperku.

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
Úplata za užití práva: dohodou 3.000,--Kč + DPH v platné výši/m2/rok, pro oboustranné 

zařízení násobek koeficientu 0,85
úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku,

Doba užití práva: neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 
dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou

Podmínky: po ukončení smlouvy je uživatel povinen odstranit zařízení na vlastní 
náklady

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2859/12 MJP – správa majetku města – změna plánu oprav na rok 2012

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2189/12 ze dne 29.3.2012, kterým byl schválen plán oprav a údržby 
nemovitostí v majetku Města Šumperka pro rok 2012, dle předloženého materiálu.

Termín: 05.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2860/12 MJP – správa majetku – odpis pohledávek

schvaluje
odpis pohledávek: 
- ve výši 1.584,--Kč za zemřelou P. M.,  vzniklé neuhrazením služeb spojených s užíváním 

bytu číslo 302 na adrese Bohdíkovská 2336/24, Šumperk
- ve výši 1.602,--Kč za zemřelým W. P.,  vzniklé neuhrazením služeb spojených s užíváním 

bytu číslo 207 na adrese Bohdíkovská 2336/24, Šumperk
- ve výši 769,--Kč za zemřelým K. M., vzniklé z neuhrazených služeb spojených s užíváním 

bytu číslo 106 na adrese Temenická 2924/35, Šumperk
- ve výši 15.396,--Kč na nájemném a službách, vedené u bytu číslo 306 na adrese 

Bohdíkovská 2336/24, která  vznikla po úmrtí nájemce E. S. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2861/12 MJP – správa majetku – odpis pohledávek

doporučuje ZM
schválit odpis pohledávky v celkové výši 61.451,--Kč za zemřelým J. H., vzniklé neuhrazením 
nájemného, služeb a nákladů řízení, spojených s užíváním bytu číslo 6 na adrese Myslbekova 
876/6, Šumperk.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2862/12 MJP – výkup pozemku p.č. 1950/33 v k.ú. Šumperk, or. pod komunikací na ul.      
Gen. Krátkého

schvaluje
schválit odkoupení pozemku p.č. 1950/33 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:

- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na ulici Gen. 
Krátkého

- prodávající: H. M.,  bytem  Šumperk
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- kupní cena: 30,--Kč/m2

- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
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- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující 

město Šumperk

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2863/12 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky pozemků v k.ú. Nový Malín, areál letiště

schvaluje
zveřejnit záměr města vypůjčit pozemky:
- p.č. 2435, p.č. 2436, p.č. 2437, p.č. 2438, p.č. 2440, p.č. 2441, p.č. 2443
- část pozemku p.č. 2441/1 a část pozemku p.č. 2439 vyznačené na snímku KN

všechny v k.ú. Nový Malín
Doba výpůjčky: neurčitá s účinností od 1.12.2012
Účel výpůjčky: provozování vnitrostátního letiště
Podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru.

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2864/12 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky pozemků v k.ú. Nový Malín, areál letiště

schvaluje
s účinností ke dni 30.11.2012 uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí č.    
MP 102/99/JG ze dne 5.3.1999 uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a Aeroklubem Šumperk, občanské 
sdružení jako nájemcem, se sídlem letiště Šumperk, Šumperk, IČ 00535028.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2865/12 MJP – nabídka na odkoupení nemovitostí – stavba bez čp/če na pozemku st.p.č. 
1762 a pozemek st.p.č. 1762 v k.ú. Šumperk

doporučuje ZM
nevyužít nabídky na odkoupení nemovitostí - stavba bez čp/če na pozemku st.p.č. 1762 a 
pozemek st.p.č. 1762 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví ČR – právo hospodaření Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 
128 00, IČ 69797111, za kupní cenu min. 2.965.000,--Kč. 

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2866/12 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. 1.200,--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 01 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 01 Šumperk, nejpozději 
v termínu do 24. 10. 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 24. 10. 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: 08.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2867/12 MJP – zveřejnění pronájmu 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: 24.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2868/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 1+1 obytných místností v 1. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Banskobystrické 1274/41 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a  J. H.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou, předpokládaný počátek nájmu od  15.10.2012  do  

31.10.2013
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2869/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1+1 obytných místností ve 3. 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 L. a P. P., oba bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou,  předpokládaný počátek nájmu od  15. 10. 2012  do  

31. 10. 2013
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2870/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 53 o velikosti 1+kk obytných místností ve 12. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné               
a V. P.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou, předpokládaný počátek nájmu od  15. 10. 2012  do  

31. 10. 2013
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2871/12 MJP – pronájem nebytových prostor – garáž a dílna Temenická 2795/109, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od        
17. 9. 2012  do 3. 10. 2012  dle usnesení RM č. 2776/12  ze dne 13. 9. 2012, pronájem 
nebytového prostoru – garáže č. 104 s dílnou v objektu č.p. 2795 na parcele p.č. 652, k.ú. 
Dolní Temenice na adrese Temenická 109, Šumperk, uzavřít  nájemní smlouvu   mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné a P. M., bytem  Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je 
garáž č. 104 s dílnou. 
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Podmínky:
Doba nájmu: neurčitá, počínající dne 1. 11. 2012, výpovědní lhůta 3 měsíce
Nájemné: celkem 4.256,--Kč/celek/rok, 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: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2872/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, o velikosti 1+2 obytných místností  ve 4. nadzemním 
podlaží obytného domu na ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku, mezi městem Šumperk IČ 
00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01 jako pronajímatelem na straně 
jedné a M. a  J. P.,  oba bytem Šumperk,  jako nájemci na straně druhé,  za  podmínek: 
- nájemní smlouva na dobu  určitou od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2014
- nájemné  ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2873/12 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu 
pavilonu F“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Nemocnice 
Šumperk – rekonstrukce výtahu v pavilonu F“ vyloučit firmy:
- CENOK - výtahy, a.s., Přemyslovců 13, Ostrava, PSČ 709 00  IČ 25840363
- VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno, PSČ 617 00, IČ

28566637
- LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, Šternberk, PSČ 785 01, IČ 26845687
- PRUMHOR, spol. s r.o., Nerudova 640/41, Šumperk, IČ 47153903

Termín: 08.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2874/12 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu 
pavilonu F“

schvaluje
zrušení podlimitní veřejné zakázky dle zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění na akci 
„Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu v pavilonu F“, a to v souladu s ust. § 84 odst. 1 
písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Termín: 08.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2875/12 MJP – vypsání veřejné zakázky  „Nemocnice Šumperk – generální oprava střešního 
pláště Pavilonu E“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – generální oprava 

střešního pláště pavilonu E“

- 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:
DACH SYSTÉM s.r.o., se sídlem Chvalkovická 220/45, Olomouc, PSČ 779 00,                    
IČ 25367501
W.H.A. systém, spol. s r.o., se sídlem Uničovská 1794/52, Šumperk, IČ 61945251
Libor Harazín, se sídlem Ondřejovice 260, Zlaté Hory, PSČ 793 79, IČ 66139881

Termín: 15.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2876/12 MJP – pronájem st.p.č. 630 včetně objektu na st.p.č. 630 v k.ú. Dolní Temenice, or. 
vedle bývalé kotelny v Temenici

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
17.9.2012  do 3.10.2012 dle usnesení rady města č. 2796/12 ze dne 13.9.2012 pronájem
st.p.č. 630  o výměře  335 m2 v k.ú. Dolní Temenice a objektu bez č.p. na st.p.č. 630 v k.ú. 
Dolní Temence, za podmínek:
- účel  pronájmu:   narovnání majetkoprávních vztahů
- sazba nájemného: 55,--Kč/m2, včetně budovy
- nájemce: SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 70200, IČ  

27768961 
- 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: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2877/12 MJP – prodej pozemků u domu Denisova 3, Šumperk – zrušení usnesení                  
ZM č. 530/12 

doporučuje ZM
zrušit usnesení ZM č. 530/12 ze dne 15.3.2012, kterým byl schválen budoucí prodej pozemků 
u domu Denisova 3, Šumperk z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2878/12 MJP – prodej pozemků u domu Denisova 3, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
14.11.2011  do 30.11.2011 dle usnesení rady města č. 1676/11 ze dne 10.11.2011 a od 
17.9.2012  do 3.10.2012 dle usnesení RM č. 2805/12 ze dne 13.9.2012  schválit budoucí 
prodej  st.p.č. 1825/2 o výměře 401 m2,  p.p.č. 1992/12 o výměře 287 m2 a část p.p.č. 
1992/10 o výměře 8 m2  vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel  prodeje: zázemí a zahrada k domu
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 

10% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11
měsíců 

- budoucí kupující:  O. I.,  bytem  Ostrava, Výškovice, PSČ  700 30, podíl o velikosti  1/12 na 
p.p.č. 3234/1 a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1992/31,  P. S.,  bytem Praha, Krč, PSČ 
140 00, podíl o velikosti  1/12 na p.p.č. 3234/1 a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1992/31, 
E. H. S.,  bytem Předměřice nad Jizerou, PSČ 294 74, podíl o velikosti  1/12 na p.p.č. 
3234/1 a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1992/31, F. K.,  bytem Šumperk, podíl o velikosti  
1/4 na p.p.č. 3234/1,  p.p.č.  3234/2 a p.p.č. 1992/32, E. M.,  podíl o velikosti  1/4 na 
p.p.č. 3234/1 a p.p.č. 1992/30, G. a  D. S.,  podíl o velikosti  1/4 na p.p.č. 3234/1 a p.p.č. 
1992/12, všichni bytem Šumperk

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými kupujícími, sjednává si budoucí prodávající od 
smlouvy odstoupit se závazkem budoucích kupujících, že  neplacený podíl si odkoupí

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději k 
datu 31.03.2014

- geometrický plán na rozdělení předmětu budoucího prodeje  bude předložen budoucími 
kupujícími před vyhotovením smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2879/12 MJP – dar  ornice z p.p.č. 562/2 v k.ú. Šumperk, or. křižovatka ul. Polní a Zábřežské    
v Šumperku

schvaluje
přijetí daru ornice do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461 od vlastníka p.p.č. 562/2 v k.ú. Šumperk v množství cca 700 m3 R. T.,  bytem  
Šumperk,  za podmínek: 
- ornice bude uložena na p.p.č. 1268/39 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města 

Šumperka
- ornice bude převezena výhradně na náklady investora stavby „DEPA Šumperk 70“ a 

budoucího kupujícího p.p.č. 562/2 v k.ú. Šumperk  společnosti SAN-JV s.r.o. se sídlem 
Jílová 2567/56, Šumperk, IČ: 64618951 

- ornice bude uložena na p.p.č. 1268/39 v k.ú. Šumperk v průběhu měsíce listopadu roku 
2012

- obdarované město Šumperk se zaváže, že ornici zpracuje nejpozději do 6 měsíců od 
vydání stavebního povolení na stavbu „DEPA Šumperk 70“, nejpozději do 30.6.2013
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- investor stavby SAN-JV s.r.o. se zaváže, že datum převezení ornice předem ohlásí správci 
p.p.č. 1268/39 v k.ú. Šumperk společnosti PMŠ, a.s. se sídlem Slovanská 255/21, 
Šumperk, který určí místo uložení ornice na p.p.č. 1268/39 v k.ú. Šumperk

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2880/12 MJP – budoucí prodej p.p.č. 546/5 v k.ú. Šumperk, or. zahrada za domem 
Myslbekova 26, Šumperk

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
2.7.2012 do 18.7.2012 dle usnesení rady města č. 2589/12 ze dne 28.6.2012 schválit 
budoucí prodej  p.p.č. 546/5 o výměře 195 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel  prodeje: zázemí a zahrada k domu Myslbekova 26
- kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 

10% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11
měsíců 

- budoucí kupující:  M. K.,  bytem Šumperk
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději k 

datu 31.05.2014
- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 

nájemné

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2881/12 MJP – parkovací místa před „Popelkou“, Dr. E. Beneše 14, Šumperk

neschvaluje
pronájem 3 parkovacích míst na komunikaci Dr. E. Beneše, před objektem Dr. E. Beneše 
1148/14, Šumperk, pro zákazníky  provozovny občerstvení – Kebab Burger v objektu Dr. E. 
Beneše 14, Šumperk.

Termín: 04.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2882/12 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 355/3 a p.p.č. 2274 v k.ú. Šumperk

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 355/3 o výměře 566 m2 a p.p.č. 2274 o výměře 269 m2  
v k.ú. Šumperk  za 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  
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- 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 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní 
smlouva 

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

Termín: 10.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2883/12 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 2273/1 v k.ú. Šumperk, or. u domu Nemocniční 18, 
Šumperk 

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 2273/1 o výměře  279 m2 v k.ú. Šumperk  za 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  

- 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 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní 
smlouva 

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

Termín: 10.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2884/12 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1033/3 v k.ú. Šumperk, or. u domu Nemocniční 27, 
Šumperk

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 1033/3 o výměře  960 m2 v k.ú. Šumperk  za 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  



RM 50 – 04.10.2012

23

- 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 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní 
smlouva 

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

Termín: 10.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2885/12 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 547/18 v k.ú. Šumperk, or. u domu Mánesova 3, 
Šumperk 

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 547/18 o výměře  623 m2 v k.ú. Šumperk  za 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  

- 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 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní 
smlouva 

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

Termín: 10.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2886/12 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1905/5 v k.ú. Šumperk, or. u domu Janošíkova 2, 
Šumperk

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 1905/5 o výměře  737 m2 v k.ú. Šumperk  za 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  
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- 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 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní 
smlouva 

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

Termín: 10.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2887/12 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1275/3 v k.ú. Šumperk, or. u domu K.H. Máchy 11, 
Šumperk

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 1275/3 o výměře  1185 m2 v k.ú. Šumperk  za 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  

- 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 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude dohodou ukončena nájemní 
smlouva 

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

Termín: 10.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2888/12 MJP – pronájem budovy bez čp/če – objekt lesního hospodářství stojící na pozemku 
st.p.č. 151 (tzv. chata „Kikanka“)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
17.09.2012 do 03.10.2012, dle usnesení rady města č.2772/12 ze dne 13.09.2012, 
pronájem nemovitostí, a to budovy bez čp/če – objekt lesního hospodářství stojící na pozemku 
st.p.č. 151 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku  st.p.č.151  - zastavěná plocha a nádvoří  
v k.ú. Hraběšice.
Nájemce: Myslivecké sdružení Šumperský les, se sídlem Nový Malín 459,
   PSČ 788 03, IČ 63696959
Účel nájmu:    využití objektu pro lesní hospodářství v honitbě Šumperský les
Doba nájmu:   určitá od 01.04.2013 do 31.03.2023
Nájemné:       1.500,--Kč/rok

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2889/12 MJP – pověření Mysliveckého sdružení Šumperský les

pověřuje
Myslivecké sdružení Šumperský les, se sídlem Nový Malín 459, PSČ 788 03, IČ 63696959, 
k jednání ve věci případné úpravy hranic uznané honitby Šumperský les:
- před příslušnými orgány státní správy
- vlastníky dotčených pozemků
- držiteli a uživateli sousedních honiteb

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2890/12 MJP – dar  ornice z p.p.č. 1713/6 v k.ú. Šumperk, or. ul. Příčná za objektem 
společnosti Evják

schvaluje
přijetí daru ornice od vlastníka p.p.č. 1713/6 v k.ú. Šumperk společnosti Evják s.r.o., se sídlem 
Hybešova 523/10, Šumperk, IČ 26836980, v množství cca 180 m3 do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 za podmínek: 
- ornice bude uložena na p.p.č. 1268/39 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města 

Šumperka
- ornice bude převezena výhradně na náklady vlastníka p.p.č. 1713/6 v k.ú. Šumperk 

ornice bude uložena na p.p.č. 1268/39 v k.ú. Šumperk v průběhu měsíce října roku 2012
- obdarované město Šumperk se zaváže, že ornici zpracuje nejpozději do 30.6.2013
- vlastník p.p.č. 1713/6 v k.ú. Šumperk se zaváže, že datum převezení ornice předem ohlásí 

správci p.p.č. 1268/39 v k.ú. Šumperk společnosti PMŠ a.s. se sídlem Slovanská 255/21, 
Šumperk, který určí místo uložení ornice na p.p.č. 1268/39 v k.ú. Šumperk

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2891/12 MJP – finanční příspěvek, oprava průchodu pod objektem obchodního domu 
v Šumperku

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,--Kč  společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo 
Zábřeh, se sídlem Masarykovo nám. 45/5, Zábřeh, PSČ 789 19, IČ 00032433, a to za účelem 
opravy průchodu pod objektem obchodního domu v Šumperku – stavba č.p.1923 v k.ú. 
Šumperk.
Podmínky poskytnutí finančního příspěvku:
- město Šumperk poskytne finanční příspěvek ve výši 20.000,--Kč až poté co  společnost 

JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh fakticky obdrží finanční příspěvek ve výši 25.000,--Kč 
od Milan Hrocha, bytem Za Školou 833, Bludov, a to rovněž za účelem realizace  opravy 
průchodu pod objektem obchodního domu v Šumperku

- oprava průchodu pod objektem obchodního domu v Šumperku bude provedena v termínu 
do 31.12.2012

- společnost JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh předloží městu Šumperku  v termínu do 
31.1.2013 vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku
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- město Šumperk bude oprávněno od smlouvy o poskytnutí příspěvku odstoupit, pokud 
nebude oprava realizována v termínu do 31.12.2012, případně pokud společnost 
JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh nepředloží městu Šumperku v termínu do 31.1.2013 
vyúčtování poskytnutého příspěvku

- společnost JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh ze svého dofinancuje a provede opravu 
průchodu  pod objektem obchodního domu, dle předloženého rozpočtu

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2892/12 MJP – finanční příspěvek, oprava průchodu pod objektem obchodního domu 
v Šumperku

ukládá 
odboru finančnímu a plánovacímu zapracovat do rozpočtu města Šumperka v roce 2012 
částku 20.000,--Kč jako finanční příspěvek na opravu průchodu pod objektem obchodního 
domu v Šumperku.

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2893/12 Plán zimní údržby 2012/2013

schvaluje
plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 
období 2012/2013 dle předloženého materiálu.

Termín: 04.10.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2894/12 Změna ve složení redakční rady Šumperského zpravodaje

bere na vědomí
ukončení členství MgA. Kamila Navrátila v redakční radě Šumperského zpravodaje z důvodu 
ukončení pracovní činnosti na pozici tiskového mluvčího města Šumperka k 31.8.2012.

2895/12 Změna ve složení redakční rady Šumperského zpravodaje

jmenuje
Mgr. Olgu Hajdukovou členkou redakční rady Šumperského zpravodaje s účinností od 
5.10.2012.

Termín: 05.10.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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2896/12 Změna ve složení komise strategického rozvoje a výstavby

bere na vědomí
ukončení členství Ing. Jakuba Kulíška v komisi strategického rozvoje a výstavby z důvodu úmrtí 
k 26.8.2012. 

2897/12 Změna ve složení komise strategického rozvoje a výstavby

jmenuje
Ing. Jaromíra Mikulenku předsedou komise strategického rozvoje a výstavby s účinností od 
5.10.2012. 

Termín: 05.10.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

2898/12 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování hlasových služeb a služeb 
elektronických komunikací pro Město Šumperk“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací pro Město Šumperk“
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise 

pro otevírání obálek s nabídkami
členové
Ing. Marek Zapletal, Ing. Pavel Kouřil, Ing. Petra Štefečková, Pavel Koutný, DiS., Ing. Milena 
Peluhová

náhradníci
Ing. Petr Suchomel, Mgr. Petr Vavroušek, Helena Hloušková, Ing. Jaroslav Matušů, Ing. Jiří 
Andrle

- minimální seznam oslovených zájemců: 
Telefónica 02 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336
T-Mobil Czech Republik, a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4,  IČ 64949681
Vodafone Czech Republik, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001

Termín: 04.10.2012
Zodpovídá: Ing. Kouřil

Koutný, DiS.

2899/12 Rozpracování usnesení ZM č. 669/12

ukládá
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového výhledu města Šumperka na roky 2013-2014 
částku ve výši 3.000 tis. Kč na vybudování přistávací dráhy letiště Šumperk.

Termín: 30.06.2013
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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2900/12 Rozpracování usnesení ZM č. 698/12

ukládá
vedoucí odboru FAP začlenit do rozpočtu města roku 2013 částku 2.000 tis. Kč na vybudování 
první části chodníku (od křižovatky s ul. Hrabenovskou po most v blízkosti domu č.p. 2951/13) 
na ul. Bohdíkovské v Temenici, včetně dešťové kanalizace.

Termín: 24.01.2013
Zodpovídá: Ing. Peluhová 

Mgr. Zdeněk Brož   v.r. Ing. Petr Suchomel  v.r.
       starosta              2. místostarosta
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