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 Spis. zn.: 3094/2008 

                              č.j.:  7139/2008 

U S N E S E N Í  

z 35. schůze rady města Šumperka ze dne 17.1.2008. 
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. 
 

1674/08 Rozpočet města Šumperka na rok 2008 

doporučuje  
ZM schválit rozpočet města Šumperka na rok 2008 dle předloženého materiálu se 
zapracováním připomínky člena RM: 
příjmy celkem     653.179 tis. Kč 
výdaje celkem    630.503 tis. Kč 
 
výnosy z HČ celkem     27.046 tis. Kč 
náklady z HČ celkem     23.944 tis. Kč 
 
Rozpočty fondů města Šumperka: Sociálního 
      Životního prostředí 
      Na úpravu zevnějšku 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1675/08 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2008 

doporučuje 
ZM schválit rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města  Šumperka pro 
rok 2008 na granty a dotace v celkové výši 3,7 mil. Kč takto: 
- granty a dotace na činnost     1.850.000,--Kč 
- vyjmenované akce a činnosti     1.800.000,--Kč 
- finanční rezerva            50.000,--Kč 
 
 

       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková  
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1676/08 Filmový klub 

schvaluje 
v souladu s usnesením RM č. 1621/07 ze dne 06.12.2007 ukončení provozování 
Filmového klubu Domem kultury Šumperk, s.r.o., k 31.03.2008. 
Filmový klub bude  s účinností od 01.04.2008 provozovat Kino Oko Šumperk. 
 
       Termín: 6.3.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         pí Holubářová 
 

1677/08 Filmový klub 

doporučuje                                                                                       
ZM schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a o zajištění 
kulturně-společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperku uzavřené mezi 
Městem Šumperkem a Domem kultury Šumperk, s.r.o., týkající se  části B) 
smlouvy o zajištění kulturně-společenské a vzdělávací činnosti ve městě.  
Článek  I. se mění takto: „ - filmový klub :8 filmů a 6 filmů z Projektu 100 “. Tato 
změna je účinná od 01.02.2008 do 31.03.2008. S účinností od 01.04.2008 se 
vypouští celá část ustanovení týkající se Filmového klubu. 
Článek II. se s účinností od 01.02. do 31.12.2008 mění a nahrazuje 
následujícím zněním: „Úhrada za tyto činnosti se pro rok 2008 sjednává ve výši 
2,255.000,00 Kč ročně bez DPH (slovy dva miliony dvě stě padesát pět tisíc korun 
českých), k tomu bude připočtena DPH v zákonné sazbě, tj. 2.683.450,00 Kč 
včetně DPH (slovy dva miliony šest set osmdesát tři tisíc čtyři sta padesát korun 
českých).“  
Článek II. se s účinností od 01.01.2009 nahrazuje následujícím zněním: 
„Úhrada za tyto činnosti se pro rok 2009 a léta následující sjednává ve výši 
2,240.000,00 Kč ročně bez DPH (slovy dva miliony dvě stě čtyřicet tisíc korun 
českých), k tomu bude připočtena DPH v zákonné sazbě, tj. 2.665.600,00 Kč vč. 
DPH (slovy dva miliony šest set šedesát pět tisíc šest set korun českých).“ 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

1678/08 Filmový klub 

doporučuje 
ZM schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kino Oko 
Šumperk, schválené usnesením ZM č. 1535/01 ze dne 21.6.2001. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1679/08 Filmový klub 

doporučuje 
ZM schválit navýšení finančního příspěvku Kinu Oko Šumperk na rok 2008           
o částku 33.750,--Kč a na rok 2009 a léta následující o částku 45.000,--Kč. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1680/08 Městská knihovna Šumperk 

bere na vědomí 
Knihovní řád Městské knihovny Šumperk dle předloženého materiálu. 
 
 

1681/08 Změna ve složení komise kultury a letopisecké 

bere na vědomí 
rezignaci PhDr. Marie Gronychové na členství v komisi kultury a letopisecké 
k 31.12.2007. 
 
        

1682/08 Změna ve složení komise kultury a letopisecké 

jmenuje 
pana Vladimíra Valoucha členem komise kultury a letopisecké s účinností od 
1.1.2008.  
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1683/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje  
kontrolu plnění usnesení: 
3607/05, 4313/06, 4903/06, 402/07, 403/07, 406/07, 570/07, 571/07, 685/07, 
804/07, 902/07, 923/07, 929/07, 949/07, 1025/07, 1054/07, 1069/07, 1081/07, 
1136/07, 1161/07, 1184/07, 1192/07, 1195/07, 1233/07, 1252/07, 1253/07, 
1261/07, 1294/07, 1295/07, 1296/07, 1297/07, 1298/07, 1314/07, 1315/07, 
1326/07, 1364/07, 1367/07, 1390/07, 1396/07, 1398/07, 1400/07, 1402/07, 
1408/07, 1410/07, 1423/07, 1424/07, 1426/07, 1427/07, 1434/07, 1439/07, 
1448/07, 1449/07, 1452/07, 1453/07, 1454/07, 1455/07, 1456/07, 1458/07, 
1459/07, 1460/07, 1463/07, 1464/07, 1474/07, 1475/07, 1476/07, 1477/07, 
1478/07, 1479/07, 1480/07, 1482/07, 1483/07, 1484/07, 1486/07, 1488/07, 
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1489/07, 1490/07, 1491/07, 1492/07, 1493/07, 1494/07, 1495/07, 1496/07, 
1497/07, 1506/07, 1507/07, 1508/07, 1509/07, 1510/07, 1511/07, 1512/07, 
1513/07, 1514/07, 1515/07, 1516/07, 1517/07, 1519/07, 1520/07, 1521/07, 
1522/07, 1523/07, 1524/07, 1525/07, 1526/07, 1527/07, 1528/07, 1529/07, 
1530/07, 1531/07, 1532/07, 1533/07, 1534/07, 1536/07, 1537/07, 1538/07, 
1539/07, 1540/07, 1541/07, 1543/07, 1544/07, 1545/07, 1546/07, 1548/07, 
1550/07, 1551/07, 1552/07, 1553/07, 1555/07, 1556/07, 1557/07, 1558/07, 
1559/07, 1560/07, 1561/07, 1562/07, 1563/07, 1568/07, 1569/07, 1570/07, 
1571/07, 1572/07, 1573/07, 1576/07, 1578/07, 1579/07, 1588/07, 1589/07, 
1590/07, 1591/07, 1592/07, 1593/07, 1594/07, 1595/07, 1596/07, 1597/07, 
1598/07, 1599/07, 1604/07, 1605/07, 1608/07, 1610/07, 1611/07, 1612/07, 
1613/07, 1615/07, 1616/07, 1617/07, 1618/07, 1619/07, 1623/07, 1624/07, 
1625/07, 1626/07, 1628/07, 1632/07, 1633/07, 1634/07, 1635/07, 1639/07, 
1645/07, 1646/07, 1647/07, 1648/07, 1651/07, 1657/07, 1659/07, 1660/07, 
1661/07, 1662/07, 1665/07, 1666/07, 1667/07, 1668/07, 1669/07, 1670/07, 
1671/07, 1672/07, 1673/07, 169/06,  717/07, 1107/07, 1135/07,  1518/07, 
1614/07,  1620/07, 1637/07, 1638/07, 1658/07. 
 

1684/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
5678/02 do 31.12.2008, Z: Ing. Répalová 
5989/02 do 31.7.2008, Z: Mgr. Brož 
6044/02 do 31.12.2008, Z: Ing. Répalová 
1025/03 do 31.7.2008, Z: Mgr. Brož 
1831/04 do 31.12.2008, Z: Ing. Répalová, Ing. Bittnerová 
2747/04 do 31.12.2008, Z: Ing. Bittnerová 
3898/05 do 14.2.2008, Z: Mgr. Brož 
3899/05 do 14.2.2008, Z: Mgr. Brož 
4188/05, další kontrola 31.12.2008, Z: Ing. Répalová 
4425/06 do 30.6.2008, Z: Ing. Répalová 
4796/06 do 31.12.2008, Z: Ing. Répalová 
448/07 do 31.3.2008, Z: Ing. Šperlich 
492/07 do 30.3.2008, Z: Ing. Bittnerová 
563/07 do 6.3.2008, Z: Ing. Répalová 
598/07 do 30.6.2008, Z: Ing. Bittnerová 
720/07 do 30.6.2008, Z: Ing. Bittnerová 
742/07 do 30.6.2008, Z: Ing. Bittnerová 
1027/07 do 31.1.2008, Z: Ing. Peluhová 
1292/07 do 30.6.2008, Z: Ing. Répalová 
1368/07 do 30.6.2008, Z: Ing. Répalová 
1470/07 do 30.4.2008, Z: Ing. Répalová 
1471/07 do 30.4.2008, Z: Ing. Répalová 
1481/07 do 14.2.2008, Z: Ing. Répalová, Ing. Bittnerová 
1487/07 do 14.2.2008, Z: Ing. Répalová 
1547/07 do 31.3.2008, Z: Ing. Répalová 
1549/07 do 31.3.2008, Z: Ing. Répalová 
1564/07 do 31.1.2008, Z: Ing. Bittnerová 
1580/07 do 31.1.2008, Z: PaedDr. Holub 
1641/07 do 31.3.2008, Z: Ing. Répalová 
1664/07 do 31.1.2008, Z: PaedDr. Holub 
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1685/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4066/05 

ruší  
usnesení RM č. 4066/05 ke zřízení věcného břemene vstupu na p.p.č. 102/3 v k.ú. 
Horní Temenice  za účelem uložení inženýrských sítí, pro bezpředmětnost. 
 
       Termín: 18.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1686/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4800/06 

ruší 
usnesení RM č. 4800/06, k dohodě o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě          
o zřízení věcného břemene č. VBb/21/05. 
       Termín: 18.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1687/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4801/06 

ruší 
usnesení RM č. 4801/06 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení a správy dešťové kanalizační přípojky přes 
p.p.č. 2183/4, 1141/7, 1141/1 a 2159 v k.ú. Šumperk.  
 
       Termín: 18.1.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

1688/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4900/06 

ruší 
usnesení RM č. 4900/06,  kterým bylo doplněno usnesení RM č. 4801/06, kterým 
bylo schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu uložení a správy dešťové kanalizační přípojky přes p.p.č. 
2183/4, 1141/7, 1141/1 a 2159 v k.ú. Šumperk.  
 
       Termín:  18.1.2008 
       Zodpovídá:   Ing. Répalová 
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1689/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 5160/06 

ruší 
usnesení RM č. 5160/06, kterým bylo změněno a doplněno usnesení RM č. 
4801/06 ve znění usnesení RM č. 4900/06 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a správy dešťové 
kanalizační přípojky přes p.p.č. 2183/4, 1141/7, 1141/1 a 2159 v k.ú. Šumperk.  
 
       Termín: 18.1.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

1690/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1293/07 

ruší 
usnesení RM č. 1293/07 k převodu práv z vydaného územního rozhodnutí na 
výstavbu inženýrských sítí Horní Temenice pro 11 RD při ul. Hrabenovské. 
 
       Termín: 18.1.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

1691/08 Plán činnosti oddělení interního auditu a kontroly pro rok 2008 

bere na vědomí 
plán činnosti oddělení interního auditu a kontroly pro rok 2008. 
 
 

1692/08 Analýza a hodnocení rizik ve městě Šumperku za rok 2008 

bere na vědomí 
analýzu a hodnocení rizik ve městě Šumperku za rok 2007. 
 
 

1693/08 Střednědobý plán činnosti oddělení interního auditu a kontroly na roky  
2008-2011 

bere na vědomí 
střednědobý plán činnosti oddělení interního auditu a kontroly na roky 2008-2011. 
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1694/08 Výsledek veřejnosprávní kontroly na místě vykonané u ŠMR, a.s. 

bere na vědomí 
výsledek veřejnosprávní kontroly na místě vykonané u ŠMR, a.s., 8. května 
913/20, Šumperk. 
 
 

1695/08 Opatření k nápravě na základě výsledků veřejnosprávní kontroly na místě 
konané u Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a 
mateřské školy logopedické Schola Viva, o.p.s. 

doporučuje  
ZM schválit uzavírání písemných smluv při poskytování příspěvku z rozpočtu 
města Šumperka subjektům, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem není Město 
Šumperk, ve kterých stanoví na jaký účel  lze finanční prostředky použít, a jejímž 
podkladem bude žádost příjemce podepsaná statutárním zástupcem. Na příjemce 
se budou vztahovat „obecné podmínky pro poskytování ve řejné finanční podpory 
(mimo systém grantů a dotací) z rozpočtu města Šumperka“. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1696/08 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor na ul. 17. listopadu 7 

schvaluje  
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout nebytové prostory označené jako 
krejčovství o výměře 46 m2, v přízemí objektu 17. listopadu 7, č.p. 1327 v obci 
Šumperk, za podmínek: 
Účel nájmu: krejčovství 
Doba nájmu: neurčitá s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
Nájemné: 400,--Kč/m2/rok 
Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
Ostatní podmínky: Nájemce je povinen mít sjednáno po celou dobu trvání nájmu 
pojištění podnikatelských rizik (odpovědnost  za škody způsobené třetím osobám). 
Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu po podnájmu bez předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele. 
 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1697/08 Žádost o dotaci na akci „Snižování energetické náročnosti budov ZŠ 
Sluneční“ 

schvaluje 
podat žádost o dotaci na akci „Snižování energetické náročnosti budov ZŠ 
Sluneční“ do operačního programu Životní prostředí. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1698/08 Žádost o dotaci na akci „Obnova zeleně v Šumperku – 1. etapa“  

schvaluje 
podat žádost o dotaci na akci „Obnova zeleně v Šumperku – 1. etapa“ do 
operačního programu Životní prostředí. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá:  Ing. Bittnerová 
 

1699/08 Žádost o dotaci na akci „Restaurování sousoší Nejsvětější trojice“ 

schvaluje 
podat žádost o dotaci na akci „Restaurování sousoší Nejsvětější trojice“. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1700/08 Technická pomoc při zpracování územně analytických podkladů a 
vypracování rozboru udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce 
s rozšířenou působností Šumperk 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu dle opatření č. 6/2007 na Zpracování 

územně analytických podkladů a vypracování rozboru udržitelného rozvoje 
území podle prováděcího právního předpisu stavebního zákona 

 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Luděk Felkl, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Abdulla 
Azzani, Ph.D., Ing. Milena Smyčková 
náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Naděžda Masljaníková, Ing. Petr Závodný, Ing. Ivana 
Kašparová, Ing. Milan Pánek 
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- minimální seznam zájemců 
GEFOS, a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8-Libeň 
HRDLIČKA, spol. s r.o., Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5-Stodůlky 
EKOTOXA, s.r.o., Horní náměstí 2, 746 01 Opava 
T-MAPY, spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové 3 
KNESL+KYNČL, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno 
GEODIS, a.s., Lazaretní 11, 615 00 Brno 
 
       Termín: 21.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1701/08 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku – přeložky 
kabelových vedení VN a NN 

schvaluje 
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
ul. Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
 
       Termín: 6.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1702/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na 
pozemku  p.č. 2223/1 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 
2223/1 v k.ú. Šumperk o velikosti 25 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 
ze dne 11.3.2004 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky 
k provozovně - denní bar Zlatý Jelen. 
 
       Termín: 17.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 

1703/08 MJP – změna usnesení RM č. 1655/07  

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1655/07 ze dne 13. 12. 2007 týkajícího se souhlasu Města 
Šumperk s pronájmem nebytových prostor o výměře 8,42 m v třetím nadzemním 
podlaží budovy č.p. 870 situované na pozemku stavební parcela č. 1048 
v kat.území Šumperk (or. 8. května 63) Základní školou Šumperk, 8. května 63, IČ  
00852317. Změna spočívá v části usnesení týkající se označení nájemce, kdy 
namísto M. K., Šumperk, Horova 4 je nájemcem A. P.,  Šumperk. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1704/08 MJP – zveřejnění záměru města  vložit nemovitosti do základního kapitálu 
PMŠ, a.s. 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  vložit nemovitosti, a to budovu bez čp/če - občanská 
vybavenost stojící na pozemku st.p.č.242, budovu bez čp/če - občanská 
vybavenost stojící na pozemku st.p.č.600, pozemek st.p.č.242 a pozemek 
st.p.č.600 v k.ú. Dolní Temenice a budovu bez čp/če zem. stav. stojící na 
pozemku st.p.č. 138, pozemek st.p.č. 138 a pozemek p.p.č. 312/3 v k.ú. 
Šumperk do základního kapitálu společnosti Podniky města Šumperka a.s., se 
sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČ: 65138163. 
 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1705/08 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 25/1 a dalších v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
vodovodu a splaškové kanalizace přes pozemek p.č. 25/1, p.p.č. 2035/3, p.p.č. 
2053/4 a p.p.č. 2353  v k.ú.  Šumperk mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
SAN – JV s.r.o., zastoupena jednatelem Josefem Vymazalem, se sídlem Lidická 
56, Šumperk, PSČ 787 01, IČ: 64618951 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“,  
- oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohovou částku ve výši  21.000,--Kč, částka byla 
vypočtena na základě usn. ZM č. 693/04 ze dne  18.3.2004, na základě GP č. 
5336-290/2007 činí skutečná částka za uložení vodovodu a kanalizace 8.865,--
Kč,  rozdíl mezi zálohovou a skutečnou částkou činí 12.135,--Kč,  přeplatek 
bude vrácen straně oprávněné z věcného břemene do 15 ti dnů ode dne 
uzavření smlouvy o věcném břemeni před podáním návrhu na vklad do KN 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 5336-260/2007, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

- geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného 
břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou 
známku na vkladové řízení na KÚ 

 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1706/08 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 97 a p.p.č. 701/75 v k.ú. 
Horní Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
splaškové kanalizační přípojky přes pozemek p.č. 97  a  p.p.č. 701/75 v k.ú.  
Horní Temenice mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
J. A.,  Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- Věcné břemeno spočívající v právu uložení a správy splaškové kanalizační 

přípojky se uzavírá k vlastnictví pozemku p.č. 701/40 v k.ú. Horní Temenice 
- oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o 

věcném břemeni ve výši 100,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“,  
- oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení splaškové 

kanalizační přípojky  finanční částku ve výši  330,--Kč, částka byla vypočtena 
na základě usn. ZM č.1134/05 ze dne 27.1.2005 a  na základě GP č. 713-
244/2007, finanční částka bude uhrazena do 15 ti dnů ode podpisu smlouvy o 
věcném břemeni před podáním návrhu na vklad do KN, zálohová částka 
nebyla uhrazena, jelikož nebyla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 713-244/2007, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o věcném břemeni 

- geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného 
břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou 
známku na vkladové řízení na KÚ 

       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1707/08 MJP – pronájem části p.p.č. 25/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14.12.2007 do 2.1.2008 dle usnesení rady města 1597/07 ze dne 
6.12.2007,  pronájem části p.p.č. 25/1  o výměře 6 m2 v k.ú. Šumperk. za 
podmínek: 
- účel pronájmu: pozemek pod stánkem s tiskovinami a drobným zbožím 
- nájemce: J. K.,  bytem Šumperk 
- sazba nájemného: 275,--Kč/m2/rok   
- nájemné na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s povinností úhrady 

nájemného od 1.1.2008 
- nájemce uhradí  paušální poplatek za vyhotovení nájemní smlouvy ve výši 

500,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1708/08 MJP – zveřejnění pronájmu st.p.č. 3100 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout st.p.č. 3100 o výměře 14 m2 v k.ú.Šumperk  
za podmínek: 
- účel pronájmu: pozemek pod stavbou garáže 
- sazba nájemného: dle platných sazeb nájemného pro daný účel  a rok 2008   
- nájemné na dobu určitou  do 31.12.2017  
- nájemce je povinen užívání stavby dát do souladu se stavebním zákonem  a to 

nejpozději do 31.12.2010, pokud nebude stavba povolena k užívání v souladu 
se stavebním zákonem, je toto porušení důvodem k ukončení nájemní 
smlouvy, kdy v tomto případě se sjednává 2 měsíční výpovědní lhůta     

- nájemce uhradí  paušální poplatek za vyhotovení nájemní smlouvy ve výši 
100,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1709/08 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 5758 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č.5758 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek: 
- účel prodeje: pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,--Kč/m2   
- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ a správní poplatek za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

1710/08 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 2109 o výměře 10,29 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek: 
- účel pronájmu: pozemek pod stavbou stánku typu ELVIRA – kontaktní kancelá ř 

pro prodej střešních a klempířských výrobků 
- sazba nájemného: dle platných sazeb nájemného pro daný účel a rok 2008 

s povinností úhrady od 1.1.2008 
- nájemce uhradí  paušální poplatek za vyhotovení nájemní smlouvy ve výši 

500,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1711/08 MJP – dohoda k ukončení nájemné smlouvy 

schvaluje 
uzavřít dohodu k ukončení nájemní smlouvy označené jako MP 45/94/Pro ze dne 
1.7.1994 ve znění dodatku ze dne 9.4.1997 a dodatku ze  dne 15.9.1997, kdy 
předmětem pronájmu je část p.p.č. 2109 o výměře 10,29 m2, pronajímatelem je 
město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1 a nájemcem E. I.,  bytem 
Šumperk. Nájemní smlouva bude ukončena k datu podpisu dodatku s tím, že 
povinnost úhrady nájemného dle sjednané nájemní smlouvy končí ke dni 
31.12.2007. 
 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

1712/08 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 2998 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  p.p.č. 2998 o výměře 99 m2 v k.ú. Šumperk 
za podmínek: 
- účel pronájmu: využití plochy k parkování nakladače a dodávkového auta 
- sazba nájemného: dle platných sazeb nájemného pro daný účel a rok 2008 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce na své náklady přizpůsobí předmět pronájmu ke sjednanému účelu 

užívání 
- nájemce uhradí  paušální poplatek za vyhotovení nájemní smlouvy nebo 

dodatku k nájemní smlouvě, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ 
 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

1713/08 MJP – zveřejnění příslibu prodeje p.p.č. 107/1 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje  p.p.č. 107/1 o výměře 980 m2       
v k.ú. Horní Temenice za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: výstavba rodinného domu 
- kupní cena: dohodou 450,--Kč/m2, kupní cena ve výši 70% kupní ceny bude 

uhrazena do 30ti dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
- budoucí kupující předloží potvrzené ohlášení výstavby nebo  stavební povolení 

na výstavbu rodinného domu do 31.3.2009, pokud nebude splněna tato 
podmínka, budoucí prodávající si sjednává právo od smlouvy v plném rozsahu 
odstoupit bez nároku na vrácení finančních nákladů vynaložených s vyřízením 
povolení k výstavbě rodinného domu  

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po výstavbě 1 m nad  terénem 
- výstavba rodinného domu bude zahájena do 6ti měsíců od potvrzeného 

ohlášení nebo pravomocného stavebního povolení a bude povoleno užívání 
stavby do 31.3.2011 
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- inženýrské sítě budou vybudovány výhradně nákladem budoucího kupujícího 
- nájemce uhradí  paušální poplatek ve výši 100,--Kč za vyhotovení smlouvy      

o smlouvě budoucí kupní, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1714/08 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část   p.p.č. 102/1 o výměře 13598 m2 v k.ú. 
Horní Temenice. 
Účel prodeje:   výstavba v souladu s územním plánem 
Podmínky  prodeje:  
- kupní cena: 180,--Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- prodávající upozorňuje na to, že přes pozemek vede optický kabel, kdy 

v případě výstavby jej bude nutné přeložit 
- prodávající postoupí na kupujícího práva z pravomocného územního 

rozhodnutí na inženýrské sítě pro výstavbu 
- prodávající se zavazuje, že v případě výstavby na pozemku p.č. 102/1 v k.ú. 

Horní Temenice v souladu s územním plánem, pronajme nebo vypůjčí p.p.č. 
1200/1 v k.ú. Horní Temenice za účelem  výstavby komunikace 

- prodávající se zavazuje, že po vybudování komunikace a po kolaudačním 
souhlasu komunikace převezme darem od investora komunikaci do svého 
majetku a správy   

- pokud nebude k datu 31.12.2011 p.p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice připraven 
k výstavbě v souladu s územním plánem, tj. vybudována komunikace a 
inženýrské sítě pro výstavbu, sjednává si prodávající smluvní pokutu ve výši 
200.000,--Kč 

       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1715/08 MJP – zúžení nájmu budovy Vlastivědného muzea v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 8, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu dle smlouvy 
o nájmu nebytových prostor č. MP 12/94 Pro ze dne 6. 4. 1994 uzavřené mezi 
Městem Šumperk jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Vlastivědné 
muzeum v Šumperku jako nájemcem, ve znění pozdějších dodatků. Předmět 
nájmu dle výše uvedené smlouvy o nájmu nebytových prostor se zužuje                
o nebytové prostory - veřejné WC a zázemí umístěných v areálu Pavlínina dvora   
o velikosti 119,08 m v přízemí budovy č.p. 342 na pozemku st. p.č. 184/1 v k.ú. 
Šumperk. 
       Termín: 1.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1716/08 MJP – pojištění veřejných WC v areálu Pavlínina dvora 

schvaluje 
navýšení pojistné částky majetku Města Šumperka – budovy č.p. 342 na pozemku 
st.p.č. 184/1 (dále jen budova Vlastivědného muzea v Šumperku) pro účely 
pojištění o částku ve výši 3.258.516,--Kč vzhledem k navýšení hodnoty budovy 
Vlastivědného muzea v Šumperku na základě dokončení investiční akce „Pavlínin 
dvůr-dvorní trakty, západní křídlo“, jejímž předmětem byla mimo jiné výstavba 
veřejných WC včetně zázemí v hodnotě 3.258.516,--Kč. Celková výše pojistného 
bude v důsledku navýšení pojistné částky navýšena max. o 1000,--Kč.  
 
       Termín: 1.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1717/08 MJP – pověření k podepisování dokumentů týkajících se myslivosti 

svěřuje 
majetkoprávnímu odboru, zastoupenému vedoucí Ing. Hanou Répalovou, 
působnost v oblasti  podepisování písemných dokumentů  týkajících  se honiteb, 
jejichž držitelem je město Šumperk (Městské skály a Šumperský les), a to v níže  
uvedených záležitostech:  
  
Honitba Šumperský les – plány mysliveckého hospodaření do 25.4. běžného 
roku:  

 a) PLÁN  CHOVU  A  LOVU  PRO  ZVĚŘ  SPÁRKATOU  
 b) PLÁN  PÉČE  O  ZVĚŘ 
  c) PLÁN  POČTU  LOVECKÝCH PSŮ 

  
Honitba Městské skály – plány mysliveckého hospodaření do 25.4. běžného 
roku:  

 a) PLÁN CHOVU A LOVU  PRO  ZVĚŘ  SPÁRKATOU 
  b) PLÁN PÉČE O ZVĚŘ 
   c) PLÁN POČTU LOVECKÝCH PSŮ 

 
Dále držitel honitby podepisuje plány mysliveckého hospodaření, pokud je uživatel 
honitby předloží do 25.7. běžného roku 

 d) PLÁN  CHOVU  A  LOVU  PRO  ZVĚŘ  DROBNOU 
 e) PLÁN  LOVU  OSTATNÍCH  DRUHŮ  ZVĚŘE 
 f) PLÁN  SPOLEČNÝCH  LOVŮ  ZVĚŘE 

Držitel honitby podepisuje u honitby Městské skály  žádosti o snížení stavu zvěře  
v honitbě podle § 39 zákona o myslivosti (v úvahu připadá jelen evropský, prase 
divoké, muflon). 
Držitel honitby podepisuje  pro obě honitby VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ ZVĚŘE, které 
uživatel předloží začátkem měsíce března běžného roku. 
 
       Termín: 17.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1718/08 MJP – ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě nám. Jana Zajíce 13,14 
 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytu 
zvláštního určení č. 2958/2 v domě nám. Jana Zajíce  v Šumperku ke dni 
31.1.2008 s nájemcem paní E. O.,  bytem Šumperk.  
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1719/08 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 61 v domě nám. Jana 
 Zajíce 13,14 v Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/61 v domě nám. Jana Zajíce  
v Šumperku  ke dni 31.1.2008 s nájemcem I. D., bytem Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.2.2008, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/61 v domě nám. Jana  Zajíce  v Šumperku, s paní E. 
O.,  bytem Šumperk.  
 
       Termín: 1.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1720/08 MJP – ukončení smlouvy o budoucí kupné smlouvě na byt č. 2 v domě nám. 
 Jana Zajíce 13,14  v Šumperku 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt zvláštního určení č. 2958/2 v domě nám. Jana Zajíce  v 
Šumperku, s budoucím kupujícím: paní E. O.,  bytem Šumperk, a to ke dni 
31.1.2008. Složenou zálohu na kupní cenu předmětného bytu zvláštního určení 
uhradí Město Šumperk paní E. O.  do 14-ti dnů od uzavření výše uvedené dohody 
o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě.  
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1721/08 MJP – změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 61 
 v domě  Jana Zajíce 13,14 v Šumperku 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/61 v domě nám. Jana Zajíce  v Šumperku, s budoucím 
kupujícím:  I. D., bytem Šumperk,  a to ke dni 31.1.2008. Paní  I. D.  v dohodě o 
zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení 
složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní 
cenu bytu finančně vyrovnala s paní E. O.,  bytem Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/61 v domě nám. Jana Zajíce  v Šumperku s paní  E. 
O.,  bytem Šumperk,  a to za stejných podmínek s účinností od 1.2.2008. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1722/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku st.p.č. 1593/2 a 
 část pozemku p.č. 1999/4 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku stavební parcela č. 1593/2   
o výměře 29 m2 a část pozemku parcela č. 1999/4 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk  
(or. vymezený prostor k domu Reissova 25, Šumperk). 
Účel pronájmu – pozemky pod drobnými stavbami.  
 
       Termín: 21.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1723/08 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 
Z. J., , nájemce obecního bytu č. 31 v Šumperku na ulici Jesenické  a P. E.,  
nájemce obecního bytu č. 3 v Šumperku na ulici  Banskobystrické. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
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1724/08 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv:  
- Z. J.,  jejímž předmětem je byt č. 3 v Šumperku na ulici  Banskobystrické   o 

velikosti 1+1 obytných   místností        
Podmínky: NS na dobu  neurčitou,  nájemné v souladu se zákonem č.        
107/2006 Sb. pro rok 2008 ve výši 24,33 Kč/m² 

 
- P. E.,  jejímž předmětem je byt č. 31 v Šumperku na ulici Jesenické  o velikosti 

1+3 obytných   místností        
     Podmínky: NS na dobu  neurčitou,  nájemné v souladu se zákonem č. 

107/2006 Sb. pro rok 2008 ve výši 24,33 Kč/m² 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1725/08 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu :  
- Z. J.,  k bytu č. 31 v Šumperku na ulici Jesenické   o velikosti 1+3 obytných 

místností   
- P. E.,  k bytu č. 3 v Šumperku na ulici Banskobystrické  o velikosti 1+1 

obytných místností   
        Termín: 31.1.2008 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1726/08 MJP – bytová problematika 

souhlasí 
s podnájmem obecního bytu č. 58 v Šumperku na ulici Čsl. armády  – nájemce 
pan M. Š.,  bytem Šumperk,  pro R. V.    na dobu  od   1. 12. 2007 do  30. 11. 
2008. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  

 1727/08 MJP – bytová problematika  

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy – rodinné důvody: 
M. Š.   na byt č. 17 v Šumperku na ulici Zahradní  o velikosti 1+3  obytných  
místností        
Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, smluvní nájemné ve výši 34,--Kč/m2/měsíc.   
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1728/08 MJP – žádost pí Jarmily Klimešové o poskytnutí příspěvku na vybudování 
 přípojky splaškové kanalizace v Temenici 

doporučuje 
ZM vyhovět žádosti paní J. K.,  bytem  Šumperk,  a po pravomocné kolaudaci 
přípojky splaškové kanalizace k domu na ulici Pod Senovou v Šumperku, 
poskytnout žadatelce finanční přípěvek za vybudování přípojky splaškové 
kanalizace dle schválených „Pravidel o finanční podpoře města při budování 
přípojek splaškové kanalizace v určených lokalitách k.ú. Horní a Dolní Temenice“, 
tj. ve výši 350,--Kč/1bm. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

1729/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemek st.p.č. 547/4 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek stavební parcela č. 547/4 o 
výměře 97 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Žerotínova 22, 
Šumperk ). 
Účel pronájmu – vymezený prostor k domu, přístupy k domu. 
 
       Termín: 21.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

1730/08 MJP – zveřejnění záměru města  pronajmout část pozemku p.č. 1326/2 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1326/2 o výměře 
314 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Krameriova 1, Čsl. armády 
62, Šumperk ). 
Účel pronájmu – vymezený prostor k domu, přístupy k domu. 
 
       Termín: 21.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1731/08 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v areálu Šumperské nemocnice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města majetkoprávně vypořádat pozemky v areálu 
Šumperské nemocnice, a to formou směnné smlouvy takto: 
Z majetku Šumperské nemocnice, a.s., se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, 
PSČ 787 52, IČ: 47682795 do majetku Města Šumperka, se sídlem Šumperk, 
nám.Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 pozemky st.p.č.673/2 o výměře 97 m2, 
st.p.č.1769/2 o výměře 5 m2 , st.p.č.2508/1 o výměře 49 m2, p.č.578/12 o výměře 
17 m2, p.č.578/9 o výměře 71 m2 , p.č.578/7 o výměře 74 m2 , p.č.569/14 o 
výměře 122 m2, st.p.č.5384 o výměře 1782 m2, st.p.č.5529 o výměře 647 m2, 
st.p.č.5471 o výměře 41 m2, st.p.č.5596 o výměře 575 m2 , pozemek pod stavbou 
parkoviště 568/8 o výměře 1533 m2 a část 568/5 o výměře cca 1200 m2, vše v k.ú. 
Šumperk.  
Z majetku Města Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 
00303461 do majetku Šumperské nemocnice a.s., se sídlem Šumperk, Nerudova 
640/41, PSČ 787 52, IČ: 47682795 pozemky p.č. 569/11 o výměře 192 m2, p.č. 
569/16 o výměře 1015 m2, p.č. 569/12 o výměře 334 m2, st.p.č. 2509/2 o výměře 
544 m2, p.č. 568/10 o výměře 47 m2, p.č. 567/5 o výměře 35 m2, p.č. 567/1 o 
výměře 99 m2, vše v k.ú Šumperk. 
Směnná smlouva bude realizována za těchto podmínek: 
- směna pozemků bez finančního vyrovnání z důvodu majetkoprávního 

vypořádání pozemků pod stavbami a narovnání vlastnických vztahů dle 
užívacích vztahů v areálu nemocnice 

- směna pozemků bude realizována po výmazu zástavního práva k pozemkům 
ve vlastnictví Šumperské nemocnice a.s. 

- směnnou smlouvu zajistí na vlastní náklady Město Šumperk 
- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,--Kč, znalecký posudek a daň z převodu nemovitostí uhradí obě smluvní 
strany společně.  

 
        Termín: 31.1.2008 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1732/08 MJP – žádost o rozšíření parkoviště jako investice města u areálu 
Šumperské nemocnice 

ukládá 
odboru RÚI zařadit investiční akci Města Šumperka na rok 2008 úpravu a 
rozšíření parkoviště na pozemcích p.č. 568/8 o výměře 1533 m2 a části pozemku 
p.č. 568/5 o výměře cca 1200 m2 v k.ú. Šumperk, or.ozn. při ulici Nerudově u 
areálu Šumperské nemocnice. 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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1733/08 MJP – pronájem veřejných WC (Pavlínin dvůr) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru Města Šumperka zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 31. 12. 2007 do 16. 1. 2008 dle usnesení RM č. 
1666/07 ze dne 28. 12. 2007 pronajmout veřejné WC a zázemí umístěných 
v areálu Pavlínina dvora o velikosti 119,08 m v přízemí budovy č.p. 342 na 
pozemku st. p.č. 184/1  v k.ú. Šumperk za následujících podmínek: 
- pronajímatel: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  
- IČ 00303461 
- nájemce: Charita Šumperk, se sídlem Šumperk, Žerotínova 12, PSČ 787 01, 

IČ 48005894,  
- nájem na dobu neurčitou  s účinností od 1. 2. 2008 
- účel: provozování veřejných WC 
- nájemné: 20.000,--Kč ročně 
- náklady na spotřebované energie + vodné, stočné do částky 30.000,--Kč ročně 

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

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

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

- provozní doba: Po-Pá, 7 – 21 hod., So-Ne 8 - 18 hod. 
- drobné opravy pronajatých prostor do výše 5.000,--Kč bude hradit nájemce 
-  nájemce je povinen při provozování své činnosti v pronajatých prostorách 

dodržovat příslušné právní předpisy, zejména protipožární, hygienické a 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a počínat si tak, aby 
nedocházelo ke škodám na pronajatém majetku 

- nájemce ponese odpovědnost za škody vzniklé na pronajatém majetku 
v průběhu trvání nájmu 

- nájemce není oprávněn přenechat prostory do podnájmu 
- jakékoliv stavební úpravy předmětu nájmu je nájemce oprávněn provádět 

pouze na základě předchozího souhlasu vlastníka objektu, tj. města Šumperk, 
a to bez jakékoliv kompenzace ze strany pronajímatele 

- pronajímatel a nájemce se zavazují, že nejpozději ke dni 30. 9. 2008 bude 
svoláno jednání, na němž smluvní strany projednají výši provozních hodin a 
v návaznosti také odpovídající výši nákladů na provozování služby veřejných 
WC hrazených pronajímatelem 

 
       Termín: 1.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1734/08 MJP – zveřejnění záměru města odprodat pozemek p.č. 1567/1 v k.ú 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat pozemek parcela č. 1567/1 o 
výměře 3 076 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  realizace stavby „Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk“ (uzemnění 

trakční měnírny)  
- kupní cena:  dle znaleckého posudku, který na své náklady nechá vyhotovit 

kupující 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 
 
       Termín: 1.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1735/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky za účelem realizace 
 stavby  „Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk“ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 914/14 o výměře cca 
350 m2, část p.p.č. 914/13 o výměře cca 10 m2, část p.p.č. 832/9 o výměře cca 
30 m2, část p.p.č. 832/5 o výměře cca 10 m2 a část p.p.č. 2047/5 o výměře cca 
10 m2, vše v k. ú. Šumperk 
- účel nájmu:  realizace stavby „Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk“ 
- doba nájmu: určitá od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2008  

 
       Termín: 1.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1736/08 MJP – soudní návrh na vyklizení nemovitosti – části pozemku p.č. 1346/3 
 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
v termínu do 31.1.2008 podat soudní návrh na vyklizení nemovitosti – části 
pozemku parcela č. 1346/3 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, proti nájemci 
pozemku – Z. B.,  bytem Břest, PSČ: 768 23, z důvodu užívání nemovitosti po 
skončení nájemního vztahu, sjednaného nájemní smlouvou MP 62/99/Pro ze dne 
3.2.1999 na dobu určitou do 31.12.2001. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1737/08 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 14, nám. Jana Zajíce 
 13,14 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/14 v domě nám. Jana Zajíce  
v Šumperku  ke dni 29.2.2008 s nájemkyní paní M. H.,  bytem Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.3.2008, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/14 v domě nám. Jana  Zajíce  v Šumperku, s manželi 
A. a J. V.,  bytem Šumperk.  
 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1738/08 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 30, nám. Jana Zajíce 
 13,14 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/30 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku  ke dni 29.2.2008 s nájemcem panem V. Š., bytem Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.3.2008, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/30 v domě nám. Jana  Zajíce  v Šumperku, s paní  
M. H.,  bytem Šumperk. 
 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1739/08 MJP – změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 14, nám. 
 Jana Zajíce 13,14 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/14 v domě nám. Jana Zajíce  v Šumperku, s budoucí 
kupující: paní M. H.,  bytem Šumperk, a to ke dni 29.2.2008. Paní M. H.  v dohodě 
o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení 
složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní 
cenu bytu finančně vyrovnala s manželi A. a J. V. , bytem Šumperk. 
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/14 v domě nám. Jana Zajíce   v 
Šumperku  s manželi A. a   J. V.,  bytem Šumperk,    J. z Poděbrad 2000/18, 
a to za stejných podmínek s účinností od 1.3.2008.   
 
       Termín: 1.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1740/08 MJP – změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 30, nám. 
 Jana Zajíce 13,14 

doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/30 v domě nám. Jana Zajíce  v Šumperku, s budoucím 
kupujícím: panem V. Š., bytem Šumperk, nám. Jana Zajíce , a to ke dni 29.2.2008. 
Pan V. Š.,  bytem Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnal s paní M. H. . 
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/30 v domě nám. Jana Zajíce   v 
Šumperku s paní M. H.,  bytem Šumperk,  a to za stejných podmínek s účinností 
od 1.3.2008.   
 
       Termín: 1.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1741/08 MJP – výpůjčka uměleckých děl Vlastivědnému muzeu v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce těchto movitých věcí – umělecká díla: 
- ak. mal. Jiří Krtička: dílo bez názvu, pastel, 2006 
- Mgr. Dagmar Koverdynská: Altán, dřevěná skulptura 
- Jiří Jílek: Pomona Regina, lipové dřevo, 1976 
- Aleš Kauer:  

- V haiku mezi platany (první sada malých kreseb), kresby tužkou na 
balícím papíře, 2004-2005 

- V haiku mezi platany (druhá sada malých kreseb), kresby tužkou na 
balícím papíře, 2004-2005 

- Stébla trávy (rozkládací leporelo na vlastní texty), kresba tužkou na 
balícím papíře, 2005 

- Opilý koráb (rozkládací leporelo na text Arthura Rimbauda), kresba 
tužkou na balícím papíře, 2005 

- ak. mal. Miroslav Koval: soubor 10 kreseb, tuš na papíře, 33x 24 cm, 2007 
za těchto podmínek: 
- půjčitel: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1 
- vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, 

IČ 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, 
- účel výpůjčky: umístění předmětu výpůjčky v prostorách vypůjčitele. Na 

vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že se jedná 
o předmět zapůjčený Městem Šumperk. 

- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
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- smlouvu je možné ukončit výpovědí a rovněž odstoupením od smlouvy ze 

strany půjčitele, pokud vypůjčitel neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající 
mu z ujednání smlouvy nebo z ustanovení § 659 a 662 občanského zákoníku. 
Výpovědní doba činí v těchto případech 3 měsíce ode dne písemného 
doručení výpovědi druhé smluvní straně, předání a převzetí vypůjčených věcí 
na konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným protokolem, 

- vypůjčitel se zaváže uhradit v případě ztráty nebo zničení vypůjčené věci 
smluvní pokutu, a to ve výši ceny předmětu výpůjčky v době její ztráty či 
zničení dle znaleckého posudku. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
půjčitele na náhradu škody. 

- vypůjčitel není oprávněn vypůjčené věci dále půjčovat jiným osobám bez 
souhlasu půjčitele 

- bude-li půjčitel potřebovat vypůjčené věci na přechodnou dobu pro své účely, 
je oprávněn žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí vypůjčitele 
požádat písemně  v přiměřené době předem. 

- vypůjčitel bere na vědomí, že vypůjčené věci je oprávněn využívat jen účelu 
stanovenému touto smlouvou. K fotografování či jinému dalšímu užití věcí je 
nutno vyžádat předchozí souhlas půjčitele. Za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti se vypůjčitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč. 
Vypůjčitel bude uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních 
materiálech vydaných k účelu použití vypůjčených věcí. 

- vypůjčitel bude informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se 
předmětu výpůjčky. 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1742/08 MJP – prodej st.p.č. 6071 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14.12.2007 do 2.1.2008 dle usnesení rady města 1598/07 ze dne 
6.12.2007,  prodej st.p.č. p.p.č.6071  o výměře 8 m2 v k.ú. Šumperk. za 
podmínek: 
- účel prodeje: pozemek pod stavbou rodinného domu ve vlastnictví kupujícího 
- kupující: V. P.,  bytem Bohdíkov  
- kupní cena: 250,--Kč/m2  , je vázána na investici účelové komunikace    
- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ a správní poplatek za zápis vkladu 
vlastnického práva do KN 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1743/08 MJP – prodej části st.p.č. 1846/2 a části p.p.č. 1531/6 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26.11.2007 do 12.12.2007 dle usnesení rady města 1521/07 ze dne 
22.11.2007,  prodej části st.p.č. 1846/2 o výměře cca 16 m2 a části p.p.č. 
1531/6 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Šumperk. za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření zahrady 
- kupující: L. M.,  bytem Šumperk 
- kupní cena: 300,--Kč/m2      
- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ a správní poplatek za zápis vkladu 
vlastnického práva do KN 

- kupující uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu, kterým bude 
předmětem prodeje vymezen 

- kupující je povinen respektovat práva ze smlouvy o zřízení věcného břemene 
chůze a jízdy vjezdu přes st.p.č. 1846/2 v k.ú. Šumperk 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1744/08 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Temenická č. 35, Šumperk: 
- J. R.,  byt č. 304 o velikosti 2+kk obytné místnosti 

Podmínky: NS na dobu neurčitou. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1745/08 SVI – smlouvy o výpůjčkách 

schvaluje 
1. uzavření „Smlouvy o výpůjčce movitých věcí“ mezi Městem Šumperk               

a Městem Zábřeh  
 
2. uzavření „Smlouvy o výpůjčce movitých věcí“ mezi Městem Šumperk               

a Městem Mohelnice 
 

3. uzavření „Smlouvy o výpůjčce movitých věcí“ mezi Městem Šumperk a Policií 
ČR – Správou Severomoravského kraje 

 
       Termín: 17.1.2008 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
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1746/08 Žádost o vyslovení souhlasu k podání žádosti o dotaci „Podpora terénní 
sociální práce 2008“ 

schvaluje 
podle vypsaných podmínek podat žádost o dotaci – dotační program „Podpora 
terénní práce 2008“ na období od 1.1.2008 do 31.12.2008, kdy žadatelem bude 
Město Šumperk. 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

1747/08 Žádost o vyslovení souhlasu k podání žádosti o dotaci „Podpora terénní 
sociální práce 2008“ 

doporučuje ZM schválit: 
- podání žádosti Města Šumperka o dotaci – dotační program „Podpora terénní 

práce 2008“ 
- finanční spoluúčast Města Šumperka ve výši 50.000,--Kč. Tato částka bude 

součástí rozpočtu na rok 2008. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
         Ing. Peluhová 
 

1748/08 Byty podle opatření č. 14/2007 

schvaluje 
návrh na uzavření dohody o zániku nájmu bytu v domě zvláštního určení – DPS 
Bohdíkovská 24, Šumperk: 
- B. U.,  bytem Šumperk,  – byt č. 203 o velikosti 1+kk obytné místnosti na ulici 

Bohdíkovské  v Šumperku k 18.1.2008. 
 
       Termín: 18.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1749/08 Slavnosti města Šumperka – podání žádosti o dotaci 

bere na vědomí 
podání žádosti o dotaci na akci „Slavnosti města Šumperka“ z programu „Podpora 
kulturních aktivit v Olomouckém kraji“. 
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1750/08 Hospodaření  s odpady 

ukládá 
zrušit poptávku na provozovatele sběrného dvora.   
 
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1751/08 Smlouva o zveřejňování informací, propagaci a reklamě – ukončení smlouvy 

schvaluje 
ukončení „Smlouvy o zveřejňování informací, propagaci a reklamě“ 
s INFOSYSTÉMEM, s.r.o., se sídlem Ráby 58, 533 52 Ráby, písemnou dohodou. 
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

1752/08 Personální záležitosti 

ruší 
usnesení RM č. 1628/07 ze dne 6.12.2007 týkající se změny přílohy č. 1 Opatření 
MěÚ Šumperk č. 2/2007 – organizační řád Městského úřadu Šumperk, který byl 
schválen usnesením RM č. 319/07 ze dne 8.2.2007 a nabyl účinnosti dne 
9.2.2007. 
 
       Termín: 18.1.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1753/08 Personální záležitosti 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, zřízení oddělení strategického rozvoje, které bude začleněno do odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic odboru městského úřadu 
Šumperk s účinností od 1.3.2008.  
 
       Termín: 1.3.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1754/08 Personální záležitosti 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, změnu přílohy č. 1, 1a opatření MěÚ Šumperk č. 2/2007 – organizační 
řád Městského úřadu Šumperk, který byl schválen usnesením RM č. 319/07 ze 
dne 8.2.2007 a nabyl účinnosti dne 9.2.2007 – začlenění oddělení strategického 
rozvoje odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic od 1.3.2008 
a oddělení správy majetku odboru majetkoprávního od 1.5.2008 do systemizace 
úřadu. 
       Termín: 1.3.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1755/08 Personální záležitosti 

bere na vědomí 
změnu názvu oddělení strategického rozvoje a územního plánování na oddělení 
územního plánování odboru strategického rozvoje, územního plánování a 
investic Městského úřadu Šumperk. 
 
 

1756/08 Personální záležitosti 

bere na vědomí 
úpravu názvu u oddělení interního auditu a kontroly a u oddělení bezpečnostní 
rady města. V obou názvech nebude používáno slovo oddělení.  
 
 
 

1757/08 Odměny členům dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o. 

schvaluje  
jako valná hromada obchodní společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. , se sídlem 
Komenského 312/3, Šumperk, odměnu za 4. čtvrtletí 2007 členům dozorčí rady 
Divadla Šumperk, s.r.o. Ing. Zdeňku Muroňovi, Ing. Františku Mertovi, Petru 
Královi, Ing. Jaromíru Mikulenkovi, Ing. Romanu Mackovi v částce 1.030,--Kč před 
zdaněním každému členovi.  
       Termín: 17.1.2008 
       Zodpovídá: MgA. Sviderski 
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1758/08 Problematika autobusu Divadla Šumperk, s.r.o. 

ukládá 
projednat problematiku autobusu Divadla Šumperk, s.r.o., v dozorčí radě Divadla 
Šumperk, s.r.o. 
 
       Termín: 14.2.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1759/08 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku – výběr studie 

schvaluje 
vybrat studii na akci „Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku“ 
zpracovanou Ing. arch. Vítem Janků jako podklad pro zpracování nabídky a 
následně pro zpracování projektové dokumentace na tuto akci.  
 
       Termín: 14.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1760/08 Organizační zajištění zasedání ZM 

bere na vědomí 
organizační zajištění zasedání ZM dne 31.1.2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.  Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal v.r. 
         starosta            1. místostarosta 

 


