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Spis. zn.: 77825/2012
Č.j.:  78622/2012

U S N E S E N Í

z 51. schůze rady města Šumperka ze dne 18. 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.

2901/12 Vypsání veřejné zakázky  „Provozování veřejných pohřebišť na území města 
Šumperka“ 

schvaluje
- vypsání podlimitní veřejné zakázky dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  

zakázkách, v platném znění, na zakázku „Provozování veřejných pohřebišť na území města 
Šumperka“ v rozsahu dle schválených zadávacích podmínek pro zpracování nabídky

- hodnotící komisi ve složení:
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. František Merta, Mgr. Ing. Jan Havlíček, Ing. Luděk Šperlich, Pavel 
Damiančík

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Jan Doležel, Ing. Bořivoj Hojgr, Ing. Jaromír Mikulenka, RNDr. Jan 
Přichystal

- minimální seznam oslovených zájemců:
Ing. Jana Mikisková, Bohdíkovská 11a, Šumperk, IČ 48437859
Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, Šumperk, IČ 26837391
Miroslav Horníček, nám. Tyrše a Fügnera 3, 789 85 Mohelnice, IČ 66951739
Karel Rutar, Nemocniční 55, Šumperk, IČ 43979068
Ing. Josef Trojan, Muchova 5, Šumperk, IČ 70602417

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich

2902/12 Pronájem zábradlí – reklamní plocha

schvaluje
využití movité části stavby komunikace na pozemku p.č. 1239/1 v k.ú. Šumperk – zábradlí u 
budovy „Popelka“, v části ulice Masarykovo nám., pro účely umístění reklamního zařízení 
sousední provozovny v rozsahu:

nájemce: Josef Hatoň, Medist-zdrav.mat, Nemilská 34, 789 01 Zábřeh,               
IČ 41068629

doba nájmu: určitá od 18.10.2012 do 17.10.2014
velikost plochy: 5,80 x 0,65 m
cena nájmu: 3.000,--Kč/m2/rok + DPH

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá:  Ing. Šperlich
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2903/12 MJP – ukončení smlouvy o výpůjčce – nákladní vozidlo Praga V3S, RZ SUA 36-51

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. Obch 133/04/To ze dne 24.2.2005, jejímž 
předmětem výpůjčky je nákladní vozidlo Praga V3S, RZ SUA 36-51, série a číslo velkého 
technického průkazu AL 984028, VIN 153534, pro potřeby činnosti Mysliveckého sdružení 
Šumperský les a péče o zvěř a obsluhu mysliveckých zařízení v honitbě Šumperský les.

Půjčitel: město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk,  IČ  00303461 

Vypůjčitel: Myslivecké sdružení Šumperský les, se sídlem Nový Malín 459, PSČ 788 03,
IČ 63696959, reg. MV ČR dne 23.2.1996, pod č.j.II/s-08/1-29336/96-R

Způsob ukončení: písemnou dohodou ke dni uzavření smlouvy

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2904/12 MJP – veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění               
a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 
168/1999 Sb.“

schvaluje
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. § 25 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku „Pojištění majetku a 
odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.“ v rozsahu dle schválené zadávací dokumentace 
pro zpracování nabídky. Zadávací řízení bude zahájeno písemnou výzvou k podání nabídek 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 26 odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

- členy hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek ve složení včetně 
náhradníků a poradního orgánu:

členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Petra Štefečková, Ing. Eva Zatloukalová, 
Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt

náhradníci
Ing. Marek Zapletal, Ing. Milena Peluhová, Helena Hloušková, Ing. Irena Bittnerová,
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Petra Hatoňová

poradní orgán
Jaroslav Veselý (pojišťovací makléř města)

- minimální seznam oslovených zájemců:
Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSČ 186 00, 
IČ 47115971

Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04,  
IČ 45272956
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ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí čp. 1458, 
Pardubice - Zelené předměstí, PSČ 532 18, IČ 45534306

Generali pojišťovna, a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, PSČ 120 84, IČ 61859869
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 
8, PSČ 186 00, IČ 47116617

- zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní 
pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 
168/1999 Sb.“ dle přílohy k předloženému materiálu

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2905/12 MJP – cestovní pojištění 

schvaluje
uzavřít pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, 
PSČ 113 04, IČ 45272956. Předmětem pojištění je pojištění léčebných výloh a asistenční 
služby, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, odpovědnosti za škodu na věci a 
odpovědnosti za škodu finanční (tzv. cestovní pojištění). Pojištěná osoba: K. P., řidič. Pojištění 
se sjednává s účinností od 1.11.2012 do 31.10.2013. Územní platnost: Evropa. Výše 
pojistného činí 1.700,--Kč/rok.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2906/12 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky pozemků p.č. 340/1 a dalších a budovy bez čp/če 
na pozemku st.p.č. 5320, vše v k.ú. Šumperk, or. areál zahrady u ZUŠ Žerotínova 11, 
Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města vypůjčit pozemky p.č. 340/1, p.č. 340/2, p.č. 339/1, p.č. 339/2, p.č. 
339/3, st.p.č.  5320 a budovu bez čp/če na pozemku st.p.č.  5320, vše v k.ú. Šumperk.
Doba výpůjčky: neurčitá s účinností od 1.1.2013
Účel výpůjčky: pořádání aktivit spojených s prezentací Základní umělecké školy, 

Šumperk, Žerotínova 11, se sídlem Žerotínova 267/11, Šumperk, IČ
00852333 (především koncertní činnost a další aktivity školy)

Podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2907/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku pod stavbou garáže st.p.č. 4701 v k.ú. 
Šumperk,  garáže mezi ul. Langrovou a nám. Republiky, Šumperk 

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st.p.č. 4701 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk.
Účel nájmu: pozemek pod garáží ve vlastnictví nájemce.
Nájemné: 30,--Kč/m2/rok 2013 a dále



RM 51 – 18.10.2012

4

Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí 
bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2908/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku pro účely zahrádkářského využití p.p.č. 198/2 
v k.ú. Dolní Temenice, zahrádky při ul. Šumavské, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 198/2 o výměře 522 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice.
Účel nájmu: pozemek pro účely zahrádkářského využití
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost od 01.01.2013, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí 

bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2909/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku sloužícího k individuálnímu využití p.p.č. 
1392/25 v k.ú. Šumperk, zahrádky u bytového domu Vrchlického 16, 18, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č. 1392/25 o výměře 520 m2 v k.ú. Šumperk
Účel nájmu: pozemek sloužící k individuálnímu využití
Nájemné: 5,--Kč/m2/rok 2013 a dále
Doba nájmu: neurčitá, účinnost od podpisu všech zúčastněných, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2910/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu – přípojky IS pro stavbu „DEPO ŠUMPERK 70, na parcele č. 562/2,  k.ú. 
Šumperk“,  lokalita mezi ul. Zábřežskou a Polní  v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu  
přípojek IS pro stavební akci „DEPO ŠUMPERK 70, na parcele č. 562/2, k.ú. Šumperk“, jejímž 
předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení 
a správy:

- zemního vedení vodovodní přípojky v předpokládané délce 3 bm přes pozemky p.č. 562/4 
a 2065 v k.ú. Šumperk,

- zemního vedení přípojky splaškové kanalizace v předpokládané délce 3 bm přes pozemky 
p.č. 562/4 a 2065 v k.ú. Šumperk,

- zemního vedení přípojky dešťové kanalizace v předpokládané délce 12 bm přes pozemek 
p.č. 2080/2 v k.ú. Šumperk,

- zemního vedení plynovodní přípojky v předpokládané délce 2 bm přes pozemek p.č. 562/4 
v k.ú. Šumperk, včetně umístění 1 ks kiosku s HUP,
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- zemního vedení telekomunikační přípojky  v předpokládané délce 1 bm přes pozemek p.č. 
562/4 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:
SAN-JV, s.r.o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618951.

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 a v částce 3.000,--Kč/1 ks kiosku 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 celkové částce 5.310,--Kč včetně platné sazby 
DPH, do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31.7.2015

- 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 výstavbu 
nových přípojek inženýrských sítí a přeložek stávajících inženýrských sítí, v trase, rozsahu a 
stavebně technickém provedení dle předložené projektové dokumentace pro stavbu: 
„DEPO ŠUMPERK 70, na parcele č. 562/2, k.ú. Šumperk“, v termínu nejpozději do 
31.1.2015

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2911/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu – přeložka přípojky NNk a nadzemního vedení VN pro stavbu „DEPO ŠUMPERK 
70, na parcele č. 562/2, k.ú. Šumperk“, lokalita mezi ul. Zábřežskou a Polní 
v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu  
přípojky NN a přeložku nadzemního vedení VN pro stavební akci „DEPO ŠUMPERK 70, na 
parcele č. 562/2, k.ú. Šumperk“, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy:
- zemního vedení kabelové přípojky NN v předpokládané délce 7 bm přes pozemek p.č. 

562/4 v k.ú. Šumperk, 
- nadzemního kabelového vedení VN v předpokládané délce 17 bm přes pozemky p.č. 

562/4 a 2065 v k.ú. Šumperk, včetně umístění 1 ks sloupu
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.
Vedlejší účastník – investor:
SAN-JV, s.r.o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618951.
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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 a v částce 3.000,--Kč/1 ks sloupu 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

- investor uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % předpokládané 
hodnoty budoucího věcného břemene v celkové částce 5.640,--Kč včetně platné sazby 
DPH, do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31.7.2015

- oprávněný a investor jsou povinni 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 přípojku NN a přeložku nadzemního vedení VN, v trase, rozsahu a stavebně 
technickém provedení dle předložené projektové dokumentace pro stavbu„DEPO 
ŠUMPERK 70, na parcele č. 562/2, k.ú. Šumperk“, v termínu nejpozději do 31.1.2015

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2912/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu sjezdu z ul. Zábřežské 

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 2080/2  v k.ú. Šumperk (or. místní komunikace ul. 
Zábřežská) zřídí pro stavebníka právo provést stavbu zpevněné plochy na pozemku p.č. 
2080/2 v k.ú. Šumperk, pro účely zřízení dopravního připojení pozemku p.č. 562/2 v k.ú. 
Šumperk s plánovanou výstavbou průmyslového objektu „DEPO ŠUMPERK 70, na parcele č. 
562/2, k.ú. Šumperk“.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461

Stavebník:
SAN-JV, s.r.o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618951

Podmínky:
- sjezd bude vybudován výhradně na náklady stavebníka
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu v rozsahu a stavebně technickém provedení dle 

doložené projektové dokumentace, v termínu nejpozději do 31.1.2013
- stavebník se zavazuje dodržet podmínky stanovené odborem DOP, RÚI a PMŠ a.s.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2913/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „LTE2M M SUFER OK“ pro spol. Telefónica Czech Republic, a.s., or. lokalita při 
ul. Zábřežské v Šumperku 

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„LTE2M M SUFER OK“, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, 
spočívajícímu v právu uložení a správy podzemního vedení telekomunikační sítě přes pozemek
p.č. 2080/2 v k.ú. Šumperk, v předpokládané délce 2 x 48 bm.
Budoucí povinný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 
140 22, IČ 60193336.

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 budoucí 
oprávněný z věcného břemene

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v  částce 10.560,--Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31.7.2015

- 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 předmětného pozemku, 
současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na tomto pozemku příslušnou 
stavbu, v trase, rozsahu a stavebně technickém provedení dle předložené projektové 
dokumentace, v termínu nejpozději do  31.1.2015

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

2914/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „LTE2M M SUKOM OK“ , lok. křižovatky ul. Komenského a Dr. E. Beneše

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„LTE2M M SUKOM OK“, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni, spočívajícímu v právu uložení a správy podzemního vedení telekomunikační sítě přes 
pozemky p.č. 3169 a p.č. 2261 v k.ú. Šumperk, v předpokládané délce 2 x 24 bm.
Budoucí povinný z věcného břemene
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ  
140 22, IČ 60193336.
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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 180,--Kč/bm trasy jednoho vedení v I. – II. zóně včetně platné sazby 
DPH, po doložení geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, 
který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný 
z věcného břemene

- budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno 
ve výši 100 % předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v  částce 8.640,--Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do  31.7.2015

- 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  31.1.2015

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

2915/12 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1257/54 v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu  
Tyršova 2

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 1257/54 o výměře 361 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 vlastnického práva 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,--Kč  kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 25.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2916/12 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu, or. u domu Pod Lesem 10/5, 
Šumperk, stavebník R. C. 

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1950/9  v k.ú. 
Šumperk, tj. město Šumperk,  zřídí pro stavebníka R. C.,  bytem  Šumperk,  který má s městem 
Šumperk k části p.p.č. 1950/9, dle GP p.p.č. 1950/59 v k.ú. Šumperk  uzavřenu smlouvu o 
smlouvě budoucí kupní označenou jako Obch 0027/2012,  právo provést stavbu přístřešku na 
dřevo, za podmínek: 

- stavba bude postavena výhradně na náklady stavebníka
- pozemek pod stavbou bude stavebníkem odkoupen za kupní cenu sjednanou smlouvou o 

budoucí smlouvě kupní Obch/0027/2012
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- stavba bude  uchycena k zemi patkami, kovové konstrukce obložená dřevem se zkosenou 
střechou s odvodem dešťových vod  do sudu

- velikost stavby  2,50 m x 2,50 m s výškou 2,50 m

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2917/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – přípojka vedení NNv „Šumperk – Bohdíkovská, 
p. Gronych, parc. 229/1, NNv“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy venkovního 
kabelového vedení NN přes pozemek p.č. 1327/1 (pozemek ZE p.č. 1327, původ PK) v k.ú. 
Horní Temenice – název stavby „Šumperk – Bohdíkovská, p. Gronych, parc. 229/1, NNv“.
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 minimální výši 1.000,--Kč

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena ze strany oprávněného v termínu 
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: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

2918/12 MJP – budoucí prodej p.p.č. 1171/4 v k.ú. Šumperk, or. zahrada u domu 
M.R.Štefánika 22

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
2.7.2012 do 18.7.2012 dle usnesení rady města č. 2577/12 ze dne 28.6.2012, schválit 
budoucí prodej  p.p.č. 1171/4 o výměře 328m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:

- účel  prodeje: 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:   S. L.,  podíl o velikosti  1/7 na p.p.č. 1171/4, J. S.,  podíl o velikosti  1/7 
na p.p.č. 1171/4, K. V., podíl o velikosti  1/7 na p.p.č. 1171/4, všichni bytem Šumperk, 
Vašíček-pekařství a cukrářství, s.r.o. se sídlem Sušilova 1293/50, Zábřeh, IČ 25396820, 
podíl o velikosti  1/7 na p.p.č. 1171/4, M. Ž.,  bytem Javorník, PSČ 790 70, podíl o 
velikosti  1/7 na p.p.č. 1171/4, P. H.,   bytem  Přerov, PSČ 750 02, podíl o velikosti  1/7 
na p.p.č. 1171/4 a  J. V.,  bytem  Šumperk, podíl o velikosti  1/7 na p.p.č. 1171/4

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými kupujícími, sjednává si budoucí prodávající od 
smlouvy odstoupit se závazkem budoucích kupujících, že  neplacený podíl si odkoupí
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- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději k 
datu 31.3.2014  

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

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2919/12 MJP – prodej části p.p.č. 1350/3, dle GP p.p.č. 1350/96 v k.ú. Šumperk, or. při ul. 
Uničovské

doporučuje ZM
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
27.8.2012 do 12.9.2012 dle usnesení rady města číslo 2656/12 ze dne 23.8.2012, schválit  
prodej  části p.p.č. 1350/3, dle GP p.p.č. 1350/96 o výměře 120 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek:

- účel  prodeje:  technické zázemí k domu na st.p.č. 1350/52  v k.ú. Šumperk
- kupní cena: 250,--Kč/m2
- kupující: J. a D. H.,  Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,--Kč  kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady  spojené s vyhotovením 
geometrického plánu

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2920/12 MJP – smlouva o věcném břemeni – zemní vedení NNk „Šumperk – 8. května, č.p. 
34-40, NNk“

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy zemního 
kabelového vedení NN včetně 4 ks přípojkových skříní přes pozemek p.č. 1463/4 v k.ú. 
Šumperk – název stavby „Šumperk – 8. května, č.p. 34-40, 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  17.137,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 1.573,--Kč včetně platné sazby DPH, po započtení 
zaplacené zálohy ve výši 18.710,--Kč, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0010/2012/Pe ze dne 27.3.2012, 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: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2921/12 MJP – uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v budově Gen. Svobody 254/1, 
Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od      
27.08.2012  do 12.9.2012  dle usnesení rady města č. 2671/12 ze dne 23.08.2012 uzavření 
budoucí nájemní smlouvy s TP Product s.r.o., se sídlem Husitská 107/3, Praha – Žižkov, PSČ 
130 00, IČ 24177881, jejímž předmětem bude nebytový prostor v budově  na ulici Gen. 
Svobody  254/1 v Šumperku o celkové podlahové ploše  45,86 m², stávající schválený účel 
užívání: prodejna zlatnictví.

Podmínky:
- náklady spojené se změnou v účelu užívání stavby na prodejnu zboží potravinářského 

charakteru včetně nákladů na stavební úpravy nebytových prostor ponese ze svého 
nájemce

- změna účelu užívání stavby bude provedena v termínu nejpozději  do 31.12.2012
- do 5 dnů od uzavření budoucí nájemní smlouvy uhradit zálohu ve výši 49.053,--Kč 

(trojnásobek  stanoveného měsíčního nájemného a služeb)
- nájemní smlouva bude uzavřena po předložení příslušných dokladů, legalizujících změnu 

účelu užívání stavby, nejpozději do 31.1.2013, a to za následujících podmínek: 
- doba nájmu neurčitá
- výpovědní lhůta 3 měsíce 
- výše nájemného 4.200,--Kč/m²/rok
- možnost valorizace nájemného o koeficient míry inflace od roku 2013
- zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody, komíny           
- v případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění nájemcem 

provedených stavebních úprav a ani nájemce nebude oprávněn tyto provedené úpravy 
odstranit. Nájemce současně nemá právo na náhradu finančních prostředků vložených  
do majetku pronajímatele v souvislosti s provedenými úpravami pronajímaných prostor

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2922/12 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky v k.ú. Šumperk při PZ II na ulici 
Jesenické

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 927/11 o výměře cca 60 m2, část 
p.p.č. 927/62 o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 984/6 o výměře cca 90 m2, část p.p.č. 984/7 
o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 987/3 o výměře cca 560 m2, p.p.č. 987/4 o výměře 48 m2, 
p.p.č. 987/7 o výměře 154 m2, p.p.č. 987/8 o výměře 8 m2, část p.p.č. 987/9 o výměře cca 
60 m2, část p.p.č. 999/17 o výměře cca 180 m2, část p.p.č. 999/49 o výměře cca 460 m2, 
p.p.č. 999/68 o výměře 1 m2, část p.p.č. 1067/5 o výměře cca 360 m2, část p.p.č. 1067/23 
o výměře cca 230 m2, p.p.č. 1093/9 o výměře 226 m2, p.p.č. 1093/32 o výměře 532 m2, 
p.p.č. 1093/33 o výměře 334 m2, část p.p.č. 1093/34 o výměře cca 100 m2, část p.p.č. 
1093/45 o výměře cca 17 m2, část p.p.č. 1093/46 o výměře cca 10 m2, část p.p.č. 1093/47 
o výměře cca 30 m2, část p.p.č. 1093/48 o výměře cca 10 m2, p.p.č. 1093/49 o výměře 
36 m2, p.p.č. 1093/52 o výměře 490 m2, část p.p.č. 1093/58 o výměře cca 35 m2, p.p.č. 
1093/62 o výměře 184 m2, p.p.č. 1093/63 o výměře 39 m2, p.p.č. 1093/65 o výměře 
12 m2 a p.p.č. 1093/68 o výměře 30 m2, vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek:
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- účel pronájmu: realizace přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. Jesenické EI/11, 
přilehlých komunikací a chodníků

- doba nájmu: určitá, ode dne uzavření smlouvy do 31.12.2014
- nájemné: 5.000,--Kč/celek/rok

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2923/12 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – generální oprava 
střešního pláště pavilonu E“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Nemocnice Šumperk – generální oprava střešního 
pláště pavilonu E“ zhotovitelem akce firmu DACH SYSTÉM, s.r.o., se sídlem Chválkovická 
220/45, 779 00 Olomouc, IČ 25367501. Nabídková cena je 649.770,--Kč včetně DPH.

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2924/12 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor Hlavní třída 12, Šumperk

schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NNP/0008/2010, uzavřené dne 4.10.2010 
mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 jako 
pronajímatelem a společností Pekárna SLOVAN CAFE, s.r.o., se sídlem Šumperská 537, 
Uničov,  PSČ 783 91, IČ 28607481

Předmět nájmu: nebytové prostory, nacházející se ve dvorním traktu budovy č.p. 289 na 
adrese Hlavní třída 289/12 v Šumperku, označené jako sklady

Způsob ukončení: písemná dohoda k 31.10.2012

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2925/12 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor Hlavní třída 12, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, nacházející se ve dvorním traktu 
budovy č.p.289 na adrese Hlavní třída 289/12 v Šumperku o celkové podlahové ploše    
80,53  m², stávající užívání sklady.

Podmínky:
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 1.1.2013

výpovědní lhůta 3 měsíce 
Nájemné: minimální výše nájemného nestanovena  

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

Služby: vodné/stočné vč. dešťové vody, elektřina společných prostor, výše záloh bude 
stanovena dle účelu pronájmu

Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb
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Podmínky:
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 

„Pronájem nebytových prostor – Hlavní třída 12 - 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, v termínu do 
7.11.2012, do 17.00 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 7.11.2012, 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: 22.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2926/12 MJP – zveřejnění pronajmu  nebytových prostor Hlavní třída 12, Šumperk

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem nebytových prostor, nacházejících 
se ve dvorním traktu budovy č.p. 289 na adrese Hlavní třída 12 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: 22.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2927/12 MJP – informace o hospodaření MS Šumperský les za rok 2011

bere na vědomí
v souladu s ustanovením článku III. odst. 2 nájemní smlouvy č. MP-15/2003 ze dne 2.4.2003 
uzavřené mezi městem Šumperkem a MS Šumperský les informaci o výsledcích hospodaření 
MS Šumperský les  za rok 2011.
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2928/12 MJP – zápočet za nájemné  MS Šumperský les za rok 2011

schvaluje
realizaci zápočtu nájemného podle čl. III. nájemní smlouvy č. MP-15/2003/Pro ze dne 
2.4.2003 uzavřené mezi městem Šumperk a MS Šumperský les, podle kterého se na 
stanovené roční nájemné ve výši 25 000,--Kč v roce 2011 započítávají podle předložené 
zprávy o hospodaření MS  Šumperský les  za rok  2011 náklady a zhodnocení majetku  
provedené MS Šumperský les na majetku  držitele honitby.
Z předloženého zhodnocení hospodaření se započítává  celá  částka nájemného ve výši         
25 000,--Kč.

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2929/12 Akce „Středisko ekologické výchovy Švagrov“,  výpočet změny zatřídění zemin 
k dodatku č. 3  smlouvy o dílo

bere na vědomí
výpočet změny zatřídění zemin k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/11 na akci „Středisko 
ekologické výchovy Švagrov“.

2930/12 Stavba „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku - etapa 8b“,  
dodatek č.1

schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2012/1014/0399 ze dne 27.6.2012  uzavřené 
s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.,  K Vápence 2677, Zelené předměstí, Pardubice 
PSČ 530 02, IČ 25253361 na akci  „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku 
– etapa 8b“ na provedení méněprací  do minimální výše 26.864,31 Kč bez DPH. Smluvní cena 
se upravuje na  maximálně 7.178.469,19 Kč bez DPH (tj.  8.614.163,03 Kč vč. DPH).

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2931/12 Stavba „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku - etapa 8b“,  
dodatek č.1

ukládá
odboru RÚI zahájit jednání ve věci uplatnění náhrady škody vůči zpracovateli projektové 
dokumentace na stavbu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa 
8b“.

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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2932/12 Smlouva o dílo na akci „II/446 Šumperk - okružní křižovatka“ - dodatek č. 2  

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2215880 na akci: „II/446 Šumperk – okružní 
křižovatka“ se zhotovitelem „Sdružení Šumperk – okružní křižovatka“, kde vedoucím sdružení 
je společnost ALPINE Bau CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, PSČ 75701, IČ 
45192286, na provedení méněprací díla minimálně o 542.801,09 Kč bez DPH. Konečná 
smluvní cena včetně dodatku č.1 a dodatku č.2 je 2.637.571,55 Kč bez DPH (tj. 
3.165.085,86 Kč včetně DPH).

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2933/12 Stavba „II/446 Šumperk - okružní křižovatka“ – uložení sankce

schvaluje
uložení sankce za nesplnění smluvně dohodnutého termínu dokončení stavby ze Smlouvy o 
dílo č. 2215880 na akci: „II/446 Šumperk – okružní křižovatka“ se zhotovitelem „Sdružení 
Šumperk – okružní křižovatka“, kde vedoucím sdružení je společnost ALPINE Bau CZ, s.r.o., 
Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, PSČ 75701, IČ 45192286, na částku 30.068,30 Kč.

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2934/12 Stavba „Přechodový ostrůvek Jesenická – Banskobystrická“

schvaluje
uzavření smlouvy s ŘSD ČR o spolupráci, jejímž cílem je koordinace činností při realizaci stavby 
„Přechodový ostrůvek Jesenická - Banskobystrická“.

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2935/12 Stavba „Přechodový ostrůvek Jesenická – Banskobystrická“

schvaluje
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Přechodový ostrůvek 
Jesenická - Banskobystrická“, výzvu k podání nabídek, složení hodnotící komise k posouzení a 
hodnocení nabídek včetně náhradních členů v souladu se smlouvou s ŘSD ČR o spolupráci, 
jejímž cílem je koordinace činností při realizaci stavby „Přechodový ostrůvek Jesenická -
Banskobystrická“. 

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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2936/12 Akce „Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku – komunikace“

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1 – 07/2012/2012 ze dne 27.6.202 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 
provedení méně prací do minimální výše 289.347,--Kč bez DPH (tj. 347. 216,4 vč. DPH). 
Smluvní cena se upravuje do maximálně 5.611.192,80 vč. DPH).

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2937/12 Poskytnutí finančního příspěvku na knihu s názvem Goneril

schvaluje
Katedře germanistiky a Kabinetu judaistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, IČ 61989592, v zastoupení Univ. Prof. PhDr. Ludvíkem 
Václavkem, CSc., finanční příspěvek ve výši 15.000,--Kč  za účelem vydání románu Romana 
Scholze s názvem Goneril.

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2938/12 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájmy

schvaluje
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, pronajmout tělocvičnu na dobu delší 
než 100 hodin do 30.6.2013 organizacím Dětský klíč Šumperk, o.p.s.  a Dům dětí a mládeže 
U radnice Šumperk, p.o.

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2939/12 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájmy

schvaluje
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, pronajmout tělocvičnu  a učebnu na 
dobu delší než 100 hodin do 30.6.2013 organizacím FBC ASPER Šumperk, o.s., TJ Šumperk a 
fyzickým osobám L. K.,  Šumperk a A. Z., Pardubice.

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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2940/12 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájmy

schvaluje
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, pronajmout tělocvičnu  na dobu delší než 
100 hodin do 30.6.2013 organizacím TJ Šumperk, Gymnastický klub Šumperk a Klub 
sportovního tance NEXT, o.s., Šumperk.

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2941/12 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájmy

schvaluje
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, pronajmout tělocvičnu a učebny  na 
dobu delší než 100 hodin do 30.6.2013 organizaci Českobratrské církvi evangelické, Praha a 
fyzické osobě J. V., Šumperk.

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2942/12 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájmy

schvaluje
Základní škole Šumperk, Šumavská  21, IČ 00852287, pronajmout tělocvičnu na dobu delší 
než 100 hodin do 30.6.2013 organizacím TJ Sokol Šumperk, KARATE KLUB Šumperk a 
fyzickým osobám Z. H.,  Vikýřovice  a H. B., Nový Malín.

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

2943/12 Dohoda o plánované pomoci na vyžádání

schvaluje 
Dohodu o plánované pomoci na vyžádání, spočívající ve spolupráci mezi Hasičským 
záchranným sborem Olomouckého kraje a Městskou policií Šumperk při řešení vybraných 
mimořádných událostí na území města Šumperka.

Termín: 21.10.2012
Zodpovídá: Ing. Dočekal
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2944/12 Smlouva s HZS Olomouckého kraje

schvaluje
poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 2.000,--Kč z rozpočtu města Šumperka za část
roku 2012.
Příjemce: 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, organizační složka státu,
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ 70885940

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

2945/12 Smlouva s HZS Olomouckého kraje

schvaluje
poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 5.000,--Kč z rozpočtu města Šumperka v roce 
2013.
Příjemce: 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, organizační složka státu
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ 70885940

Termín: 18.10.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

2946/12 Rezignace na členství v redakční radě Šumperského zpravodaje

bere na vědomí
rezignaci Evy Pálkové na členství v redakční radě Šumperského zpravodaje k 6.9.2012.

Ing. Petr Suchomel   v.r. Ing. Jiří Gonda   v.r.
     místostarosta                 člen RM
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