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        Spis.zn.: 13407/2008 
              Č.j. : 13971/2008 

 

U S N E S E N Í  

z 37. schůze rady města Šumperka ze dne 14.2.2008. 
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. 

1762/08 Rozpočty příspěvkových organizací města Šumperka na rok 2008 

schvaluje 
rozpočty příspěvkových organizací města Šumperka na rok 2008 dle předložených 
materiálů. 
       Termín: 14.12.2008 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 

1763/08 Rozpočty příspěvkových organizací města Šumperka na rok 2008  

schvaluje 
v souladu s § 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše 
prostředků vynakládaných na platy příspěvkových organizací, objem prostředků 
na platy v roce 2008 u příspěvkových organizací zřízených městem: 
Městská knihovna Šumperk ve výši   3.368 tis. Kč 
Kino Oko Šumperk ve výši     1.245 tis. Kč 
 
       Termín: 14.12.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Daňková 
         pí Holubářová  

1764/08 Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování dotace 

doporučuje 
ZM schválit dohodu o ukončení smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu města 
Šumperka ze dne 1.7.2004 včetně dodatku č. 1 ze dne 1.2.2006 a dodatku č. 2 ze 
dne 1.11.2006. 
 
       Termín: 13.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1765/08 Podmínky smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu města  

doporučuje 
ZM schválit podmínky smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu města Šumperka 
mezi poskytovatelem Městem Šumperk a příjemcem Divadlem Šumperk, s.r.o., 
Komenského 3, Šumperk. 
       Termín: 13.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1766/08 Podmínky smlouvy o poskytnutí příspěvku 

doporučuje 
ZM schválit podmínky smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 
Šumperka mezi poskytovatelem městem Šumperk a příjemcem Římskokatolickou 
farností Šumperk, Kostelní nám. 2, Šumperk. 
 
       Termín: 13.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel  

1767/08 Zpráva o vyřazení majetku 

bere na vědomí  
zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 1.7.2007 do 
31.12.2007 dle předloženého materiálu. 
 
 

1768/08 Smlouva mezi městem Šumperk a Ekonomickou fakultou Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava 

schvaluje 
podmínky smlouvy mezi městem Šumperk a Ekonomickou fakultou Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava o vytvořených investičních nákladech 
v budově OA a JŠ Šumperk, Hlavní třída 31, učebna č. 304. 
 
       Termín: 15.2.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1769/08 Stanovení neinvestičních nákladů na žáka v šumperských ZŠ a dítě 
v šumperských MŠ 

schvaluje 
výši neinvestičních nákladů na jednoho žáka v šumperských základních školách a 
dítě v šumperských mateřských školách za rok 2007 takto: 
Základní škola, Dr. E. Beneše 1    5.049,--Kč 
Základní škola, 8. května 63    5.571,--Kč 
Základní škola, Sluneční 38    9 190,--Kč 
Základní škola, Vrchlického 22    7 150,--Kč 
Základní škola, Šumavská 21    5.261,--Kč 
Mateřská škola Pohádka, Nerudova 4B   8.895,--Kč 
Mateřská škola Sluníčko, Evaldova 25   9.288,--Kč 
Mateřská škola Veselá školka, Prievidzská 1          10.164,--Kč 
 
       Termín: 15.2.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1770/08 Odpisové plány příspěvkových organizací města Šumperka 

schvaluje 
v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odpisové plány hmotného a 
nehmotného majetku příspěvkových organizací města Šumperka na rok 2008: 
 
 

Roční odpis v Kč 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/-ka: 
Hlavní 
činnost: 

Doplňková 
činnost: 

Základní škola Šumperk, Dr.E.Beneše  PaedDr. Tichý 234 222,50  5 452,00 
Základní škola Šumperk, 8. května 63  Mgr. Pavelka 336 256,85  14 000,15 
Základní škola Šumperk, Sluneční 38 pí Hynková 204 532,00   8.254,00 
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Mgr. Smýkalová 231 835,75  12 000,00 
Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Mgr. Krejčí 301 919,40  46 467,00 
Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 pí Bendová 67 510,80  5 175,00 
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 pí Kotrašová 105 322,00  4 128,00 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B pí Hlavsová 69 321,00  0,00 
Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk, nám.Míru 20 PaedDr. Formánek 38 324,00  0,00 
Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3 pí Holubářová 123 922,00  56 742,00 
Městská knihovna Šumperk, 17.listopadu 6 Mgr. Daňková 194 954,80  0,00 

 
 
       Termín: 31.12.2008 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
 

1771/08 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka: 
 

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizacích k 31.12.2007 (tis.Kč) 
 

 

 Název PO/ředitel 
výnosy 
celkem 

z toho 
 provozní dotace 

náklady 
celkem 

hospodářský 
výsledek 

ZŠ Šumperk, E. Beneše,  PaedDr. Tichý 25652,74 22770,25 25452,33 200,41 
ZŠ Šumperk, 8. května, Mgr. Pavelka 28332,87 24538,65 28220,58 112,29 
ZŠ Šumperk, Sluneční, Mgr. Hynková 23107,00 19418,82 23148,90 -41,90 
ZŠ Šumperk, Vrchlického, Mgr. Smýkalová 18510,82 15989,12 18440,05 70,77 
ZŠ Šumperk, Šumavská, Mgr. Krejčí 27215,59 22640,70 27190,50 25,09 
MŠ Sluníčko-Evaldova, Kotrašová 17468,99 13908,70 17366,94 102,05 
MŠ Veselá školka-Prievidzská, Bendová 13704,29 10980,90 13634,56 69,73 
MŠ Pohádka-Nerudova, Hlavsová 9332,82 8347,34 9332,69 0,13 
DDM U radnice, PaedDr. Formánek 5321,30 4359,20 5024,75 296,55 
Kino Oko Šumperk, Holubářová 6645,88 1130,00 6449,75 196,13 
Městská knihovna, Mgr. Daňková 8104,14 7450,43 8142,03 -37,89 
Celkem za příspěvkové organizace: 183 396,44 151 534,11 182 403,08 993,36 
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1772/08 Výroční zpráva o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za 
rok 2007 

schvaluje 
výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 
2007 v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 103 odst. 4 
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 
       Termín: 3.3.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

 1773/08 Smlouva o nájmu hudebního nástroje 

schvaluje 
smlouvu s Českým hudebním fondem, o.p.s., Besední 487, Praha 1 o nájmu 
hudebního nástroje – koncertního křídla značky Petrof I. 
 
       Termín: 3.3.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1774/08 Navýšení rozpočtu oddělení kultury a vnějších vztahů odboru ŠKV 

schvaluje 
navýšení rozpočtu oddělení kultury a vnějších vztahů odboru ŠKV na rok 2008 
o částku 12.000,--Kč v návaznosti na schválené usnesení RM č. 1773/08. 
 
       Termín: 13.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1775/08 Vlajka pro Tibet 

schvaluje 
podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského 
úřadu Šumperk (budova radnice, nám. Míru 1, Šumperk) dne 10. b řezna 2008. 
 
       Termín: 10.3.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

1776/08 Povolení užití znaku města Šumperka 

schvaluje 
povolení užití znaku města Šumperka na vydávanou pohlednici dle žádosti pana 
Josefa Kristka, B. Martinů 957, 563 01 Lanškroun, IČO: 72782340.  
 
       Termín: 22.2.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1777/08 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Šumperku pro školní rok 
2008/2009 

bere na vědomí 
informaci o termínu, době a místu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích ve městě 
Šumperk pro školní rok 2008/2009 ve dnech 5. a 6.5.2008. 
 
 

1778/08 Prázdninový provoz MŠ v Šumperku v roce 2008 

bere na vědomí  
informaci o organizaci provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2008 
a v období vánoc 2008. 
 
 

1779/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
951/07,  1425/07, 1428/07, 1429/07, 1430/07, 1431/07, 1432/07, 1465/07, 
1472/07, 1473/07, 1487/07, 1581/07, 1582/07, 1585/07, 1586/07, 1587/07, 
1606/07, 1621/07, 1622/07, 1650/07, 1653/07, 1654/07, 1655/07, 1664/07, 
1674/08, 1675/08, 1677/08, 1678/08, 1679/08, 1682/08, 1685/08, 1686/08, 
1687/08, 1688/08, 1689/08, 1690/08, 1695/08, 1697/08, 1698/08, 1699/08, 
1700/08, 1702/08, 1703/08, 1708/08, 1709/08, 1710/08, 1713/08, 1714/08, 
1717/08, 1718/08, 1719/08, 1720/08, 1721/08, 1722/08, 1723/08, 1724/08, 
1725/08, 1726/08, 1727/08, 1728/08, 1729/08, 1730/08, 1735/08, 1736/08, 
1742/08, 1743/08, 1744/08, 1747/08, 1748/08, 1752/08, 1757/08, 1758/08, 
1759/08,   3898/05,   1027/07,   1745/08,   1746/08,  1750/08,   603/07.      
 
 

1780/08 Kontrola plnění usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
4750/06 do 31.12.2008, Z: Ing. Bittnerová 
1481/07 do 31.3.2008, Z: Ing. Répalová, Ing. Bittnerová 
1564/07 do 28.2.2008, Z: Ing. Bittnerová 
1580/07 do 29.2.2008, Z: PaedDr. Holub 
1715/08 do 6.3.2008, Z: Ing. Répalová 
1716/08 do 31.3.2008, Z: Ing. Répalová 
1733/08 do 6.3.2008, Z: Ing. Répalová 
1741/08 do 31.3.2008, Z: Ing. Répalová 
1751/08 do 29.2.2008, Z: Ing. Dvořáčková 
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1781/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3899/05 

ruší 
usnesení RM č. 3899/05 k problematice vlastnictví budovy knihovny v Šumperku 
při ul. 17. listopadu 6, pro bezpředmětnost. 
 
       Termín: 15.2.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož  
 

1782/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1636/07 

ruší 
usnesení RM č. 1636/07 ke zřízení věcného břemene spočívajícího v zajištění 
bezpečného přístupu k anténám v základnové stanici RDTF sítě „77001 Olomouc-
Šumperk-ČSA“,  pro bezpředmětnost. 
 
       Termín: 15.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1783/08 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení RM č. 1715/08 a 1733/08 

schvaluje 
- změnu usnesení RM č. 1715/08 ke zúžení nájmu budovy Vlastivědného muzea 

v Šumperku v části týkající se velikosti nebytových prostor z 119,08 m2 na        
97,87 m2 

 
- změnu usnesení RM č. 1733/08  k pronájmu veřejných WC a zázemí 

umístěných v areálu Pavlínina dvora Charitě Šumperk, v části týkající se 
velikosti nebytových prostor z 119,08 m2 na 97,87 m2 

 
       Termín: 6.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1784/08 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 1566/07 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 1566/07 k dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti a 
věcí movitých č. Obch. 72/05 s Vlastivědným muzeem v Šumperku takto: 
V textu usnesení se opravuje chybně uvedené datum 9.5.2007 na správné datum 
9.5.2005. 
 
       Termín: 15.2.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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1785/08 MJP – podnájem nebytového prostoru na ul. 17. listopadu 3, Šumperk 

schvaluje 
podnájem části nebytového prostoru na ul. 17. listopadu 3, čp. 1247, 787 01 
Šumperk, o výměře 43,6 m2, pronajatého společnosti SEMOTEX, spol. s r.o., se 
sídlem Radniční 11, 787 01 Šumperk, IČ: 48390615, pro podnájemce Blanku 
Zothovou, bytem Huzová 254, 793 51 Břidličná, IČ: 73943983, za podmínek: 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu správci majetku, 

tj. ŠMR, a.s. 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 

v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, 
jestliže za takovou škodu podnájemce odpovídá. Pronajímatel neručí za věci 
vnesené do NP podnájemcem. 

       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1786/08 MJP – pronájem nebytových prostor na ul. 17. listopadu 7, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru Města Šumperk, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 24.1.2008 do 8.2.2008 dle usnesení RM č. 1696/08 ze 
dne 17.1.2008, pronajmout nebytové prostory situované na čp. 1327 v k.ú. a obci 
Šumperk, or. ozn. 17. listopadu 7, o velikosti 46 m2 za podmínek: 
- pronajímatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 

00303461 
- nájemce: Jarmila Sojáková, 789 01 Postřelmůvek 99, IČ: 42053374 
- nájem: na dobu neurčitou 
- účel: krejčovství 
- nájemné: 400,--Kč/m2/rok 
- záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
 

       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1787/08 MJP – ceny pronájmů a služeb – hřbitovy 

schvaluje 
ceny pronájmů hrobových míst na území města Šumperka a úhrady za služby 
spojené s nájmem místa s platností od 1.4.2008 do 31.3.2010 v rozsahu: 
      nájem Kč/m2/rok služby Kč/m2/rok 
 
- hrobové místo     15,--   44,-- 
- hrobka      15,--   44,-- 
- urnové místo     15,--   44,-- 
- kolumbární okénko   300,--/ks/rok   --- 
 
Cena platí i pro cizí státní příslušníky. 
       Termín: 14.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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1788/08 MJP – pronájem části stavby na st.p.č. 2223/1 - předzahrádka 

schvaluje 
pronájem části stavby na st.p.č. 2223/1 v k.ú. Šumperk o velikosti 25 m2 pro 
nájemce Šárku Kopečnou, bytem Ležáky 1A, Šumperk, IČ: 76030989 za 
podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 na dobu neurčitou, za 
účelem provozování venkovní zahrádky před provozovnou – denní bar Zlatý jelen. 
 
       Termín: 14.2.2006 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

1789/08 MJP – májové oslavy 

bere na vědomí 
pořádání májových oslav a pořádání 7. šumperského autosalónu na pěší zóně 
v Šumperku a v Sadech 1. máje dne 1.5.2008 v rozsahu dle projednané žádosti 
pořadatele akce: 
JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČ: 25396463, zast. 
Ing. Dušanem Slavíkem, jednatelem 
 

1790/08 MJP – májové oslavy 

schvaluje 
úpravu vztahu k užívaným nemovitostem při konání májových oslav a pro            
7. šumperský autosalón v rozsahu dle žádosti pořadatele akce formou smlouvy     
o výpůjčce. 
 
       Termín: 14.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 

 

1791/08 MJP – souhlas s umístěním bezpečnostní lávky na budově čp. 445 na st.p.č. 
 631 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
vydání souhlasu s umístěním bezpečnostní lávky z pororoštu, která bude 
vynesena ze stávající ocelové konstrukce společnosti Vodafone Czech Republic, 
a.s.  na budově čp. 445 na st. p.č. 631 v k.ú. Šumperk 
Souhlas se vydává pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00 z důvodu zajištění bezpečného přístupu 
k anténám v základnové stanici  RDTF sítě  „77001 Olomouc-Šumperk – ČSA“. 
Podmínky vydání souhlasu: 
- společnost T-Mobile Czech Republic a.s. dodrží předepsanou projektovou 

dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Petr Knápek, Na Řádkách 2117/3, 789 01 
Zábřeh 

- společnost T-Mobile Czech Republic a.s. dodrží veškeré platné právní p ředpisy  
spojené se stavebními pracemi,  bezpečností práce  a ČSN 
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- společnost T-Mobile Czech Republic a.s. při realizaci montáže  stavby 
bezpečnostní lávky nezpůsobí žádné škody na budově čp. 445 na st. p.č. 631 
v k.ú. Šumperk 

- veškeré náklady spojené s vybudováním a s umístěním bezpečnostní lávky 
z pororoštu uhradí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 

- ŠMR, a.s., jako správce majetku  objektu čp. 22 na st. p.č. 631 k.ú. Šumperk 
má se společností T-Mobile Czech Republic a.s. uzavřenu nájemní smlouvu č. 
007112-000-00 

- ŠMR, a.s. vydala souhlas k provedení opatření k zajištění bezpečnostních 
parametrů zařízení umístěných na jmenovaném objektu 

- společnost Vodafone Czech  Republic a.s., která je vlastníkem zařízení, na 
které se bude bezpečnostní lávka napojovat, vydala ke stavebním pracím 
souhlas 

 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1792/08 MJP – dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
 břemene 

schvaluje 
uzavření  dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/38/07/Foj uzavřené na základě usnesení RM č. 1398/07 ze dne 
18.10.2007 mezi městem Šumperk, zastoupeným Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 jako budoucím povinným z věcného 
břemene a J. Ch.,  bytem Praha 9, PSČ 198 00, jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene z důvodu bezpředmětnosti. 
- budoucí oprávněný z věcného břemene  uhradil zálohovou finanční částku  za 

uložení věcného břemene ve výši  7 400,--Kč.  Tuto částku uhradí povinný 
z věcného břemene  straně oprávněné z věcného břemene do 15 dnů ode 
podpisu dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. VBb/38/07/Foj  na  účet číslo:  150 984 682/0600.  

 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1793/08 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 1257/57 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
plynové, vodovodní, splaškové kanalizační a elektro přípojky NN přes pozemek 
p.č. 1257/57  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: 
V. K.,   bytem Šumperk,  PSČ  787 01 
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Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- 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  uhradil za  věcné břemeno  zálohovou 

finanční částku ve výši  300,--Kč, částka byla vypočtena na základě usn. ZM č. 
610/1996 ze dne 25.1. 1996, skutečná částka za uložení inženýrských sítí činí  
690,--Kč, částka byla vypočtena na základě GP č.: 5333-192/2007, 5333-
191/2007, 5333-194/2007 a 5333-193/2007  a dle usnesení ZM č. 610/1996 ze 
dne 25.1.1996, rozdíl mezi zálohovou a skutečnou částkou činí 390,--Kč, tato 
částka bude uhrazena oprávněným z věcného břemene do 15 dnů ode dne 
uzavření smlouvy o věcném břemeni před podáním smlouvy  na KÚ 

- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 5333-192/2007, 5333-191/2007, 5333-
194/2007 a 5333-193/2007,  které budou 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 
 

1794/08 MJP – pronájem p.p.č. 2998 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 25.1.2008 do 11.2.2008 dle usnesení rady města 1712/08 ze dne 
17.1.2008, pronájem  p.p.č. 2998 o výměře 99 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- nájemce: PZ servis, v.o.s., se sídlem Nový Malín 468, IČ: 25841289 
- účel pronájmu: využití plochy k parkování nakladače a dodávkového auta 
- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemné dohodou k celku 4.000,--Kč/rok 
- nájemce na své náklady přizpůsobí předmět pronájmu ke sjednanému účelu 

užívání 
- pronájem  dle tohoto usnesení bude sjednán dodatkem ke stávající nájemní 

smlouvě označené jako MP 68/2007 ze dne 19.11.2007  
- nájemce uhradí  paušální poplatek ve výši 250,--Kč za vyhotovení dodatku 

k nájemní smlouvě, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ 
 

       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1795/08 MJP – prodej části p.p.č. 150/4 v k.ú. Šumperk 

neschvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 150/4 o výměře cca 20 m2 v k.ú. 
Šumperk  za účelem výstavby garáže s tím, že pozemek p.č. 150/4 v k.ú. 
Šumperk zůstane jako vymezený prostor k domu Komenského 14, Šumperk. 
 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1796/08 MJP – pronájem st.p.č. 3100 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 25.1.2008 do 11.2.2008 dle usnesení rady města 1708/08 ze dne 
17.1.2008 , pronájem  st.p.č.3100 o výměře 14 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- nájemce: F. M.,  Šumperk 
- účel pronájmu: pozemek pod stavbou garáže 
- sazba nájemného: 20,--Kč/m2/rok + 50,--Kč/rok za vjezd ke garáži 
- 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: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

1797/08 MJP – prodej st.p.č. 5758 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 25.1.2008 do 11.2.2008 dle usnesení rady města 1709/08 ze dne 
17.1.2008 , schválit prodej  st.p.č.5758 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- kupující: F. a A. K., Šumperk 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- 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: 13.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1798/08 MJP – zveřejnění prodeje podílů na části p.p.č. 1275/3 a části st.p.č. 967 
 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnické podíly na části p.p.č. 1275/3 a 
části st.p.č 967 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 3406-234/2000 podíl ve výši 
972/10000 ze st.p.č. 967/1, podíl ve výši 972/10000 z dílu „a“ st.p.č. 967/2 a podíl 
ve výši 4604/10000 z dílu „b“ st.p.č. 967/2 v k.ú. Šumperk 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka – rozšíření bytové jednotky 
- kupní cena: 

a)  v případě investora stavby: 200,--Kč/m2 (v kupní ceně byly zvýhodněny 
náklady na  vybudování oplocení p.p.č. 1275/3 v k.ú. Šumperk při ul. 
Puškinově) 
b) v případě narovnání podílů v souladu se smlouvou o výstavbě: 105,--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 
vlastnického práva do katastru nemovitostí  

       Termín: 20.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1799/08 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 108/33 v k.ú. Dolní Temenice a části 
 p.p.č. 1950/36 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 108/33 o výměře 4 m2 v k.ú. 
Dolní Temenice a části p.p.č. 1950/36 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk za 
podmínek: 
- účel pronájmu: umístění reklamního zařízení  
- sazba nájemného: dle platných sazeb nájemného pro daný účel a rok 2008   
- doba nájmu: neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce uhradí  paušální poplatek za vyhotovení nájemní smlouvy ve výši 

500,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“  
 
       Termín: 20.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1800/08 MJP – výpověď z nájemní smlouvy – I. a J. J.  

schvaluje 
podat výpověď z nájemní smlouvy označené jako MP 54/2004/Pro/Vr ze dne 
7.10.2004 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.12.2007, kterou byl sjednán mezi 
městem Šumperk, jako pronajímatelem a  I. a   J. J. , bytem Šumperk,  jako 
nájemci,  pronájem  části p.p.č. 1645/1  o výměře  473 m2 v k.ú. Šumperk. 
Výpovědní lhůta je stanovena dodatkem k nájemní smlouvě a je 2 měsíční. 
Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku     o jiném způsobu využití. 
 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1801/08 MJP – zveřejnění pronájmu p.p.č. 525 v k.ú. Hraběšice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 525 o výměře 5139 m2 v k.ú. 
Hraběšice za podmínek: 
- účel pronájmu: zemědělská výroba  
- sazba nájemného:  dohodou 120,--Kč/k celku  
- doba nájmu: neurčitá s roční výpovědní lhůtou 
- nájemce uhradí  paušální poplatek za vyhotovení nájemní smlouvy ve výši 

500,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“  
 
       Termín: 20.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1802/08 MJP – roční vyúčtování správy budovy s 12 b.j. Prievidzská 29 

bere na vědomí 
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s. o ročním vyúčtování správy 
budovy s 12 b.j. při ul. Prievidzská 2994/29 v Šumperku ze dne 20.12.2007 a 
tvorby fondu oprav ze dne 19.12.2007 za rok 2007 dle ujednání smlouvy o správě 
domu s byty a nebytovými prostory v Šumperku, č.p. 2994, ul. Prievidzská, č. or.  
29 ze dne 3.10.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.8.2004. 
 
 

1803/08 MJP – hřiště pro futsal – majetkoprávní vypořádání 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 7 s TJ Šumperk ke smlouvě o výpůjčce sportovního areálu č. 
Obch 86/99/JG ze dne 28. 2. 2000, jehož předmětem bude upřesnění výše 
uvedené smlouvy o výpůjčce, kdy na předmětu výpůjčky bylo vybudováno hřiště 
pro futsal s umělým trávníkem III. generace, situované na části pozemku parc. č. 
1257/51, v k.ú. Šumperk, oddělené geometrickým plánem č. 5358-6/2008 a 
označené jako parc. č. 1257/147 o výměře 1188 m2 a které bude také předmětem 
výpůjčky dle výše uvedené smlouvy  o výpůjčce, jakmile dojde k převodu výše 
uvedeného hřiště z vlastnictví Českého svazu tělesného výchovy a sportu a TJ 
Šumperk do vlastnictví Města Šumperka. 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1804/08 MJP – hřiště pro futsal – majetkoprávní vypořádání     

schvaluje 
předat hřiště pro futsal s umělým trávníkem III. generace, situované na části 
pozemku parc. č. 1257/51, v k.ú. Šumperk, oddělené geometrickým plánem č. 
5358-6/2008 a označené jako parc. č. 1257/147 o výměře 1188 m2 do správy 
společnosti Podniky města Šumperka a.s., jakmile dojde k převodu výše 
uvedeného hřiště z vlastnictví Českého svazu tělesného výchovy a sportu a TJ 
Šumperk do vlastnictví Města Šumperka.  
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1805/08 MJP – hřiště pro futsal – majetkoprávní vypořádání 

schvaluje 
pojistit hřiště pro futsal s umělým trávníkem III. generace, situované na části 
pozemku parc. č. 1257/51, v k.ú. Šumperk, oddělené geometrickým plánem č. 
5358-6/2008 a označené jako parc. č. 1257/147 o výměře 1188 m2, a to bez 
zbytečného odkladu po jeho převedení z vlastnictví Českého svazu tělesného 
výchovy a sportu a TJ Šumperk do vlastnictví Města Šumperka. Maximální výše 
pojistného je 3.000,--Kč.  
 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1806/08 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část pozemku p.č. 2047/9 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p. č. 2047/9             
o výměře cca 80 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  rozšíření stávajícího skladu  
- kupní cena:  500,--Kč/m2  
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 2047/9 

v k. ú. Šumperk zajistí na své náklady kupující, hranice geometrického 
rozdělení budou předem odsouhlaseny městem Šumperk tak, aby nedošlo 
k omezení průjezdnosti do areálu Uhelných skladů 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-- 
Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1807/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu uložení a správy kabelu elektro přípojky 22 kV přes pozemek p.č.: 

1645/5, 1676/2 a  2020/2   v k.ú. Šumperk 
- právu umístění dvou trakčních stožárů na p.p.č. 1645/5 a  1 ks trakčního 

stožáru na p.p.č. 1645/6 v k.ú. Šumperk 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene si na vlastní náklady 

vyhotoví strana oprávněná z věcného břemene 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

inženýrských sítí  zálohu ve výši 13.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007. Oprávněný z věcného břemene uhradí tuto částku do 15ti dnů ode 
dne uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno umístění   
3 ks trakčních stožárů na základě jednorázový poplatek ve výši  15.000,--Kč 
(částka za l stožár = 5.000,--Kč). Oprávněný z věcného břemene uhradí tuto 
částku do 15ti dnů ode dne uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene  

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření trasy NN přípojky a umístění 
stožárů 

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od pravomocné 
kolaudace díla nebo do 30 dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle 
stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží při realizaci stavby podmínku  
odboru RÚI, a to,  že položení nového kabelu 22 kV ze stávající rozvodny ČEZ 
do navrhované trakční měnírny bude koordinováno s výstavbou přeložek 
inženýrských sítí pro výstavbu sběrného dvoru na ul. Příčná,  která je investiční 
akcí města 

       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1808/08 MJP – souhlas k uložení trasy elektro přípojky  22 kV přes p.p.č. 2193/5 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
vydání souhlasu s uložením  kabelu elektro přípojky 22 kV přes pozemek  p.č. 
2193/5 v k.ú. Šumperk  ve spoluvlastnictví  města Šumperka o velikosti  podílu  
4/7. Souhlas bude platný za podmínky, že souhlasné stanovisko vydají i  ostatní 
spoluvlastníci jednotlivých podílů dle výpisu z katastru nemovitostí. 
 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1809/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající  
v právu  uložení a  správy splaškové  kanalizační  přípojky přes pozemek  
p.č.  2126 v k.ú. Šumperk 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ŠMR, a.s. se sídlem 8. května 913/20, Šumperk, PSČ 787 0, IČ: 60 79 32 95 
 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 500,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  630,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, částka   bude uhrazena do 15ti dnů ode dne uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1810/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu uložení a správy  teplovodu  přes p.p.č.: 874/1, 274/1, 274/2, 274/3, 
274/10, 274/11 a 274/12  vše v  k.ú. Dolní Temenice a přes p.p.č. 1283/2 v k.ú. 
Horní Temenice 
mezi  
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
První bioplynová Šumperk, s.r.o., zastoupena jednatelem Ing. Pavlem Cygrýdem, 
se sídlem Zábřeh, Krumpach 23, PSČ 789 01, IČ: 278 06 863 
 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 500,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 36.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínky vydané odborem 
RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene povede trasu teplovodu v pozemku 
p.č. 274/10 a p.p.č. 274/11 v k.ú. Dolní Temenice tak, aby měla minimální krytí 
1,20 m 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží trasu dle ověřené projektové 
dokumentace. V případě, že se  výrazně zhorší další využití předmětných 
pozemků, sjedná město Šumperk se stranou oprávněnou z věcného břemene 
smluvní pokutu za nedodržení podmínek liniové stavby  v pozemcích města  
podle § 544 Občanského zákoníku. Smluvní pokuta může činit až 100 násobek 
úplaty stanovené dle usnesení  ZM č. 1134/05 ze dne 27.1l2005  ve znění  
usnesení  ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007. 

- před prováděním stavebních prací budou informování o termínu zahájení prací  
vlastníci pozemků a nemovitostí, kteří mají  vjezdy na p.p.č. 874/1, stavebník 
použije takový technický postup při realizaci výkopových prací, aby byl omezen 
provoz po p.p.č. 874/1 v k.ú. Dolní Temenice na co nejkratší dobu 

- v případě změny trasy strana oprávněná požádá o nové stanovisko odbor RÚI 
a PMŠ, a.s. 

       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1811/08 MJP – zveřejnění záměru města odprodat pozemek st.p.č. 1092 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat pozemek st. p. č. 1092 o výměře 
585 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  majetkoprávní vypořádání pozemku pod domem a u domu 
- kupní cena:  500,--Kč/m2  
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-- 

Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1812/08 MJP – pronájem pozemků ke stavbě „Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk“ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 25. 1. 2008 do 11. 2. 2008 dle usnesení rady města č. 1735/08 ze 
dne 17. 1. 2008, pronájem části p.p.č. 914/14 o výměře cca 350 m2, části p.p.č. 
914/13 o výměře cca 10 m2, části p.p.č. 832/9 o výměře cca 30 m2, části p.p.č. 
832/5 o výměře cca 10 m2 a části p.p.č. 2047/5 o výměře cca 10 m2, vše v k. ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel nájmu:  realizace stavby „Eletrizace trati Zábřeh-Šumperk“ 
- nájemce: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu 

železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00, IČ: 70994234 

- nájemné: paušální jednorázová částka ve výši 1.000,--Kč k celku, která bude 
uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy 

- doba nájmu: určitá od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2008 
- nájemní smlouvu vyhotoví na své náklady nájemce 
 
       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1813/08 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část pozemku p.č. 285 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část pozemku p. č. 285 o výměře 
cca 155 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  rozšíření areálu a zajištění obslužnosti přilehlé budovy 
- kupní cena:  500,--Kč/m2  
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- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 285 v k. ú. 
Šumperk zajistí na své náklady kupující, hranice geometrického rozdělení 
budou předem odsouhlaseny městem Šumperk 

- kupující vybuduje na své náklady oplocení převáděného pozemku ze strany od 
veřejného parkoviště  

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-- 
Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1814/08 MJP – výkup pozemku p.č. 2228/11 v k.ú. Šumperk 

doporučuje 
ZM vykoupit pozemek p. č. 2228/11 o výměře 9 m2 v k. ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou chodníku 
- prodávající: AGIDA REAL s.r.o., se sídlem Rapotín, Polní 55, PSČ 787 01, 

IČ: 27815641 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, 

IČ: 00303461 
- kupní cena: 240,--Kč/m2, tj. 2.160,--Kč 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,--Kč uhradí kupující město Šumperk 
 
       Termín: 13.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1815/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení a  správy  kabelové přípojky NN přes pozemek  p.č.  2115/5     
v k.ú. Šumperk 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
M. M.,  787 01 Šumperk 
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Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 100,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“ 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 100,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. 
ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, oprávněný z věcného břemene uhradí finanční částku do 15ti dnů 
ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 31.5.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1816/08 MJP – pronájem části p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 25.1.2008 do 11.2.2008 dle usnesení rady města 1710/08 ze dne 
17.1.2008, pronájem  části p.p.č. 2109 o výměře 10,29 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- nájemce: T. P., Šumperk 
- účel pronájmu: pozemek pod stavbou stánku typu ELVIRA – kontaktní kancelá ř 

pro prodej střešních a klempířských výrobků 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- 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: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1817/08 MJP – zveřejnění prodeje části st.p.č. 756 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část  st.p.č.756 o výměře cca 267 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka  
- kupní cena: 105,--Kč/m2 
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- kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení 
pozemku pod domem , který bude současně řešit a další, 

- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--
Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 
       Termín: 20.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1818/08 MJP – zveřejnění příslibu prodeje části st.p.č. 756 a p.p.č. 1296/5 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje části  st.p.č.756 o výměře cca    
127 m2 a p.p.č. 1296/5 v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: dvůr a zahrada k domu Jesenická 23  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradí budoucí kupující zálohu 

na kupní cenu ve výši nejméně 10% z budoucí kupní ceny, dále bude kupní 
cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách nejdéle však po dobu 36ti 
měsíců s minimální splátkou kupní ceny 500,--Kč. 

- kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní 100,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ a správní poplatek za 
zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 
       Termín: 20.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1819/08 MJP – zřízení věcného břemene přístupu a vjezdu přes st.p.č. 755/4 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zřídit věcné břemeno spočívající v právu vstupu a vjezdu pro spoluvlastníky domu 
Šumperk, Jesenická 23, dům na st.p.č. 756 v k.ú. Šumperk. Povinným z věcného 
břemene je město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČ: 303461. 
Oprávněnými z věcného břemene jsou:  
D. K.,  bytem Šumperk,  J. K.,  bytem Šumperk, S. a H. D.,  oba bytem Šumperk,   
Č. a H. K.,  oba bytem Šumperk,  J. a H. V.,  oba bytem Šumperk. Věcné právo se 
zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.000,--Kč s  povinností úhrady nákladů 
spojených s vyhotovením geometrického plánu na vyznačení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude sjednáno společně s prodej pozemku pod domem Šumperk, 
Jesenická 23. 
       Termín: 20.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1820/08 MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
 95/6 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu  uložení a  správy  přípojky dešťové kanalizace přes pozemek  p.č.  
95/6  v  k.ú. Horní Temenice 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
J. V., bytem  Vikýřovice, PSČ:788 13 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 100,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 50,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. 
ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, oprávněný z věcného břemene uhradí finanční částku do 15ti dnů 
ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

       Termín: 30.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1821/08 MJP – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí o zřízené věcného břemene 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb 02/02/Sk spočívající v: 
 
- právu uložení a správy přípojky vody přes p.p.č. 1959/4 v k.ú. Šumperk 
-    právu uložení a správy NN přípojky přes p.p.č. 1959/4 v k.ú. Šumperk 
-    právu uložení a správy přípojky plynu přes p.p.č. 1959/4 v k.ú. Šumperk 
- právu uložení a správa vedení přípojky VN přes st. p.č. 1124/1 v k.ú. 

Šumperk 
- vybudování sjezdu přes p.p.č. 2144/1 a p.p.č. 1959/4 v k.ú. Šumperk  
- vybudování chodníku u vjezdu do objektu  přes p.p.č. 1959/2  v k.ú. Šumperk 
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budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Sallerova výstavba Šumperk s.r.o., se sídlem  v Otvicích, Obchodní zóna 266, 
PSČ 431 11, IČ: 250 33 310 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb 
02/02/Sk  ve výši 250,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“, 

- veškeré výkopové práce  přes ulici Reissova budou řešeny protlaky 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za uložení inženýrských sítí 

částku ve výši  33.000,--Kč, částka byla vypočtena na základě usn. ZM č. 
1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 13.12.2007, 
finanční částka bude uhrazena stranou oprávněnou z věcného břemen do 15ti 
dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za zřízení sjezdu na pozemcích 
města jednorázovou částku ve výši  10.000,--Kč, finanční částka bude 
uhrazena stranou oprávněnou z věcného břemen do 15ti dnů ode dne uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi nesmí dojít k narušení 
železobetonové stěny umístěné podél ulice Reissova   

- budoucí oprávněný dodrží podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí 
dodatku č. 1 

- před požádáním o stavební povolení strana oprávněná z věcného břemene 
znovu předloží kompletní projektovou dokumentaci  odboru RÚI a Podnikům 
města Šumperka, a.s. 

- dopravní napojení a vybudování sjezdu bude vybudováno  na základě 
rozhodnutí  vydaného MěÚ, odborem dopravy č.j. MUSP 6632/2006 

- při realizaci  stavby vjezdu bude stavba realizována tak, aby nedošlo 
k omezení přístupu a příjezdu na p.p.č. 1955/14 v k.ú. Šumperk, na který bude 
zřízen samostatně příjezd 

       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1822/08 MJP – souhlas s vybudováním parkoviště na p.p.č. 1959/4 a p.p.č. 2144/1 
 k.ú. Šumperk 

schvaluje 
vydání souhlasu s vybudováním parkoviště (26 míst + 1místo pro ZTP) na 
p.p.č. 1959/4  a p.p.č. 2144/1 v k.ú. Šumperk 
Souhlas se vydává pro:  
Sallerova výstavba Šumperk s.r.o. se sídlem  v Otvicích, Obchodní zóna 266, PSČ 
431 11, IČ: 250 33 310 
Podmínka souhlasu: 
Investor Sallerova výstavba Šumperk s.r.o. předá  po  pravomocné   kolaudaci a 
po zaměření skutečného stavu  stavbu parkoviště bezúplatně do vlastnictví města  
Šumperka. 
Finanční náklady za geometrické zaměření  uhradí Sallerova výstavba Šumperk 
s.r.o. 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1823/08 MJP – ukončení nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 107/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu k ukončení nájemní smlouvy MP 82/92/Pro ze dne 2.11.1992, 
kterou byl sjednán pronájem části p.p.č. 107/1 o výměře 120 m2 v k.ú. Horní 
Temenice. Nájemní vztah bude ukončen dnem podpisu dohody o ukončení 
sjednaného nájemního vztahu k p.p.č. 107/1 v k.ú.  Horní Temenice s tím, že pro 
rok 2008 pronajímatel město Šumperk nepožaduje ze strany nájemce  Z. P.,  
bytem Šumperk  a B. H.,  bytem  Šumperk, nájemné za období sjednaného 
pronájmu nájemní smlouvou MP 82/92/Pro ze dne 2.11.1992. Pokud nebude 
dohoda uzavřena k datu 29.2.2008, bude podána výpověď z nájemní smlouvy 
označené jako MP 82/92/Pro ze dne 2.11.1992, kterou byl sjednán mezi městem 
Šumperk, jako pronajímatelem a  Z. P.,  bytem Šumperk  a B. H.,  bytem  
Šumperk,  jako nájemcem,  pronájem  části p.p.č. 107/1  o výměře  120 m2 v k.ú. 
Šumperk. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou  čl. II. a je 6ti měsíční. 
Důvodem výpovědi je rozhodnutí vlastníka pozemku o jiném způsobu využití. 
 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1824/08 MJP – zpětvzetí žaloby o vyklizení nemovitosti – části pozemku p.č. 1346/3 
 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 
zpětvzetí žaloby o vyklizení nemovitosti – části pozemku parcela č. 1346/3 o 
výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, podané dne 29.1.2008 u Okresního soudu 
v Šumperku proti nájemci pozemku – Z. B.,  bytem Břest, PSČ: 768 23, 
s ohledem na skutečnost, že v mezidobí po podání žaloby došlo ze strany 
žalovaného k dobrovolnému vyklizení a předání předmětu nájmu zpět 
pronajímateli Městu Šumperk. 
 
       Termín: 15.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1825/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1346/3 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1346/3 o výměře 
22 m2 v k.ú. Šumperk (vymezená plocha u domu Javoříčko 6, Šumperk). 
Účel pronájmu  - zahrádkářské využití. 
 
       Termín: 25.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1826/08 MJP – příslib prodeje p.p.č. 107/1 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
z důvodu přihlášení více zájemců na vydání příslibu prodeje p.p.č. 107/1  o 
výměře 980 m2 v k.ú. Horní  Temenice, oznámit žadatelům, kteří svou žádost na 
vydání příslibu prodeje p.p.č. 107/1 v k.ú.Horní Temenice  podají nejpozději k datu 
14.2.2008,  aby  podali na odbor majetkoprávní písemné nabídky kupní ceny za 
1m2 a to   v termínu do 27.2.2008 do 12.00 hod.  v zalepené obálce s označením 
neotvírat a dále popisem vydání příslibu prodeje p.p.č. 107/1  o výměře 980 m2 v 
k.ú. Horní Temenice a označením adresáta s tím, že minimální kupní cena  je 
usnesením rady města číslo 1713/08 ze dne 17.1.2008 stanovena na 450,--
Kč/m2.   
Současně jmenuje členy komise v pořadí: 2. místostarosta Ing. Petr Suchomel,  1. 
místostarosta Ing. Marek Zapletal, vedoucí majetkoprávního odboru  Ing. Hana 
Répalová,  vedoucí finančního odboru Ing. Milena Peluhová a referent MJP 
odboru jako  zapisovatel Dagmar Vernerová s tím, že u otevírání obálek musí být 
přítomni nejméně  3 členové komise. Den a hodinu otevření obálek  si určí komise 
sama. 
V případě shodné nabídky kupní ceny  bude rozhodnuto nabídkou nejvyšší kupní 
ceny formou osobní nabídnuté ceny jednotlivými kupujícími, tzv. „ uzav řenou 
dražbou“, kdy termín dražby bude předem oznámen jednotlivým žadatelům. 
 
       Termín: 13.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1827/08 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 2046/1 a další 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy  
optického kabelu přes pozemek p.č.: 2047/3, 2047/5, 554/33, 2059/3, 2264/3, 
468/16, 553/1, 553/3, 2058/1, 2058/2, 2267/1, 2046/1, 2046/3 a 2076/3 vše  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: 
Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
Praha 7, IČ: 00007064 
ČD – Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 
61459445 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- smlouvu o zřízení věcného břemene vyhotoví strana oprávněná z věcného 

břemene na vlastní náklady  
- oprávněný z  věcného břemene  uhradil za  věcné břemeno  zálohovou 

finanční částku ve výši 140.000,--Kč dne 4.9.2006, částka byla vypočtena na 
základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005, skutečná částka za uložení 
inženýrských sítí činí  155.703,--Kč, částka byla vypočtena na základě GP č.: 
5238-76/2007, 5121-245/2006, 5121-244/2006, 5121-234/2006 a dle usnesení 
ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005  ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007, rozdíl mezi zálohovou a skutečnou částkou činí 15.703,--Kč, tato 
částka bude uhrazena oprávněným z věcného břemene do 30ti dnů ode dne 
uzavření smlouvy o věcném břemeni před podáním smlouvy  na KÚ 
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech vyhotoveních  GP č. 5238-76/2007, 5121-245/2006, 5121-244/2006, 
5121-234/2006, které budou 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: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1828/08 MJP – přijetí daru odběrného plynového zařízení na budově MŠ    
Prievidzská  1 v Šumperku 

schvaluje 
přijetí daru odběrného plynového zařízení – středotlakého regulátoru typu KHS – 
2-5AA a skříně HUP v hodnotě 4.254,30 Kč, umístěné na budově Mateřské školky 
na ulici Prievidzská 2613/1 v Šumperku. 
 
Dárce: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 420/3, PSČ:  
702 72, IČ: 27768961 
zastoupená na základě plné moci Severomoravskou plynárenskou a.s., se sídlem  
Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ: 702 72, IČ: 47675748 
 
Obdarovaný: 
Město Šumperk, se sídlem Šumperk,  nám. Míru 1,   PSČ: 787 93,  
IČ: 00303461 
Darovací smlouvu vyhotoví dárce. Daň darovací uhradí ze svého dárce. 
 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1829/08 MJP – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v 
- právu uložení a správy  zemního telekomunikačního vedení v rámci stavby 

„Upgrade sítě Šumperk – I. etapa“ přes p.p.č.: 1453/1, 1560/4, 1560/5, 1560/1, 
1560/2, 2222/1, 1609/1, 1531/1, 1463/4, 2133/1, 2315, 1405/1, 1404/1, 1404/2, 
2115/7, 2115/8, 2115/4, 2137, 2219, 1442/1, 1455/1, 2221, 1426/4, 1457/5, 
1459/3, 1450/20, 1394/4, 1392/29, 2275/6, 2275/7, 1337/1, 1395/9, 1399/16, 
1399/7, 1395/2, 1395/10 a  1392/15  v k.ú. Šumperk  a  

- přes st. p.č.: 1868/2 a 1897 vše v k.ú. Šumperk 
- právu uložení a správy  zemního telekomunikačního vedení v rámci stavby 

„Upgrade sítě Šumperk – II. etapa“ přes p.p.č.:  2275/6, 2275/5, 2152/2, 
2216/1, 2034/1, 2342, 176, 108, 2053/1, 2053/2, 2215/1, 2269/1, 2035/3, 25/1, 
2211, 9/3, 9/11, 239/1, 231, 2037/1, 2037/2, 2341, 2159/5, 11/2,  5/1, 1965/1, 
1965/15, 1965/5, 1965/16, 1969/5, 1969/6, 1969/1, 1969/3, 1991/1, 1991/10, 
2304, 1992/3  v k.ú. Šumperk a  
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- přes st. p.č: 1910/2, 1911/2, 287/1 vše v k.ú. Šumperk 
- právu uložení a správy  zemního telekomunikačního vedení v rámci stavby 

„Upgrade sítě Šumperk – III. etapa“ přes p.p.č.:  481/6, 276/8, 276/9, 2038, 
2039/1, 2160, 2039/2, 269/1, 262/3 v k.ú. Šumperk a p řes p.p. č.: 108/1, 925, 
564/1, 564/6 a 921/15   v k.ú. Dolní Temenice 

- umístění pilířů na p.p.č.: 2053/1, 9/3, 481/6 a 269/1 v k.ú. Šumperk a na p.p.č.: 
108/1 a  61/4 v k.ú. Dolní Temenice  

 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČ: 00562262 
 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha 
č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  442.000,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007 a  bude uhrazena do 30ti dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 

- finanční částka za umístění nových pilířů  je stanoven a jako částka 
jednorázová,  a to  5.000,--Kč za jeden pilíř  

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- budoucí oprávněný do 30ti dnů ode dne  ukončení stavby  požádá stranu 
povinnou z věcného břemene o uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni 

- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínky odboru RÚI  a to: 
- stavba bude prováděna pomocí bezvýkopových technologií (město Šumperk 

vybudovalo nové  komunikace, které by byly klasickými výkopovými pracemi 
zcela znehodnoceny např. ul. Anglická). Startovací a koncové šachty musí být 
umístěny mimo komunikace.  Přednostně se doporučuje umisťovat tyto šachty 
v travnatých plochách. V nutných případech  je možno tolerovat umístění 
šachet v chodníku. 

- při kácení městské zeleně je nutno respektovat vyjádření odboru životního 
prostředí, poškození zeleně (stromů a keřů) je nutno minimalizovat 

- bude dodržena trasa dle ověřené projektové dokumentace, aby v souvislosti  
se stavbou liniové stavby multifunkční sítě došlo k zatížení městských 
pozemků v nejmenší míře. V případě, že  se výrazně zhorší další využití  
předmětných pozemků, sjedná město Šumperk se stranou oprávněnou 
z věcného břemene smluvní pokutu za nedodržení podmínek liniové stavby do 
pozemků města podle § 544 Občanského zákoníku, která může být stanovena 
až jako 100 násobek  stanovené částky,  a to dle bodu E. Smluvní pokuta 
usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 
13.12.2007. 

- trasa v lokalitě Jiráskových sadů bude upřesněna při podpisu smlouvy  o nájmu 
pozemků dle OZV č. 86/02 města Šumperka 
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- nové pilíře umístit co nejblíže k objektům budov 
- po dobu výkopových prací zabezpečit bezpečné přístupy k jednotlivým 

objektům, po celou dobu stavby provádět údržbu  a čištění dotčených pozemků 
města 

       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1830/08 MJP – nebytový prostor ul. Temenická 97, Šumperk 

ukládá 
ŠMR, a.s., prověřit rozpočet nákladů stavebních úprav nebytového prostoru 
objektu Temenická 97 nutných k uvedení předmětu nájmu do stavu způsobilého 
k účelu nájmu - prodejna průmyslového zboží .    

  
 Termín:      31.3.2008 
 Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1831/08 MJP – změna usnesení RM č. 1716/08 – pojištění veřejných WC 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 1716/08 ze dne 17. 1. 2008, které se týká se pojištění 
veřejných WC v areálu Pavlínina dvora. Změna spočívá ve změně maximální 
částky pojistného z původně schválené částky 1.000,--Kč na novou částku   
2.000,--Kč. V ostatním se usnesení RM č. 1716/08 ze dne 17.1.2008 nemění.  
 
       Termín: 14.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

1832/08 MJP – převod práv a povinností ze stavebního povolení č.j. MUSP 
99448/2008, Sp. zn. 80842/2007 

schvaluje 
převzetí a přijetí  práv a povinností z pravomocného stavebního povolení na 
výstavbu místní pozemní komunikace, vydaného pro společnost FORTEX-AGS 
a.s., se sídlem Šumperk, ul. Jílová 1550/1, PSČ: 787 92, IČ:  00150584, dne 
17.10.2007 Městským úřadem Šumperk, odborem dopravy, č.j. MUSP 
99448/2008, Sp.zn.80842/2007 DOP/JAVI,   Městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 1, Šumperk, PSČ: 787 93, IČ: 00303461. 
 
       Termín: 28.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1833/08 MJP – pronájem části st.p.č. 626 v k.ú. Šumperk 

neschvaluje 
podat nabídku na pronájem části st.p.č. 626 o výměře 31 m2 v k.ú. Šumperk za 
roční nájemné 620,-Kč a dalších podmínek uvedených v nabídce Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem Vejdovského 1148/2, Olomouc-Hodolany, ze 
dne 12.2.2008, kdy nabídka je nedílnou součástí předloženého materiálu MJP 35 
ze dne 14.2.2008. 

Termín: 14.2.2008 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1834/08 MJP – roční vyúčtování správy budov s 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 

bere na vědomí 
zprávu správce - společnosti FORTEX-AGS, a.s. ze dne 11.2.2008 o ročním 
vyúčtování správy budov s 24 b.j. při ul. Prievidzská 2922/25 a 2923/27 
v Šumperku a tvorby fondu oprav za rok 2007 dle ujednání smlouvy o správě 
domu ze dne 1.7.2004. 
       Termín: 14.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1835/08 Zpráva o podaných stížnostech za 2. pololetí 2007 

bere na vědomí 
zprávu o podaných stížnostech za 2. pololetí 2007 v souladu s ustanovením čl. 17 
opatření č. 6/2006, pravidla pro příjímání a vyřizování petic a stížností. 
 
 

1836/08 Zpráva o činnosti oddělení interního auditu a kontroly v roce 2007  

bere na vědomí 
zprávu o činnosti oddělení interního auditu a kontroly v roce 2007. 
 
 

1837/08 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2007 

bere na vědomí 
v souladu s opatřením č. 6/2006 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic              
a stížností informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2007. 
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1838/08 3. ZŠ ul. 8. května – sanace vlhkého zdiva – 1. etapa 

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

zakázkách na zhotovitele stavby: „3. ZŠ ul. 8. května – sanace vlhkého zdiva – 
1. etapa“ 

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

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové:  
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Vladimír Vizina, Ing. Barbara 
Zapletalová, Mgr. Radovan Pavelka 
 
náhradníci: 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Závodný, Ing. Josef Hampl, Ing. arch. Ivo 
Skoumal, zástupce 3. ZŠ 
 

- minimální seznam zájemců: 
FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 
SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk 
GAREDI, s.r.o., Nemocniční 53, Šumperk 
Jan&CO, Komenského 593, Postřelmov 
IRSTAV, s.r.o., Nový Malín 267 
 
       Termín: 17.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1839/08 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku  

schvaluje 
- vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování projektové 

dokumentace akce: „Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci 

členů komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
členové: 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Petr Závodný, Mgr. Zdeňka 
Daňková, Ing. Hana Répalová 
 
náhradníci:  
PaedDr. Petr Holub, Ing. Ivana Kašparová, Emilie Lovichová, Kamila Šeligová, 
Mgr. Milan Šubrt 
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- minimální seznam zájemců: 

Ing. Vladislav Fornůsek, Nerudova 32, Šumperk 
Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, Šumperk 
STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s r.o.  
REGIOPROJEKT MORAVA, s.r.o., Slovanská 21, Šumperk 
UNING, s.r.o., Terezínská 1, Šumperk 
 
       Termín: 6.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

1840/08 Oprava mostu Langrova M1 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby: „Oprava mostu 

Langrova M1“ 
 
- členy hodnotící komisi včetně náhradníků 

členové: 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Luděk Šperlich,  Rudolf Krňávek,  
Ing. Radek Novotný 
 
náhradníci: 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Závodný, Lubomír Polášek, Ing. Luděk Cekr, Ing. 
Jaroslava Vicencová 
 

- minimální seznam zájemců:  
Strabag, a.s., Zábřežská 74, Šumperk 
SART – stavby a rekonstrukce a.s. 
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o., Tovární 41A, Olomouc 
 
       Termín: 17.4.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

1841/08 Kino Oko – zastřešení  

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce: „Kino Oko – 

zastřešení“ 
 
- členy hodnotící komise včetně náhradníků 

členové: 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Rudolf Krňávek, Zdena Holubářová, 
Ing. Hana Répalová 
 
náhradníci: 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Závodný, Emilie Lovichová, PaedDr. Hana 
Kolaříková, Mgr. Milan Šubrt 
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- minimální seznam zájemců: 

V.H.A. systém spol. s r.o., Uničovská 52, Šumperk 
FRANKIE spol. s r.o., Na Křtaltě 37, Zábřeh 
FORTEX-AGS a.s., Jílová 1, Šumperk 
EZAMONT s.r.o., Příčná 26, Šumperk 
Petr Zajíc – ZAPE, Nová čtvrť 196, Ruda nad Moravou 
 
       Termín: 27.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1842/08 Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední 
Morava 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední 
Morava na akci „Revitalizace lokality Jiřího z Poděbrad“. 
 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

1843/08 Žádost o dotaci z finančního mechanismu EHP/Norska  

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z finančního mechanismu EHP/Norska na akci „Dokončení 
obnovy bývalého dominikánského kláštera a klášterního kostela Zvěstování Panny 
Marie v Šumperku“. 
 
       Termín: 29.2.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.  Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal v.r. 
         starosta          1. místostarosta 
 

 


