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Spis. zn.:  86129/2012
Č.j.: 88905/2012

U S N E S E N Í

z 53. schůze rady města Šumperka ze dne 15. 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.

3025/12 MJP – pronájem pozemků v k.ú. Šumperk za účelem přestavby okružní křižovatky při 
PZ II na ul. Jesenické EI/11

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22.10.2012 do 7.11.2012 dle usnesení RM č. 2922/12 ze dne 18.10.2012
pronajmout část p.p.č. 927/11 o výměře cca 60 m2, část p.p.č. 927/62 o výměře cca 50 m2, 
část p.p.č. 984/6 o výměře cca 90 m2, část p.p.č. 984/7 o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 
987/3 o výměře cca 560 m2, p.p.č. 987/4 o výměře 48 m2, p.p.č. 987/7 o výměře 154 m2, 
p.p.č. 987/8 o výměře 8 m2, část p.p.č. 987/9 o výměře cca 60 m2, část p.p.č. 999/17 o 
výměře cca 180 m2, část p.p.č. 999/49 o výměře cca 460 m2, p.p.č. 999/68 o výměře 1 m2, 
část p.p.č. 1067/5 o výměře cca 360 m2, část p.p.č. 1067/23 o výměře cca 230 m2, p.p.č. 
1093/9 o výměře 226 m2, p.p.č. 1093/32 o výměře 532 m2, p.p.č. 1093/33 o výměře 
334 m2, část p.p.č. 1093/34 o výměře cca 100 m2, část p.p.č. 1093/45 o výměře cca 17 m2, 
část p.p.č. 1093/46 o výměře cca 10 m2, část p.p.č. 1093/47 o výměře cca 30 m2, část p.p.č. 
1093/48 o výměře cca 10 m2, p.p.č. 1093/49 o výměře 36 m2, p.p.č. 1093/52 o výměře 
490 m2, část p.p.č. 1093/58 o výměře cca 35 m2, p.p.č. 1093/62 o výměře 184 m2, p.p.č. 
1093/63 o výměře 39 m2, p.p.č. 1093/65 o výměře 12 m2 a p.p.č. 1093/68 o výměře 30 m2, 
vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- nájemce: INPROX Šumperk s.r.o., se sídlem Ovocný Trh 8/1096, 110 00 Praha 1, Staré 

Město, IČ 27862526
- účel pronájmu: realizace přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. Jesenické EI/11, 

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

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3026/12 MJP – nebytový prostor v budově Gen. Svobody 254/1, Šumperk – uzavření smlouvy 
o nájmu nebytových prostor

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy  se společností TP Product s.r.o., se sídlem Husitská 107/3, Praha –
Žižkov, PSČ 130 00, IČ 24177881, jejímž předmětem je nebytový prostor v budově  na ulici 
Gen. Svobody  254/1 v Šumperku o celkové podlahové ploše 45,86 m² za podmínek 

Účel nájmu: prodej zboží potravinářského charakteru (farmářské uzeniny, holandské 
a české sýry, másla atd.) 

                                   



RM 53 – 15.11.2012

2

Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 1. 12. 2012, výpovědní 
lhůta 3 měsíce 

Výše nájemného: 4.200,--Kč/m²/rok  + DPH s možností valorizace o koeficient inflace  
Služby: zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody, komíny   

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3027/12 MJP – nebytový prostor v budově Hlavní třída 12, Šumperk – uzavření budoucí 
nájemní smlouvy

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od      
22. 10. 2012  do 07. 11. 2012  dle usnesení rady města č. 2925/12 ze dne 18. 10. 2012 
uzavření budoucí nájemní smlouvy s Magdalenou Gieslovou, bytem Šumperk, IČ 73898104, 
jejímž předmětem bude nebytový prostor v budově  na ulici Hlavní třída 12 v Šumperku o 
celkové podlahové ploše  80,53 m², stávající schválený účel užívání: sklady.
Podmínky:
- náklady spojené se změnou v účelu užívání stavby na prodejnu zboží nepotravinářského 

charakteru (prodejna tradičních českých řemeslných výrobků, dárkových a upomínkových 
předmětů), včetně nákladů na stavební úpravy nebytových prostor ponese ze svého 
nájemce

- změna účelu užívání stavby bude provedena v termínu nejpozději  do 31. 01. 2013
- nájemní smlouva bude uzavřena po předložení příslušných dokladů, legalizujících změnu 

účelu užívání stavby, a to za následujících podmínek: 
- doba nájmu neurčitá
- výpovědní lhůta 3 měsíce 
- výše nájemného 600,--Kč/m²/rok
- možnost valorizace nájemného o koeficient míry inflace od roku 2014
- zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody, komíny         
- v případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění nájemcem 

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

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3028/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu opěrných a plotových zídek, or. u domu  
Reissova 23, Šumperk

schvaluje
uzavřít dodatek ke smlouvě o zřízení práva provést stavbu opěrných a plotových zídek na p.p.č. 
1999/5 v k.ú. Šumperk, smlouva označená jako  obch/0062/2012 ze dne 5.10.2012, 
uzavřená mezi stavebníkem E. W., bytem Šumperk a městem Šumperkem, jako vlastníkem 
pozemků, kterým dojde k rozšíření záboru pozemků z části  p.p.č. 1999/5 i na část st.p.č. 
1594/2 v k.ú. Šumperk, přičemž části pozemků tvoří pozemek, který je nově, dle předběžného 
zaměření, označen jako p.p.č. 1999/5 o výměře 118 m2 v k.ú. Šumperk.
Ostatní podmínky usnesení RM č. 2815/12 ze dne 13.9.2012, na základě kterého byla 
smlouva uzavřena, zůstávají beze změny.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3029/12 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 151/3 a p.p.č. 151/1, obě v k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat p.p.č 151/3 o výměře 416 m2 a p.p.č. 151/1 o výměře 651 m2 
oba v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: min. 800,--Kč/m2, včetně asfaltové plochy
- účel  prodeje: v souladu s územním plánem – možnost výstavby
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- kupujícímu bude uznána sleva z kupní ceny v případě sjednaných věcných břemen na  

p.p.č. 151/3 k.ú. Šumperk
- nabídka prodeje platí do 5.12.2012 
- vlastník pozemků p.č. 151/3 a p.p.č. 151/1 v k.ú. Šumperk si vyhrazuje ve lhůtě 

zveřejnění právo od zveřejněného záměru prodeje odstoupit 

Termín: 20.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3030/12 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 151/1 v k.ú. Šumperk

schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část p.p.č 151/3 o výměře cca 521 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- sazba nájemného: dohodou 100,--Kč/celek/rok
- účel pronájmu: volná zelená plocha  
- nájemné bude uzavřeno společně se smlouvou o užití práva využívat část p.p.č. 151/3 a 

p.p.č. 151/1 za účelem vjezdu a parkování motorových vozidel
- nájemce bude výhradně na své náklady pozemek udržovat, tj. sekání trávy, sběr listí apod. 
- pronajímatel si vyhrazuje od zveřejněného záměru pronájmu odstoupit v případě podané 

žádosti o prodej pozemku 

Termín: 20.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3031/12 MJP – uzavření smlouvy s právem pozemek užívat za účelem parkování a vjezdu 
k nemovitostem na st.p.č. 174/2, st.p.č. 174/1 a st.p.č. 3421, vše v k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o užití práva užívat část p.p.č. 151/1 o výměře 130 m2 a p.p.č. 151/3 o 
výměře 146 m2 oba v k.ú. Šumperk za účelem vjezdu k nemovitostem na st.p.č. 174/2, st.p.č. 
174/1 a st.p.č. 3421 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- uživatel práva: A. Ž.,  bytem Praha 13, PSČ 155 00 a PHARM-K s.r.o. se sídlem Hlavní 98, 

Hanušovice, PSČ 788 33, IČ 28617975
- úhrada za užití práva:  20.000,--Kč + DPH dle platných právních předpisů/rok
- úhrada bude hrazena jednorázově vždy k datu 31.3. roku sjednaného užití práva
- uživatelé práva jsou povinni části p.č. 151/1  a p.p.č. 151/3  udržovat výhradně na vlastní 

náklady, včetně zimní údržby a dále provádět běžnou údržbu asfaltového povrchu na p.p.č. 
151/3 v k.ú. Šumperk

- poskytovatel práva, tj. město Šumperk souhlasí, aby uživatelé práva za úhradu umožňovali 
parkování ostatním uživatelům na základě samostatných smluv 



RM 53 – 15.11.2012

4

- uživatelé práva se zavazují, že bezúplatně umožní vjezd k objektu stavby na st.p.č. 5209/1 
a st.p.č. 5209/2, přičemž se jedná o nepravidelný vjezd za účelem odvozu a dovozu 
materiálu, případné opravy stavby 

- poskytovatel práva dává souhlas k umístění elektronické brány na hranici p.p.č. 151/3 v 
k.ú. Šumperk

- smlouva o užití práva bude uzavřena společně s nájemní smlouvou na pronájem části 
p.p.č. 151/1 v k.ú. Šumperk – volná zelená plocha

- poskytovatel práva uznává, že náklady na zpevnění části p.p.č. 151/1 provedl výhradně na 
své náklady v roce 2007  A. Ž., bytem Praha 13, PSČ 155 00 

- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy 
- výpovědní lhůta: 3 měsíce od doručení výpovědi
- poskytovatel práva si vyhrazuje od uzavření smlouvy o užití práva odstoupit v případě 

podané žádosti o prodej pozemku

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3032/12 Smlouva o náhradním plnění za splnění povinností vlastníků distribučních soustav a 
inženýrských sítí

schvaluje
uzavření smlouvy o náhradním plnění za splnění povinností vlastníků distribučních soustav a 
inženýrských sítí s firmou KAVOPLYN s.r.o., 1. máje 4, 789  69 Postřelmov, IČ 27794946. Výše 
náhradního plnění činí cca 180.732,--Kč bez DPH.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

3033/12 Akce „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku  - etapa č. 8b“–
náhrada škody

schvaluje
uplatnění náhrady škody po firmě Regioprojekt Morava s.r.o., 8. května 913/20, Šumperk, IČ 
25829904, jako zpracovateli projektové dokumentace na akci „Regenerace panelového 
sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa č. 8b“ ve výši 34.997,22 Kč bez DPH, tj. 41.996,66 
Kč s DPH.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

3034/12 Akce „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku – etapa č. 8b“, 
dodatek č. 2

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2012/1014/0399 ze dne 27.6.2002, uzavřené 
s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K vápence 2677, Zelené předměstí, Pardubice, 
PSČ 530 02, IČ 25253361, na akci „Regenerace panelového sídliště Prievidzská Šumperk –
etapa č. 8b“, na provedení méněprací do minimální výše 223.671,68 Kč bez DPH. Smluvní 
cena se snižuje a upravuje na maximálně 6.954.797,51 Kč bez DPH, tj. 8.345.757,01 Kč 
včetně DPH.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová



RM 53 – 15.11.2012

5

3035/12 Smlouva o výpůjčce s Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce s Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí, se 
sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, IČ 00551023, bank. spojení: Česká národní 
banka, č. účtu 2229001/0710, jednajícím Mgr. Davidem Novákem, ředitelem odboru 
centrálních nákupů, právní podpory a správy majetku, na dobu určitou od podpisu smlouvy do 
31.12.2013.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Kouřil

3036/12 Žádost o neinvestiční dotaci 

schvaluje
podání žádosti o neinvestiční dotaci ve výši 35.000,--Kč na úhradu zvýšených nákladů na 
stabilizaci provozu nového Centrálního registru vozidel.

Termín: 16.11.2012
Zodpovídá: Ing. Kouřil

  

 Ing. Marek Zapletal v.r. Ing. Petr Suchomel  v.r.
1. místostarosta      2. místostarosta
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