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Spis. zn.: 82131/2012
Č.j.:  84769/2012

U S N E S E N Í

z 52. schůze rady města Šumperka ze dne 1. 11. 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.

2947/12 Doplnění usnesení  rady města ze dne 18.10.2012 

RM doplňuje usnesení z jednání rady města dne 18.10.2012 o následující usnesení: 

Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka
pověřuje
Ing. Pavla Kouřila, vedoucího oddělení informatiky a Ing. Jaroslava Matušů, pracovníka 
oddělení informatiky otevřením nabídek na zakázku „Provozování veřejných pohřebišť na 
území města Šumperka“ v případě podání nabídek v elektronické podobě.  

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Kouřil

2948/12 Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování hlasových služeb a služeb 
elektronických komunikací pro Město Šumperk“

schvaluje
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování hlasových služeb a služeb 
elektronických komunikací pro Město Šumperk“.

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Kouřil

Koutný, DiS.

2949/12 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování hlasových služeb a služeb 
elektronických komunikací pro Město Šumperk“

schvaluje
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na „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 
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- minimální seznam oslovených zájemců: 
Telefónica O2 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: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Kouřil

Koutný, DiS.

2950/12 Smlouva o zajištění péče o toulavé psy

schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění péče o toulavé a opuštěné psy se společností AJSHA, a.s.,           
Na Samotě 133, 798 58 Čechy pod Kosířem s účinností od 1.1.2013.

Termín: 15.12.2012
Zodpovídá: Ing. Dočekal

2951/12 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2012 

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2012:
příjmy ve výši     1.676 tis. Kč
výdaje ve výši     2.021 tis. Kč

příjmy celkem 477.629 tis. Kč
výdaje celkem 466.709 tis. Kč

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2952/12 Smlouva na trvalé označování psů

schvaluje
dohodu o zrušení smlouvy na poskytování služeb trvalého označování psů v evidenci města 
k datu 2.1.2012. Smlouva byla uzavřena dne 13.8.2008 s MVDr. Markem Minářem, Čsl. 
armády 40, Šumperk, IČ 71164855, k 1.11.2012.

Termín: 02.11.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

2953/12 Smlouva na trvalé označování psů

schvaluje
uzavření smlouvy na poskytování služeb trvalého označování psů v evidenci města Šumperka 
s Veterinární klinikou Minář, s.r.o., Nový Malín 898, IČ 29451817, s účinností od 2.11.2012.

Termín: 02.11.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová
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2954/12 Obecně závazná vyhláška  č. xx/2012, kterou se stanoví místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

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

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

2955/12 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27, změna uživatele a budoucího kupujícího bytu 
č. 2922/1 v domě Prievidzská 25, Šumperk

schvaluje
ukončit dohodou ke dni 31.12.2012 nájem bytu č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25, se stávajícím nájemcem R. K.  (roz. J.), bytem 
Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2013, jejímž předmětem 
bude byt č. 2922/1 v domě při ul. Prievidzské 2922/25 v Šumperku, s manžely T.   a V. K., 
prvý bytem Rejhotice, Loučná nad Desnou, PSČ 788 11, druhá bytem Šumperk.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2956/12 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27, změna uživatele a budoucího kupujícího bytu 
č. 2922/1 v domě Prievidzská 25, Šumperk

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody mezi R. K. (roz. J.), bytem Šumperk, na straně jedné a městem 
Šumperk na straně druhé, kterou se ke dni 31.12.2012 zruší smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a 
na pozemku pod domem, na budoucí převod bytu č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25.
Současně RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 
vlastnictví bytové jednotky č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. 
Prievidzská č.p. 2922/25 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku 
pod domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperkem a budoucími nabyvateli 
manžely T. a V. K.,  prvý bytem Rejhotice, Loučná nad Desnou, PSČ 788 11, druhá bytem 
Šumperk. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1.2013. Předmětem smlouvy je budoucí 
převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25, včetně příslušných podílů na společných částech 
domu a na pozemku pod domem. 

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2957/12 MJP – změna nájemce bytu č. 6 v domě Prievidzská 29, Šumperk, 12 b.j.

schvaluje
ukončit dohodou ke dni 14.11.2012 nájem bytu č. 6, 2+k.k. v II. NP domu č.p. 2994 
v Šumperku, ul. Prievidzská 29, se stávajícími nájemci E. a  V. K., oba bytem Šumperk, který 
užívají na základě nájemní smlouvy ze dne 10.10.2003 uzavřené s pronajímateli městem 
Šumperkem a Bytovým družstvem Dolní Temenice, se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, 
IČ 26798832.
Současně RM schvaluje uzavřít k témuž bytu nájemní smlouvu mezi městem Šumperkem a 
Bytovým družstvem Dolní Temenice, se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, IČ 26798832,  jako 
pronajímateli na straně jedné a I. B.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, a to 
za stejných podmínek s účinností od 15.11.2012.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2958/12 MJP – výpůjčka pozemků v k.ú. Nový Malín, areál letiště

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11.10.2012 do 29.10.2012 dle usnesení RM č. 2863/12 ze dne 4.10.2012 
vypůjčit 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, za následujících podmínek:
- půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, 

IČ 00303461, DIČ CZ00303461
- vypůjčitel: Aeroklub Šumperk, občanské sdružení, se sídlem letiště Šumperk, Šumperk, IČ 

00535028
- účel výpůjčky: provozování vnitrostátního letiště
- doba výpůjčky: neurčitá s účinností ode dne uzavření smlouvy, ukončení smlouvy dohodou 

nebo výpovědí s výpovědní dobou 2 roky ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně
- vypůjčitel se zaváže předmět výpůjčky na své náklady udržovat po celou dobu trvání 

výpůjčky
- vypůjčitel se zaváže umožnit používání letištní plochy k leteckým sportům všem fyzickým 

osobám s trvalým bydlištěm a právnickým osobám se sídlem na území města Šumperka, a 
to za úhradu podílu na skutečných nákladech na údržbu letištní plochy 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2959/12 MJP – bytová problematika

ruší
usnesení RM č. 2869/12 ze dne 4. 10. 2012, kterým bylo schváleno 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, kteří od smlouvy odstoupili.

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2960/12 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. S.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.
Podmínky:
- nájemní smlouva na dobu určitou  předpokládaný počátek nájmu od  1.12.2012 do  

30.11.2013
- smluvní nájemné ve výši  47,--Kč/m²/měs.  

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2961/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0010/2009 uzavřené dne 16. 12. 2009  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a A. a S. M.,  oba bytem Šumperk, 
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 3  v domě  na ulici Gen. Svobody 254/1 v 
Šumperku. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2013  do  31. 12. 
2013. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2962/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0007/2011 uzavřené dne 1. 6. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a M. a V. Ch., bytem  Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 64  v domě  na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2013  do  31. 12. 2013. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2963/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/N/0006/2011  uzavřené dne 25. 5. 2011  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a H. M.,  bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt  č. 2  v domě  na ulici Balbínově 879/19  v Šumperku. 
Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  od    1. 1. 2013  do  31. 12. 2013. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2964/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě   č. 976/2008-N 
uzavřené dne 14. 5. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a J. a B. Š., bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je byt č. 6 v domě na ulici Banskobystrické 1276/44, Šumperk. Předmětem 
dodatku č. 5  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2012  do  30. 11. 2013. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2965/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu  k nájemní smlouvě  č. 249/2008-P 
uzavřené dne 1. 10. 2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, jako pronajímatelem a L. B.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem,  jejímž 
předmětem je  byt č. 4 v domě na ulici Jeremenkově 1571/19, Šumperk. Předmětem dodatku 
č. 5  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2013  do  31. 12. 2013. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2966/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0009/2011 uzavřené dne 15. 11. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a  J. W., bytem Šumperk,  jako 
nájemcem, jejímž předmětem je  byt č. 6  v domě na ulici Zahradní 2722/33, Šumperk. 
Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od       1. 12. 2012  do  30. 11. 2013. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2967/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
MJP/P/0010/2011 uzavřené dne 15. 11. 2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem a P. a M. H.,  oba bytem  Šumperk,  
jako nájemcem, jejímž předmětem je  byt č. 20  v domě na ulici Zahradní 2722/33, Šumperk. 
Předmětem dodatku č. 1  bude prodloužení doby nájmu  od 1. 12. 2012  do  30. 11. 2013. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2968/12 MJP – žádost o prominutí nájmu za užívání nebytových prostor nám. Míru 20, 
Šumperk

neschvaluje
prominutí úhrady nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu nám. Míru 20, 
Šumperk, pro nájemkyni  O.Š., bytem Šumperk, v období od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012, jehož 
výše činí 13.500,--Kč a trvá na přijatém usnesení rady města č. 2676/12 ze dne 23. 8. 2012.

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2969/12 MJP – bytová problematika

schvaluje
výpověď nájmu bytu č. 1 na ulici Banskobystrické 1277/46 v Šumperku M. R., podle  § 711 
odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2970/12 MJP – nebytový prostor 8. května 22, Šumperk 

schvaluje
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 31. 3. 2006, kde 
pronajímatelem je Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
a nájemcem  Řecká obec Šumperk, se sídlem 8. května 444/22, Šumperk, IČ 64986012.

Předmět nájmu: nebytové prostory v budově 8. května 22, Šumperk, označené jako 
učebna, kancelář o  podlahové ploše   31,23 m² 

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

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2971/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek st.p.č. 1886/2, pozemek st.p.č. 1885/2 a 
p.p.č. 555/27 vše v k.ú. Šumperk  (or. ul. Balbínova 21, 23 v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva:
- M. S.,  bytem Šumperk
- K. R., bytem Šumperk
- manželé R. a M. S.,  oba bytem Šumperk
- M. C., bytem Šumperk
- manželé M. a M. K., bytem Šumperk
- L. Š.,  bytem Šumperk a K. U.,  bytem Šumperk
- V. V.,  bytem  Šumperk
- P. N.,  bytem Stará Ves, Bílovec 
- J. K., bytem Šumperk
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- J. S.,  bytem Šumperk
- F. P.,  bytem Šumperk
- manželé P. a H. S., oba bytem Šumperk
- S. P., bytem Šumperk

Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/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

Účel: zajištění vjezdu ke garážím jednotlivých vlastníků na pozemcích st.p.č. 
2792, st.p.č. 2793, st.p.č. 2794, st.p.č. 2795, st.p.č. 2796, st.p.č. 
2797, st.p.č. 2798, st.p.č. 2799, st.p.č. 2800, st.p.č. 2801, st.p.č. 
2802, st.p.č. 4742 a st.p.č. 4952 vše v k. ú. Šumperk

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 
s dalšími vlastníky řadových garáží v daném bloku, vč. zimní údržby

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2972/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek st.p.č. 1910/2, pozemek st.p.č. 1911/2, 
p.p.č. 220, p.p.č. 219/2, p.p.č. 2341 a st.p.č. 287/1 vše v k.ú. Šumperk  (or. nám. Republiky, 
v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva:
- J. C.,  bytem Šumperk
- J. D.,  bytem Šumperk
- L. Ž., bytem Šumperk
- M. V., bytem Šumperk
- T. K., bytem Šumperk
- P. T., bytem Šumperk 
- manželé E. a  J. S., oba bytem Šumperk
- R. P.,  bytem Šumperk
- K. P.,  bytem Šumperk
- J. Ch., bytem Šumperk
- B. V.,  bytem Šumperk
- J. V., bytem Šumperk

Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/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

Účel: zajištění vjezdu ke garážím jednotlivých vlastníků na pozemcích st.p.č. 
4691, st.p.č. 4692, st.p.č. 4693, st.p.č. 4694, st.p.č. 4695, st.p.č. 
4696, st.p.č. 4697, st.p.č. 4698, st.p.č. 4699, st.p.č. 4700, st.p.č. 
4701 a st.p.č. 4702/1 vše v k. ú. Šumperk

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 
s dalšími vlastníky řadových garáží v daném bloku, vč. zimní údržby

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2973/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek st.p.č. 1916/2 a pozemek st.p.č. 1917/2 vše 
v k.ú. Šumperk  (or. ul. Revoluční 63, 65 v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva:
- M. H.,  bytem Šumperk
- P. L..,  bytem Šumperk
- T. P.,  bytem Šumperk
- J. B.,  bytem Králíky
- S. D., bytem Šumperk

Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/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

Účel: zajištění vjezdu ke garážím jednotlivých vlastníků na pozemcích st.p.č. 
3341, st.p.č. 3294, st.p.č. 3293, st.p.č. 4946 a st.p.č 3342,  vše v k. ú. 
Šumperk

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 
s dalšími vlastníky garáží v daném bloku, vč. zimní údržby

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2974/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 565/3 v k.ú. Šumperk  (or. ul. Zábřežská  
50 v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva:
- manželé S. a Š. Č.,  oba bytem Šumperk
- M. S.,  bytem Šumperk
- manželé O. a Z. V.,  oba bytem Bludov
- manželé M. a M. M.,  oba bytem  Šumperk
- manželé Z. a E. D.,  oba bytem Šumperk
- manželé K. a M. K., oba bytem Šumperk

Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/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

Účel: zajištění vjezdu ke garážím jednotlivých vlastníků na pozemcích st.p.č. 
2716, st.p.č. 2717, st.p.č. 2718, st.p.č. 2719, st.p.č. 4273 a st.p.č 
4274  vše v k. ú. Šumperk

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 
s dalšími vlastníky řadových garáží v daném bloku, vč. zimní údržby

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2975/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1564/2 vše v k.ú. Šumperk  (or. ul. Čsl. 
armády 31-33a  v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva:
- manželé M. a H. T.,  oba bytem Šumperk
- M. K.,  bytem Šumperk
- J. V.,  bytem Šumperk
- manželé M. a H. P.,  oba bytem Šumperk
- manželé V. a V. V.  oba bytem Šumperk
- T. R.,  bytem  Šumperk 
- M. B. a A. R., oba bytem Šumperk
- A. K., bytem Šumperk
- L. N., bytem Šumperk

Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/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

Účel: zajištění vjezdu ke garážím jednotlivých vlastníků na pozemcích st.p.č. 
3871, st.p.č. 3872, st.p.č. 3873, st.p.č. 3874, st.p.č. 3875, st.p.č. 
3876, st.p.č. 3877, st.p.č. 3878 a st.p.č. 3879 vše v k. ú. Šumperk

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 
s dalšími vlastníky řadových garáží v daném bloku, vč. zimní údržby

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2976/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1346/9 a p.p.č. 2112/1 vše v k.ú. 
Šumperk  (or. ul. Javoříčko 11,13,15 a 17 v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva:
- H. K.,  bytem Šumperk
- manželé A. a   J. J., oba bytem  Šumperk
- P. Š.,  bytem Šumperk
- manželé B. a R. O., oba  bytem  Šumperk
- M. Š.,  bytem  Šumperk
- L. H.,  bytem Šumperk 
- R. O.,  bytem Šumperk
- F. M.,  bytem Šumperk

Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/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, u st.p.č. 3100 na dobu určitou do 31.12.2017 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou
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Účel: zajištění vjezdu ke garážím jednotlivých vlastníků na pozemku p.č. 
1346/9 a st.p.č. 3100 vše v k. ú. Šumperk

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 
s dalšími vlastníky garáží v daném bloku, vč. zimní údržby

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2977/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1239/36 a st.p.č. 1722/1 vše v k.ú. 
Šumperk  (or. Masarykovo nám. 14 v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva:
- P. U., bytem Kopřivná, Hanušovice
- M. A.,  bytem Šumperk
- manželé Z. a   J. U.,  oba bytem Šumperk
- A. C.,  bytem Šumperk
- Z. P. a S. P.,  oba bytem Šumperk 

Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/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

Účel: zajištění vjezdu ke garážím jednotlivých vlastníků na pozemcích st.p.č. 
4905, st.p.č. 5701, st.p.č. 5702 a p.p.č. 1239/36, vše v k. ú. Šumperk

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 
s dalšími vlastníky garáží v daném bloku, vč. zimní údržby

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2978/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1346/7 a p.p.č. 1346/8 vše v k.ú. 
Šumperk  (or. ul. Javoříčko 14,16,18 v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva:
- M. K.,  bytem Šumperk
- J. K., bytem Šumperk
- manželé M. a M. S.,  oba bytem Šumperk
- manželé R. a D. P.,  oba bytem Šumperk
- M. B.,  bytem  Šumperk 

Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/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
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Účel: zajištění vjezdu ke garážím a garážovým přístřeškům jednotlivých 
vlastníků na pozemcích st.p.č. 5619, st.p.č. 5620, p.p.č. 1346/7 a 
p.p.č. 1346/8 vše v k. ú. Šumperk

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 
s dalšími vlastníky garáží a garážových přístřešků v daném bloku, vč. 
zimní údržby

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2979/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek st.p.č. 1893/2 a pozemek st.p.č. 1894/2 vše 
v k.ú. Šumperk  (or. ul. Revoluční 38,40 v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva:
- manželé V. a E. H., oba bytem Šumperk
- manželé Z. a  J. K.,  oba bytem  Šumperk
- R. S.,  bytem  Šumperk
- manželé V. a E. H.,  oba bytem Šumperk

Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/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

Účel: zajištění vjezdu ke garážím jednotlivých vlastníků na pozemcích st.p.č. 
3881, st.p.č. 3882, st.p.č. 3883 a st.p.č 3884  vše v k. ú. Šumperk.

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 
s dalšími vlastníky garáží v daném bloku, vč. zimní údržby

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2980/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 151/2, p.p.č. 150/4 a p.p.č. 150/2 vše 
v k.ú. Šumperk  (or. ul. Komenského 8,10,14 a 16 v Šumperku).
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva:
- manželé A. a A. H., oba bytem Šumperk
- manželé J. a  J. S.,  oba bytem Šumperk
- manželé J. a B. P.,  oba bytem Šumperk
- M. G.,  bytem Šumperk
- manželé A. a M. P.,  oba bytem Šumperk
- M. V.,  bytem Šumperk
- R. P.,  bytem Šumperk
- M. V.,  bytem Šumperk
- R. S.,  bytem Šumperk
- manželé M. Š., bytem Praha – Kamýk a K. Š.,  bytem Šumperk
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- O. S., bytem  Šumperk
- J. T.,  bytem  Šumperk
- H. S.,  bytem Šumperk
- L. N.,  bytem  Šumperk
- M. M.,  bytem Šumperk a M. M., bytem, Šumperk
- J. C.,  bytem Šumperk
- H. Ch., bytem Šumperk

Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/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

Účel: zajištění vjezdu ke garážím jednotlivých vlastníků na pozemcích st.p.č. 
2024, st.p.č. 2025, st.p.č. 2026, st.p.č. 2027, st.p.č. 2028, st.p.č. 
6281,    st.p.č. 5758, st.p.č. 6280, st.p.č. 3906, st.p.č. 3907, st.p.č. 
3908, st.p.č. 3909, st.p.č. 3911, st.p.č. 3912, st.p.č. 3913, st.p.č. 
3914 a st.p.č. 3915 vše v k. ú. Šumperk

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako vjezd společně 
s dalšími vlastníky garáží  v daném bloku, vč. zimní údržby

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2981/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva průchodu přes pozemek p.č. 1229/2 v k.ú. Šumperk  (or. za 
Sumtexem) 
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva: P. Š., bytem Šumperk
Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/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

Účel: zajištění průchodu přes pozemek p. č. 1229/2 v k.ú. Šumperk k parcele  
p. č. 1244/1 v k. ú. Šumperk 

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako průchod  vč. zimní 
údržby

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2982/12 MJP – smlouva o užití práva pro účely zajištění průchodu a vjezdu

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva průchodu a vjezdu na pozemek p.č. 779/4 v k. ú. Dolní Temenice  
(or. u basebalového hřiště)
Poskytovatel práva: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
Uživatel práva:
- manželé J. a A. P.,  oba bytem Šumperk
- M. P.,  bytem  Šumperk
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Úplata za užití práva: dohodou 100,--Kč + DPH v platné výši/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

Účel: zajištění průchodu a vjezdu k pozemkům jednotlivých vlastníků na 
parcelách č. 784/3 a p.p.č. 784/4  v k. ú Dolní Temenice

Podmínky: údržba dotčených částí pozemků sloužících jako průchod a vjezd 
společně s dalšími vlastníky pozemků, vč. zimní údržby

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2983/12 MJP – pronájem pozemků p.č. 1560/3 a p.p.č. 1745/1 v k.ú. Šumperk, stanovení 
sazby nájemného

schvaluje
stanovit sazbu nájemného za pronájem části pozemků p.č. 1560/3 a p.p.č 1745/1 v k.ú. 
Šumperk, které jsou pronajaté jednotlivým uživatelům na základě platných Smluv o  nájmu 
nemovitosti MP 55 – 66/2008, za účelem využití přístupové plochy, dohodou ve výši 1,--
Kč/m2/rok. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2984/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu dřevěné kolny na části pozemku p.č. 
1412/2 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 1412/2  v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo 
provést na předmětném pozemku stavbu dřevěné kolny.
Vlastník pozemků:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
L. S.,  bytem Šumperk.
Podmínky uzavření smlouvy:
- stavebník je povinen dodržet rozměr a stavebně technické provedení stavby dle doložené 

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

pronajímatele neprodleně odstranit stavbu z předmětu nájmu vlastním nákladem

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2985/12 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku pod stavbou kolny na st.p.č. 2082/2 v k.ú. 
Šumperk, or. za domem Horově 5, Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku st.p.č. 2082/2 o výměře 6 m2 v k.ú. 
Šumperk.
Účel nájmu: pozemek pod stavbou kolny
Nájemné: 30,--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

2986/12 MJP – Nařízení č. 3/2012,  tržní řád 

vydává
v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, Nařízení města Šumperka č. 3/2012,  tržní řád, kterým se stanoví zákaz podomního 
prodeje. Nařízení nabývá účinnosti dne 1.12.2012. 

Termín: 01.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

2987/12 MJP - zveřejnění prodeje pozemků u obytných domů M.R. Štefánika 24 a Nerudova 9, 
Šumperk

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 1171/10 o  výměře 217 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

- nabídka platí do 31.12.2012
Termín: 10.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2988/12 MJP - zveřejnění prodeje pozemků u obytných domů M.R. Štefánika 24 a Nerudova 9, 
Šumperk

schvaluje
záměr města zveřejnit prodej p.p.č. 361 o  výměře 737 m2  a st.p.č. 728/2 o výměře 152 m2 
vše 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

- nabídka platí do 31.12.2012
Termín: 10.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2989/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu 12 parkovacích míst na pozemku p.p.č. 
278/1 a části pozemku p.č. 276/9 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
vlastník pozemků p.č. 278/1 a p.č. 276/9 v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést 
stavbu 12 parkovacích míst  na části pozemku p.č. 278/1  (po zápisu geometrického plánu č. 
6056-815/2011 v katastru nemovitostí se bude jednat o pozemky p.č. 278/3 a p.č. 278/4) a 
na části pozemku p.č. 276/9 (po zápisu geometrického plánu č. 6056-815/2011 v katastru 
nemovitostí se bude jednat o pozemek p.č. 276/10), vše  v k.ú. Šumperk.
Vlastník pozemků - Město Šumperk, se sídlem nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník – I. H.,  bytem Šumperk. 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu:
- stavebník je povinen dodržet projektovou dokumentaci
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu výhradně na své náklady
- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené PMŠ a.s.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2990/12 MJP – Kino Oko Šumperk, žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu 
3 + 1 v budově kina

souhlasí
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6.4.2006, ve znění usnesení RM č. 4616/06 
ze dne 27.4.2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  3 + 1 v budově Kina Oko Šumperk 
č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v katastrálním území Šumperk (or. ozn. Masarykovo 
nám. 3) za těchto podmínek:

- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČ 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 3,
- podnájemce: D. P.,  bytem Šumperk
- doba podnájmu: od 16.11.2012 do 31.12.2013
- úplata za podnájem: 5.671,--Kč/měsíc, z toho 4.808,--Kč za podnájem bytu a 863,--Kč za 

vodné a stočné
Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2991/12 MJP – Kino Oko Šumperk, žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu 
1 + 1 v budově kina

souhlasí
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6.4.2006, ve znění usnesení RM č. 4616/06 
ze dne 27.4.2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  1 + 1 v budově Kina Oko Šumperk 
č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v katastrálním území Šumperk (or. ozn. Masarykovo 
nám. 3) za těchto podmínek:

- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČ 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 3,
- podnájemce: M. V., bytem Šumperk
- doba podnájmu: 1 rok, a to od 1.1.2013 do 31.12.2013
- úplata za podnájem: 2.080,--Kč/měsíc, z toho 1.648,--Kč za podnájem bytu a 432,--Kč za 

vodné a stočné
Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2992/12 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést 
stavbu „REKO MS Šumperk, ul. Nezvalova + 4“

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení práva provést stavbu 
„REKO MS Šumperk, ul. Nezvalova + 4“, jejímž předmětem bude zřízení práva uložení a správy
zemního vedení NTL plynovodu včetně domovních přípojek přes pozemky p.č. 1466/24, 
1425/20, 1425/23, 1581/1, 1425/22, 1534/24, 1425/31 a 1534/42 v k.ú. Šumperk, 
v předpokládané celkové délce 822 bm a umístění 4 ks skříní HUP na pozemku p.č. 1466/24 
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:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 
27768961.
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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 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 včetně platné sazby DPH/1 ks HUP, po doložení geometrického 
plánu s vyznačením  skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení a 
zaměření stavby zajistí na své náklady budoucí oprávněný z věcného břemene

- budoucí oprávněný uhradí zálohu na budoucí úplatné věcné břemeno ve výši 100 % 
předpokládané hodnoty budoucího věcného břemene v celkové částce 102.420,--Kč 
včetně platné sazby DPH, v termínu nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy

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

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let od dokončení stavby a 
jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 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: 28.02.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

2993/12 MJP – majetkové narovnání užívání pozemků u objektu krematoria v Šumperku

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 162/11 ze dne 10.3.2011, kterým byl schválen příslib prodeje 
st.p.č. 4323, části p.p.č. 589/3 a části p.p.č. 589/4 vše v k.ú. Šumperk společnosti Moravské 
krematorium s.r.o. se sídlem Zábřežská 2076/78, Šumperk, IČ 27802183. Účel příslibu 
prodeje: pozemek pod stavbou krematoria a zázemí k objektu.
Změnou dochází: 
- k posunutí termínu úhrady kupní ceny 2. splátky z termínu 30.10.2012 na nově stanovený 

termín 30.4.2013 a posunutí termínu úhrady kupní ceny 3. splátky z termínu 30.6.2013 
na nově stanovený termín 31.12.2013

- budoucí prodávající uznává slevu na kupní cenu ve výši 80.000,--Kč, jako zápočet poměrné 
části vynaložených nákladů na údržbu a úpravu p.p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk (vstupní 
schody  od parkoviště po výhradně účelové schody k objektu krematoria a pozemek mezi 
vsypovou loučkou a objektem krematoria), která není předmětem pronájmu a povinnost 
údržby tak nese vlastník pozemku, tj. město Šumperk

- sleva z kupní ceny  bude odečtena ve 3. splátce
- budoucí kupující se zaváže, že společně se zveřejněným předmětem budoucího prodeje 

odkoupí do svého vlastnictví i část pozemku p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk, která odpovídá 
zastavěné části pozemku schody, které jsou výhradně účelovými schody k objektu na 
st.p.č. 4323 v k.ú. Šumperk, přičemž podmínky prodeje budou dány samostatně 
schváleným usnesením prodeje v rámci realizace budoucího prodeje dle již zveřejněného 
předmětu prodeje a uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní označené jako 
obch/0030/2011 ze dne 1.6.2011

- budoucí prodávající sjedná ve smlouvě budoucí kupní obch/0030/2011 právo pozemky 
užívat v rozsahu sjednaného budoucího prodeje

- k posunutí termínu  převedení vlastnického  právo k pozemku z termínu 31.12.2013  nově 
na nejpozději do 30.4.2014

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2994/12 MJP – majetkové narovnání užívání pozemků u objektu krematoria v Šumperku

schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě MP/0027/2008 ze dne 2.6.2008, kterým bude 
upraven předmět nájmu takto: část p.p.č. 589/3 o výměře cca 300 m2 – pozemek pod 
vstupním schodištěm, které výhradně slouží k objektu na st.p.č. 4323 v k.ú. Šumperk.              
V souladu s úpravou předmětu pronájmu dochází k úpravě nájemného, které se nově 
stanovuje na 1.000,--Kč/rok. Takto stanovené nájemné platí od 1.1.2012.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2995/12 MJP – majetkové narovnání užívání pozemků u objektu krematoria v Šumperku

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva užívat část p.p.č. 589/4 o výměře cca 300 m2, zpevněná 
asfaltová část pozemku určená ke vjezdu a přístupu k objektu na st.p.č. 4323 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek: 
- uživatel práva: Moravské krematorium s.r.o., se sídlem Zábřežská 2076/78, Šumperk, IČ 

27802183
- úhrada za užití práva: 1.000,--Kč + DPH dle platných právních předpisů/rok
- uživatel práva bude povrch účelové komunikaci udržovat na vlastní náklady, včetně zimní 

údržby s tím, že jakékoliv opravy komunikace musí být odsouhlaseny PMŠ a.s. se sídlem 
Slovanská 21, Šumperk

- úhrada bude hrazena jednorázově vždy k datu 31.3. roku sjednaného užití práva s tím, že
uživatel práva uznává, že předmět sjednaného užívacího práva užívá od 1.1.2012 a 
souhlasí s provedením úhrady  od skutečného užívání a uhradí sjednanou úhradu při 
podpisu smlouvy o užití práva

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2996/12 MJP – změna usnesení ZM č. 222/07 ve znění usnesení ZM č. 558/07, usnesení ZM 
č. 964/08, usnesení ZM č. 1289/09 a usnesení ZM č. 376/11, vydaný příslib prodeje 
– výstavba bytových domů v lokalitě za katastrálním úřadem při ul. Americké

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení č. 222/07 ze dne 12.4.2007 a usn. ZM č. 558/07 ze dne 
13.12.2007, usn. ZM č. 964/08 ze dne 11.12.2008, usn. ZM 1289/09 ze dne 6.8.2009 a 
usn. ZM č. 376/11 ze dne 22.9.2011, kterými byl schválen příslib prodeje p.p.č. 1291/3, 
p.p.č. 1291/6, p.p.č. 1278/18 a p.p.č. 3019, včetně zídky, vše v k.ú. Šumperk, společnosti  
SAN-JV s.r.o. se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618961. Účel příslibu prodeje: bytová 
výstavba včetně příjezdových komunikací a chodníků.
Změnou dojde k nově stanovenému termínu v doplněném ustanovení, které je obsahem 
dodatku č. 4 ze dne 16.1.2012, kde se nově stanovuje termín předložení územního rozhodnutí 
na výstavbu z termínu 30.6.2012 nově na 30.9.2013 s tím, že tento termín je konečný. V 
případě nepředložení územního rozhodnutí na výstavbu bude budoucím prodávajícím, tj. 
městem Šumperk, uplatněno právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2997/12 MJP – změna usnesení ZM č. 1480/10 – výstavba při ul. Langrově

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení č. 1480/10 ze dne 28.1.2010 ve znění usnesení ZM č. 1585/10  a 
usnesení ZM č. 1586/10 ze dne 22.4.2010, kterými byl schválen příslib prodeje p.p.č. 2346 o 
výměře 683 m2, st.p.č. 469/2 o výměře 320 m2, st.p.č. 454/2 o výměře 162 m2, včetně stavby 
občanského vybavení bez č.p., části p.p.č. 276/9 o výměře cca 700 m2 a části p.p.č. 2347
o výměře cca 660 m2, včetně porostů a oplocení na pozemcích, vše v k.ú. Šumperk
společnosti SAN-JV s.r.o. se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618961. Účel příslibu 
prodeje: výstavba parkovacího domu, polyfunkčních domů.
Změna spočívá v doplnění usnesení o text: 
- budoucí kupující neuplatňuje, z důvodu nepředložení územního a stavebního rozhodnutí na 

výstavbu dle schváleného účelu prodeje, právo odstoupení od smlouvy označené jako 
obch/0028/2010 ze dne 29.6.2010 ve znění dodatku ze dne 10.6.2011

- budoucí kupující se zaváže, že nejpozději k datu 30.4.2013 předloží ZM nově zpracovaný 
záměr dostavby ul. Langrovy, odsouhlasený komisí AVUR a dopravy a odborem RÚI

- pokud nebude záměr k datu 30.4.2013 budoucím kupujícím předložen ke schválení v ZM  
bude budoucím prodávajícím uplatněno právo odstoupení od smlouvy v celém rozsahu

- další termíny stanovené smlouvou se neupravují a budou upraveny v souladu s nově  
schváleným záměrem dostavby ul. Langrovy

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová 

2998/12 MJP – ukončení smlouvy o nájmu movité věci – inzertní skříňky na objektu Gen. 
Svobody 10, Šumperk

schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu movité věci č. OSTO/0008/2011, uzavřené dne 14.7.2011 mezi 
Městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 jako 
pronajímatelem a společností PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, 
Šumperk, IČ 25843907

Předmět nájmu: inzertní skříňka na objektu s č.p. a or. 40/10 Šumperk na st.p.č. 258 
v k.ú. Šumperk

Způsob ukončení: písemná dohoda k 31.12.2012

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2999/12 MJP – „Základnová stanice SUREI_22066–Šumperk, Reissova 1452/21“, smlouva o 
věcném břemeni

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění a správy 
technologického zařízení základnové stanice veřejné sítě elektronických komunikací a uložení 
a správy zemního kabelového vedení NN na pozemku st.p.č. 1595/2 v k.ú. Šumperk - název 
stavby „Základnová stanice SUREI_22066–Šumperk, Reissova 1452/21“.
Povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Oprávněný z věcného břemene: 
Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 
25788001.
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce  3.860,--Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena oprávněným do 30 dnů ode dne obdržení 
daňového dokladu, který vystaví povinný v termínu do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy.

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

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

Termín: 28.02.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3000/12 MJP – zveřejnění pronájmu části prostoru střechy a části prostor v budově na ul. Čsl. 
armády 445/22 v Šumperku – umístění služeb elektronických komunikací

neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část prostor střechy budovy o výměře 10 m² a část 
prostor v budově potřebné pro kabelové propojení na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku za 
účelem umístění, instalace a poskytování služeb elektronických komunikací.

Termín: 05.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3001/12 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem a 
pozemků pod stavbou fotbalového hřiště v areálu Tyršova stadionu – pozemku p.č. 
1257/125 a pozemku p.č. 1257/146 v k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města vypůjčit stavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu Tyršova 
stadionu včetně pozemků pod stavbou, a to pozemek p.č. 1257/125 a pozemek p.č. 
1257/146 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk.
Doba výpůjčky: 1.1.2023 do 31.12.2030
Účel výpůjčky: hraní mistrovských a přátelských utkání a s tím spojených tréninkových 

aktivit mužských a mládežnických fotbalových mužstev 
Podmínky výpůjčky stanoví RM po zveřejnění záměru.

Termín: 05.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3002/12 MJP – žádost nájemců nebytových jednotek v domě na ulici 8. května 22 ke způsobu 
úhrady kupní ceny

doporučuje ZM
schválit vyhovět žádosti nájemce jednotek č. 2 a č. 7 v domě č.p. 444 na st.p.č. 643/1 v k.ú. 
Šumperk (or. ozn. 8. května 22), kterým je občanské sdružení  - nezisková organizace,              
a požadovat při prodeji jednotek úhradu 50% stanovené kupní ceny z důvodu vykonávání 
obecně prospěšné činnosti. V kupní smlouvě bude sjednáno věcné předkupní právo pro případ 
prodeje i jiného zcizení nemovitostí, s tím, že výkupní cena bude stanovena ve stejné výši, za 
kterou se uskutečnil prodej nemovitostí.  Kupujícímu, za předpokladu, že o to požádá, bude 
umožněno kupní cenu splácet za podmínky, že do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy uhradí  
50% kupní ceny a zbývající část bude hradit v pravidelných rovnoměrných splátkách až do 
úplného splacení kupní ceny, nejpozději však do 72 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. 
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Kupující bude zavázán hradit každý rok smluvní úrok ve výši 6% z dosud nesplacené částky 
počítaný ke dni 31.12. každého roku. Do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným 
nemovitostem zřízeno zástavní právo ve prospěch města Šumperka.   

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3003/12 MJP – žádost nájemců nebytových jednotek v domě na ulici 8. května 22 ke způsobu 
úhrady kupní ceny

doporučuje ZM
schválit vyhovět žádosti nájemce jednotky č. 6 v domě č.p. 444 na st.p.č. 643/1 v k.ú. 
Šumperk (or. ozn. 8. května 22), kterým je obecně prospěšná společnost,  a požadovat při 
prodeji jednotek úhradu stanovené kupní ceny sníženou o 55.000,--Kč (hodnota stavebních 
úprav provedených na náklady nájemce) z důvodu vykonávání obecně prospěšné činnosti. 
V kupní smlouvě bude sjednáno věcné předkupní právo pro případ prodeje i jiného zcizení 
nemovitostí, s tím, že výkupní cena bude stanovena ve stejné výši, za kterou se uskutečnil 
prodej nemovitostí. Kupujícímu bude umožněno kupní cenu splácet za podmínky, že do 30 
dnů od podpisu kupní smlouvy uhradí kupující 50% kupní ceny a zbývající část bude hradit 
v pravidelných rovnoměrných splátkách až do úplného splacení kupní ceny, nejpozději však do 
72 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující bude zavázán hradit každý rok smluvní 
úrok ve výši 6% z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 31.12. každého roku. Do úplného 
splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem zřízeno zástavní právo ve prospěch 
města Šumperka.   

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3004/12 MJP – žádost nájemců nebytových jednotek v domě na ulici 8. května 22 ke způsobu 
úhrady kupní ceny

doporučuje ZM
schválit vyhovět žádosti nájemců jednotek  č. 1, 3, 4 a 5  v domě č.p. 444 na st.p.č. 643/1 
v k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. května 22) a  umožnit jim jako kupujícím těchto jednotek  kupní 
cenu splácet za podmínky, že do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy uhradí kupující 50% kupní 
ceny a zbývající část budou  hradit v pravidelných rovnoměrných splátkách až do úplného 
splacení kupní ceny, nejpozději však do 72 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující 
budou zavázáni hradit každý rok smluvní úrok ve výši 6% z dosud nesplacené částky počítaný 
ke dni 31.12. každého roku. Do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným 
nemovitostem zřízeno zástavní právo ve prospěch města Šumperka.   

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3005/12 MJP – majetkové narovnání – výstavba komunikace, řadová výstavba garáží

schvaluje
uzavřít dohodu mezi  budoucím povinným z věcného břemene městem Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a oprávněnými z věcného břemene P. S.,  bytem  
Šumperk, J. H.,  bytem Šumperk, J. K.,  bytem Šumperk, M. S.,  bytem Šumperk a R. Z.,  bytem  
Šumperk k ukončení smlouvy o věcném břemeni, označenou jako VBb 14/2007/Vr ze dne 
15.8.2007, jejímž předmětem je umožnění výstavby účelové komunikace na částech p.p.č. 
556/4 a části p.p.č. 2075/2 oba v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví města Šumperka. 
Důvodem ukončení smlouvy je změna oprávněných z věcného břemene. Úhrada za zřízení 
věcného břemene bude budoucím oprávněným z věcného břemene vrácena do 14 dnů ode 
dne podpisu smlouvy smluvními stranami.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3006/12 MJP – majetkové narovnání – výstavba komunikace, řadová výstavba garáží

schvaluje
sjednat na části p.p.č. 556/4 a části 2075/2 v k.ú. Šumperk budoucí věcné břemeno vjezdu a 
přístupu k nemovitostem – p.p.č. 564/15, p.p.č. 564/14,  p.p.č. 564/17, p.p.č  564/16,  
p.p.č. 564/13,  p.p.č  564/9, p.p.č  564/12, p.p.č. 564/11 a  p.p.č. 564/2, vše v k.ú. 
Šumperk.
Povinným z věcného břemene  město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, IČ 
00303461, oprávněnými z věcného břemene  vlastníci nemovitostí -  p.p.č. 564/15, 564/14, 
564/17,  564/16,  564/13,  564/9, 564/12, 564/11 a 564/2, vše v k.ú. Šumperk, 
jmenovitě,  P. S.,  bytem Šumperk,  J. H.,  bytem  Šumperk,  J. K.,  bytem  Šumperk a P. S., 
bytem Bludov, PSČ 789 61,  za podmínek: 
- budoucí věcné břemeno se zřizuje úplatné, oprávnění z věcného břemene uhradí společně 

při podpisu smlouvy  jednorázovou úhradu ve výši 5.000,--Kč + DPH v platné výši
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu zaměřeného skutečného stavu vedení 

komunikace
- oprávnění z věcného břemene na své náklady vybudují účelovou  komunikaci, kterou po 

kolaudaci darují městu Šumperk do majetku a následně do správy PMŠ a.s.  Pokud 
nebude komunikace převzata do majetku města a správy PMŠ a.s., z důvodu nedodržení 
stanovených podmínek pro výstavbu komunikace, zavazují se oprávnění  z věcného 
břemene umožnit vlastníku  p.p.č. 556/4 – městu Šumperk užívat komunikaci za účelem 
provádění údržby pozemku p.č. 556/4 v k.ú. Šumperk

- pokud nebude komunikace vybudována v souladu s vydanými podmínkami správce 
komunikace – PMŠ a.s., nebude komunikace převzata do majetku města Šumperka a  
správy PMŠ a.s.  

- smlouva o zřízení věcného břemene vjezdu a přístupu k nemovitostem -  p.p.č. 564/15, 
564/14, 564/17, 564/16,  564/13, 564/9, 564/12, 564/11 a 564/2, vše v k.ú. 
Šumperk, jako právo věcné se zápisem  v katastru nemovitostí, bude sjednáno  do 6 
měsíců  po pravomocné kolaudaci komunikace

- po vybudování komunikace bude věcné břemeno vyznačeno geometrickým plánem, který 
zadá a uhradí oprávněný z věcného břemene 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3007/12 MJP – majetkové narovnání – výstavba komunikace, řadová výstavba garáží

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/64 Sb., kterou vlastník p.p.č. 556/35, p.p.č. 556/4 a 
p.p.č. 2075/2 vše v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461 zřídí pro stavebníka P. S.,  bytem  Šumperk,  J. H.,   bytem  Šumperk,  J. K., 
bytem  Šumperk a P. S.,  bytem  Bludov, PSČ 789 61, kteří společně se smlouvou podle § 51 
zák.č. 40/1964 Sb. uzavřou smlouvu  o budoucím zřízení  věcného břemene, právo provést 
stavbu účelové komunikace k zajištění vjezdu na p.p.č. 564/15, 564/14,  564/17,  564/16,  
564/13,   564/9, 564/12, 564/11 a 564/2, vše v k.ú. Šumperk,  za podmínek schválených 
při zřizování budoucího věcného břemene.

Termín:  31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3008/12 MJP – výstavba oplocení – MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 456/1  v k.ú. 
Šumperk, tj. město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČ 00303461  zřídí pro 
stavebníka Mateřskou školku Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se 
sídlem  Nerudova 567/4B, Šumperk,  IČ 71011994,  právo provést stavbu oplocení pozemku 
p.č. 456/1 v k.ú. Šumperk tak, že po hranici s p.p.č. 457 a 2159/4 v k.ú. Šumperk se jedná o 
nahrazení stávajícího oplocení v místě tak, jak je vytýčeno geodetem a s hranicí st.p.č. 538 se 
jedná o nové oplocení v místě tak, jak je vytýčeno geodetem. Oplocení bude vybudováno na 
náklady stavebníka. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3009/12 MJP – darovací smlouva – ornice z p.p.č. 562/2 v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít dodatek k darovací smlouvě  ze dne 9.10.2012 označené jako obch/0063/2012, 
kterou vlastník p.p.č. 562/2 v k.ú. Šumperk R. T.,  bytem  Šumperk daroval městu Šumperk 
700 m3 ornice z p.p.č. 562/2 v k.ú. Šumperk s uložením na p.p.č. 1268/39 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Dodatkem dojde ke změně množství darované ornice a 
to ze 700 m3 nově na 630 m3, která bude v průběhu měsíce listopadu uložena v množství 30 
m3 na p.p.č. 1268/39 v k.ú. Šumperk, 270 m3 na p.p.č. 924 v k.ú. Vernířovice  u Sobotína a 
330 m3 na p.p.č. 108/1 a 108/10 v k.ú. Dolní Temenice. Změnou místa uložení ornice není 
dotčena povinnost úhrad nákladů vzniklých s převozem ornice, které výhradně nese 
společnost SAN-JV, s.r.o.  se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, jako investor stavby na p.p.č. 
562/2 v k.ú. Šumperk, který je vedlejším účastníkem darovací smlouvy.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3010/12 Akce „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici – přípojky“,  dodatek č. 2

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 073/12 ze dne 9.7.2012, uzavřené s firmou 
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh na Moravě, na akci „Objekt hasičské zbrojnice 
v Dolní Temenici – přípojky“ na provedení méně prací do minimální výše 131.567,--Kč bez 
DPH, tj. 157.880,--Kč včetně DPH. Smluvní cena se upravuje na maximálně 474.081,60 Kč 
včetně DPH.

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

3011/12 Akce „Rekonstrukce přednádraží v Šumperku“

schvaluje
uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2011/1014/0377 ze dne 27.6.2012 uzavřené 
s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice,  a.s.,  K Vápence 2677, Zelené předměstí, 530 02 
Pardubice, IČ 25253361, na akci „Rekonstrukce přednádraží v Šumperku“ na provedení 
méněprací  do minimální výše 582.014,19 Kč bez DPH. Smluvní cena se snižuje a upravuje na 
maximálně 8.478.661,10 Kč bez DPH (tj.10.174.393,32 Kč vč.DPH).

Termín: 06.12.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

3012/12 Změna platu ředitele ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1  a ředitele ZŠ Šumperk, Šumavská 
21

schvaluje
změnu platu  M. T.,  řediteli ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, a  V. V.,  řediteli ZŠ 
Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, v souvislosti se změnou příplatku za vedení s účinností 
od 1.11.2012, dle předloženého návrhu.

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3013/12 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 
městem Šumperkem za školní rok 2011/2012

bere na vědomí
informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných městem 
Šumperkem za školní rok 2011/2012.
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3014/12 Darovací smlouva mezi Olomouckým krajem a městem Šumperkem 

doporučuje ZM
schválit uzavření darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a městem Šumperkem, jejímž 
předmětem je dar movitého majetku v celkové zůstatkové hodnotě k 31.12.2012 v částce 
102.041,--Kč, umístěného v Domě dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3015/12 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Šumperk, Komenského 9, Šumperk

doporučuje ZM
schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Šumperk, Komenského 9, Šumperk, IČ 
00852082, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.9.2005 a dodatku č. 2 ze dne 12.7.2012.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3016/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČ 60801085, 
v souladu s ust. § 31 odst. 2 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování investičních 
výdajů, a to na pořízení kombinovaného sporáku do školní jídelny v celkové výši do 71 tis. Kč.

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3017/12 Příspěvková organizace města Šumperka – investiční fond

schvaluje
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČ 00851400, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 
písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, 
který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na servis a opravy promítacího 
zařízení, opravy a údržba zařízení kina a opravy v budově kina v celkové výši do 350 tis. Kč. 

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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3018/12 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru

schvaluje
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IC 60801085, 
přijmout věcný dar – televizor JVC, AV – 29FT5SU od Martiny a Romana Glembekových, 8. 
května 64, Šumperk, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3019/12 Žádost o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace školní zahrady při ZŠ Šumperk,   8. 
května 63“ z Operačního programu Životní prostředí (Osa 6)

doporučuje ZM
schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace školní zahrady při ZŠ Šumperk,           
8. května 63“, z  Operačního programu Životní prostředí. Žadatel: Základní škola Šumperk,     
8. května 63, IČ 00852317.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3020/12 Žádost o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace školní zahrady při ZŠ Šumperk,    
8. května 63“ z Operačního programu Životní prostředí (Osa 6)

doporučuje ZM
schválit vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2014 na poskytnutí 
příspěvku na spolufinancování vlastního podílu žadatele projektu „Revitalizace školní zahrady 
při ZŠ Šumperk, 8. května 63“, z rozpočtu města v roce 2014 ve výši 25 % celkových výdajů 
projektu, tj. 500 tis. Kč.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3021/12 Žádost o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace školní zahrady při ZŠ Šumperk,    
8. května 63“ z Operačního programu Životní prostředí (Osa 6)

doporučuje ZM
schválit poskytnutí půjčky na předfinancování realizace projektu „Revitalizace školní zahrady 
při ZŠ Šumperk, 8. května 63“ v roce 2014 ve výši max. 1.500 tis. Kč. 

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková
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3022/12 Obecně závazná vyhláška č. xx/2012, o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

doporučuje ZM
v souladu s ustanovením  § 10 písm. a), b), § 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,        
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat obecně závaznou vyhlášku č. 
xx/2012, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3023/12 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka

schvaluje
užití loga města Šumperka pro:
Oblastní spolek českého červeného kříže Šumperk, Nerudova 41, 787 01 Šumperk, IČ 
00425612. Logo bude použito jednorázově na vyhotovení pozvánek na akci slavnostního 
předání zlatých plaket Dr. Jánského.

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3024/12 Výjimka z OZV č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2747/12 ze dne 13.9.2012:
V souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství pro:
Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461
30.11. (pátek) – 23.12. (neděle) – vánoční trhy na točáku, ul. Gen. Svobody z původního 
časového určení 8:00 – 20:00 hod. na 9:00 – 21:00 hod.

Termín: 01.11.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

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