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RM 48 – 27.08.2020 

 

Naše čj.: MUSP 86062/2020 

Naše sp. zn.: 86059/2020 TAJ/PECH *MUSPX026XFIQ* 

 

U S N E S E N Í  

ze 48. schůze Rady města Šumperka ze dne 27.08.2020 

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. 

2184/20 Výsledky hospodaření města Šumperka 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření města Šumperka k 30.06.2020 dle předloženého materiálu. 

 

2185/20 Poskytnutí finančního daru 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí finančního daru ve výši 70.000,-- Kč. 

Dárce: město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 

Obdarovaný: Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2186/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XII r. 2020 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XII roku 2020: 

příjmy ve výši:        33.787 tis. Kč 

výdaje ve výši:          1.492 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   645.706 tis. Kč 

výdaje celkem:  735.754 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěrů celkem:  847.456 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      753.348 tis. Kč 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2187/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 
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891/19, 1065/19, 1394/19, 1463/20, 1539/20, 1542/20, 1543/20, 1544/20, 1545/20, 

1546/20, 1547/20, 1548/20, 1549/20, 1550/20, 1551/20, 1552/20, 1617/20, 

1634/20, 1647/20, 1657/20, 1685/20, 1690/20, 1711/20, 1729/20, 1746/20, 

1753/20, 1754/20, 1798/20, 1799/20, 1800/20, 1801/20, 1802/20, 1803/20, 

1804/20, 1805/20, 1806/20, 1807/20, 1808/20, 1809/20, 1810/20, 1811/20, 

1812/20, 1813/20, 1814/20, 1815/20, 1816/20, 1817/20, 1818/20, 1819/20, 

1820/20, 1821/20, 1822/20, 1823/20, 1824/20, 1876/20, 1877/20, 1878/20, 

1879/20, 1880/20, 1881/20, 1882/20, 1883/20, 1884/20, 1885/20, 1886/20, 

1887/20, 1891/20, 1892/20, 1893/20, 1894/20, 1895/20, 1896/20, 1897/20, 

1898/20, 1899/20, 1900/20, 1901/20, 1902/20, 1904/20, 1905/20, 1906/20, 

1907/20, 1910/20, 1911/20, 1912/20, 1913/20, 1914/20, 1919/20, 1920/20, 

1921/20, 1922/20, 1923/20, 1925/20, 1926/20, 1928/20, 1929/20, 1930/20, 

1931/20, 1932/20, 1933/20, 1934/20, 1935/20, 1936/20, 1943/20, 1944/20, 

1945/20, 1946/20, 1947/20, 1948/20, 1949/20, 1950/20, 1951/20, 1952/20, 

1953/20, 1954/20, 1955/20, 1956/20, 1957/20, 1958/20, 1959/20, 1960/20, 

1961/20, 1962/20, 1963/20, 1964/20, 1965/20, 1966/20, 1967/20, 1968/20, 

1969/20, 1970/20, 1971/20, 1974/20, 1975/20, 1976/20, 1977/20, 1978/20, 

1979/20, 1980/20, 1981/20, 1982/20, 1986/20, 2002/20, 2003/20, 2004/20, 

2005/20, 2006/20, 2007/20, 2008/20, 2009/20, 2010/20, 2011/20, 2012/20, 

2014/20,   2016/20,    2032/20,   2033/20,    2034/20,   2035/20,    2038/20,   2178/20. 

 

 

2188/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

5077/18 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

267/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

299/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

458/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

502/19 do 31.10.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

503/19 do 31.10.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

774/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

998/19 do 31.10.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1140/19 do 31.07.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1656/20 do 10.09.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1675/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Ing. Volf 

1748/20 do 30.09.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1927/20 do 30.09.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1983/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: vedoucí odboru ŠKV 

1984/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: vedoucí odboru ŠKV 

  

2189/20 Oprava usnesení RM č. 2110/20 ze dne 23.07.2020 – Přestupní terminál Šumperk – 

dodatek č. 5 

schvaluje 

opravu usnesení RM č. 2110/20 ze dne 23.07.2020 – Přestupní terminál Šumperk – dodatek 

č. 5 takto: text „Zodpovídá: Mgr. Šubrt“ se nahrazuje textem „Zodpovídá: Ing. Volf“. Ostatní text 

zůstává nezměněn. 

 

Termín:  27.08.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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2190/20 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 312/2 v k. ú. 

Šumperk (plocha označovaná jako zadní obslužná komunikace s parkovištěm 

Slovanská) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemkové parc. č. 312/2 o výměře 24 m2 v k. ú. 

Šumperk, za podmínek: 

 

Účel nájmu: plocha pro parkování osobního motorového vozidla nájemce – osoby 

s provozovnou v okolí parkoviště, parkovací místo č. 16, 29, 30, 31 

Nájemné: min. 375,-- Kč vč. 21 % DPH/1 park. místo/měsíc, tj. celkem 4.500,-- Kč vč.   

21 % DPH/1 park. místo/rok 

Doba nájmu: doba určitá od 01.08.2020 do 31.07.2023, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2191/20 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 312/2 v k. ú. 

Šumperk (plocha označovaná jako zadní obslužná komunikace s parkovištěm 

Slovanská) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemkové parc. č. 312/2 o výměře 24 m2 v k. ú. 

Šumperk, za podmínek: 

 

Účel nájmu: plocha pro parkování osobního motorového vozidla nájemce – společnost se 

sídlem v okolí parkoviště, parkovací místo č. 10 

Nájemné: min. 375,-- Kč vč. 21 % DPH/1 park. místo/měsíc, tj. celkem 4.500,-- Kč vč.   

21 % DPH/1 park. místo/rok 

Doba nájmu: doba určitá od 01.10.2020 do 30.09.2023, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2192/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky „Údržba 

veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ 

schvaluje 

na veřejnou zakázku „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města 

Šumperka“, zadanou v rámci otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitelem společnost SUEZ 

Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk, IČO 26836980. Nabídková cena 

za celé období poskytování služeb, tj. od 01.09.2020 do 31.08.2027, je 159.089.839,97 Kč 

bez DPH, tj. 192.498.706,36 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2193/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky „Údržba 

veřejného osvětlení na území města Šumperka“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku „Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka“ zadanou v rámci 

otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, zhotovitelem společnost ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o., 

Zábřežská 462/2, 787 01 Šumperk, IČO 26812380. 

Nabídková cena za celé období poskytování služeb, tj. od 01.09.2020 do 31.08.2026, je 

38.283.560,-- Kč bez DPH, tj. 46.323.107,60 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2194/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Výrobní hala Šumperk, ul. Bludovská, parc. č. 6238, k. ú. Šumperk“ – plynovodní, 

vodovodní a splašková kanalizační přípojka na pozemku p. č. 108/99 v k. ú. Dolní 

Temenice 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu plynovodní, 

vodovodní a splaškové kanalizační přípojky přes pozemek p. č. 108/99 v k. ú. Dolní Temenice, 

v rámci stavební akce: „Výrobní hala Šumperk, ul. Bludovská, parc. č. 6238, k. ú. Šumperk“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

STROZATECH s.r.o., se sídlem Dvořákova 588/13, Brno-město, 60200 Brno, IČO 27715655 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 

m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 

rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 

náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba 

DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, 

ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě. 

− Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.05.2023. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2195/20 MJP – zveřejnění změny nájemní smlouvy MP 19/2002/Pro/Ba – pronájem části 

zahrady u bytového domu Javoříčko 1530/16, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 

19/2002/Pro/Ba ze dne 04.03.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.10.2008, dodatku č. 2 

ze dne 23.03.2009, dodatku č. 3 ze dne 26.02.2013 a dodatku č. 4 ze dne 09.03.2018, 
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uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 

Šumperk, IČO 00303461, a nájemci M. a B. J., oba bytem Šumperk, jejímž předmětem je 

pronájem části pozemku p. č. 1346/7 o výměře 61 m2 pro účely: a) individuální využití – 

52 m2, b) pozemek pod ostatní stavbou/pergola – 9 m2, za celkové roční nájemné 530,-- Kč, 

se sazbou pro účel a) 5,--Kč/m2/rok, b) 30,-- Kč/m2/rok. 

Změnou nájemní smlouvy bude udělen nájemcům souhlas pronajímatele s výstavbou garáže o 

výměře 9 m2 na individuálně využívané části předmětu nájmu a v tomto smyslu dojde 

v nájemní smlouvě k rozšíření účelu nájmu, k úpravě výměry jednotlivých účelů nájmu a k 

navýšení ročního nájmu, přičemž nově bude předmět nájmu o celkové výměře 61 m2 pronajatý 

pro účely: a) pozemek pro individuální využití – 43 m2, b) pozemek pod ostatní 

stavbou/pergola – 9 m2, c) pozemek pod ostatní stavbou/garáž – 9 m2, za celkové roční 

nájemné 755,-- Kč, při zachování sazeb nájemného pro účel a), b) a se sazbou pro účel c) 30,-- 

Kč/m2/rok.  

Účinnost změny dnem uzavření dodatku č. 5.  

Souhlas pronajímatele s výstavbou garáže nenahrazuje rozhodnutí správního orgánu 

(stavebního úřadu) o povolení stavby ve smyslu stavebního zákona. 

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 19/2002/Pro/Ba nemění. 

 

Termín:  07.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2196/20 Bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Hlavní třída v Šumperku mezi městem Šumperkem, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a D. 

C., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                      

01.10.2020, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2197/20 MJP – zveřejnění změny smlouvy o nájmu nemovitosti MP 43/2007/Pro/Pe – 

pronájem části pozemku p. č. 1998/1 o výměře 320 m2 v k. ú. Šumperk (části 

zahrady u domu Reissova 17, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 

43/2007/Pro/Pe ze dne 31.10.2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.11.2012, dodatku č. 2 

ze dne 28.05.2015 a dodatku č. 3 ze dne 04.11.2016, uzavřenou mezi pronajímatelem 

městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, a 

nájemci L. B., bytem Šumperk, a L. M., bytem Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části 

pozemku p. č. 1998/1 o výměře 320 m2, pro účely: a) pozemek pro individuální využití – 304 

m2, b) pozemek pod ostatní stavbou/zahradní domek - 16 m2, za celkové roční nájemné 

2.000,-- Kč, při sazbě nájmu pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok, b) 30,-- Kč/m2/rok. 

Změnou nájemní smlouvy bude vydán nájemcům souhlas pronajímatele s rozšíření stavby 

zahradního domku na úkor plochy k individuálnímu využití a z tohoto důvodu dojde v nájemní 

smlouvě k úpravě výměry pro oba účely nájmu a k úpravě výše ročního nájmu, přičemž nově 

bude předmět nájmu pronajatý pro účely: a) pozemek pro individuální využití – 275 m2,           

b) pozemek pod ostatní stavbou/zahradní domek – 45 m2, za celkové roční nájemné 2.725,-- 

Kč, při zachování sazby nájmu pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok, b) 30,-- Kč/m2/rok.  

Souhlas pronajímatele s rozšířením stavby zahradního domku nenahrazuje rozhodnutí 

správního orgánu (stavebního úřadu) o povolení stavby ve smyslu stavebního zákona. 
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Účinnost změny dnem uzavření dodatku č. 4. Povinnost úhrady nové výše nájemného ode dne 

skutečného užívání pozemku ve změněném rozsahu, nejdéle však 3 léta zpětně. 

V ostatním se nájemní smlouva MP 43/2007/Pro/Pe nemění. 

 

Termín:  07.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2198/20 MJP – zveřejnění změny smlouvy o nájmu nemovitosti MP 293/99/Pro/Ba – 

pronájem části pozemku p. č. 1998/1 o výměře 185 m2 v k. ú. Šumperk (části 

zahrady u domu Reissova 17, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 293/99/Pro/Ba 

ze dne 03.04.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.12.2012 a dodatku č. 2 ze dne 

03.06.2014, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, a nájemkyní I. K., bytem Šumperk, jejímž předmětem 

je pronájem části pozemku p. č. 1998/1 o výměře 185 m2, pro účely: a) pozemek pro 

individuální využití – 177 m2, b) pozemek pod ostatní stavbou/zahradní domek – 8 m2, za 

celkové roční nájemné 1.125,-- Kč, při sazbě nájmu pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok, b) 30,-- 

Kč/m2/rok. 

Změnou nájemní smlouvy bude vydán nájemkyni souhlas pronajímatele s přístavbou skladu na 

nářadí k zahradnímu domku na úkor plochy k individuálnímu využití a z tohoto důvodu dojde 

v nájemní smlouvě k rozšíření účelu nájmu, k úpravě výměry pro oba účely nájmu a k úpravě 

výše ročního nájmu, přičemž nově bude předmět nájmu pronajatý pro účely: a) pozemek pro 

individuální využití – 160 m2, b) pozemek pod ostatní stavbou/zahradní domek – 8 m2, c) 

pozemek pod ostatní stavbou/sklad nářadí – 17 m2, za celkové roční nájemné 1.550,-- Kč, při 

zachování sazby nájmu pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok, b) 30,-- Kč/m2/rok a stanovení sazby 

nájmu pro účel c)  30,-- Kč/m2/rok. 

Souhlas pronajímatele s provedením přístavby nenahrazuje rozhodnutí správního orgánu 

(stavebního úřadu) o povolení stavby ve smyslu stavebního zákona. 

Účinnost změny dnem uzavření dodatku č. 3. Povinnost úhrady nové výše nájemného ode dne 

skutečného užívání pozemku ve změněném rozsahu, nejdéle však 3 léta zpětně. 

V ostatním se nájemní smlouva MP 293/99/Pro/Ba nemění. 

 

Termín:  07.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2199/20 MJP – zveřejnění – prodloužení nájemní smlouvy, zahrádkářská kolonie U Sanatoria 

(směr Bratrušov pod Domovem důchodců) 

schvaluje 

zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu MP 121/99 ze dne 03.03.1999 ve znění jejich 

dodatků 1-7 na pronájem pozemků p. č. 581/2 a p. p. č. 552/2, st. p. č. 716 a st. p. č. 674 

vše v k. ú. Dolní Temenice.  

Změnou nájemní smlouvy dojde k prodloužení sjednané doby nájmu z termínu do 31.10.2020 

nově do 31.12.2021, za podmínek:  

− dodatek k nájemní smlouvě bude s nájemcem Základní organizací Českého 

zahrádkářského svazu U Sanatoria Šumperk, IČO 636 96 134, se sídlem Reissova 

1904/3, Šumperk, uzavřen nejpozději do 15.10.2020 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

v případě, pokud nebudou do 31.12.2020 předloženy pronajímateli dodatky 

k podnájemním smlouvám, případně nové podnájemní smlouvy s jednotlivými 

podnájemci, jejíž součástí bude dohoda o složení kauce podnájemce a tato kauce 

bude připsána na účet pronajímatele a prohlášení podnájemce o možnosti odstranit 

stavby na pozemcích, které jsou předmětem pronájmu (podnájmu) vlastníkem 

pozemků, a to z uhrazené kauce, pokud tyto nebudou odstraněny podnájemci; 
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− výše nájemného bude počítána z částí předmětu pronájmu zastavěných stavbami a 

skutečně užívanými částmi pozemku (plochy neužívané a plochy, které tvoří společnou 

část, jako přístupy se do povinnosti úhrady nájemného nebudou počítat);  

− nájemce uzavře nejpozději do 30.11.2020 s jednotlivými uživateli (podnájemci) 

pozemků v zahrádkářské kolonii U Sanatoria podnájemní smlouvy, případně dodatek 

ke stávající podnájemní smlouvě a současně dohodu o složení kauce pro případ 

neodstranění staveb a terénních úprav na pozemku v termínu nejpozději do 

31.12.2021 podnájemci. Jednotlivé kauce podnájemců budou složeny na účet 

nájemce nejpozději do 15.12.2020, který celkovou částku kaucí zašle na účet 

pronajímatele v termínu nejpozději do 31.12.2020;  

− výše kauce bude stanovena samostatně u jednotlivých podnájemců a současně 

vlastníků staveb a terénních úprav s povinností úhrady kauce na účet nájemce 

nejpozději do 15.12.2020 a s povinností převodu celkové částky stanovené kauce 

nájemcem na účet pronajímatele do 31.12.2020. Kauce bude vrácena do 14 dnů 

v případě, pokud budou stavby a terénní úpravy odstraněny podnájemci ve 

stanoveném termínu. V případě ukončení podnájemní smlouvy před stanoveným 

termínem, tj. před 31.12.2021, kdy budou stavby a terénní úpravy podnájemcem 

odstraněny, bude výše kauce vrácena do 14 dnů ode dne oznámení podnájemce o 

odstranění staveb a terénních úprav;  

− společně s podnájmem, dohodou o složení kauce bude podepsáno dále prohlášení, 

kterým vlastník stavby postavené na pozemcích, které jsou předmětem pronájmu a 

dále podnájmu prohlásí, že v případě neodstranění staveb a terénních úprav v termínu 

do 31.12.2021, může nájemce nebo vlastník pozemků, které jsou předmětem nájemní 

smlouvy, stavby a terénní úpravy odstranit z prostředků složené kauce; 

− pokud nebudou mezi nájemcem a podnájemce podnájemní smlouvy uzavřeny, musí 

být stavby na předmětných částech pozemků odstraněny na náklady podnájemce 

nejpozději v termínu do 31.12.2020; 

− pronajímatel si vyhrazuje právo doplnit podmínky pronájmu předmětu nájmu v rámci 

schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě. 

 

Termín:  01.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2200/20 MJP – zveřejnění – prodloužení nájemní smlouvy, zahrádkářská kolonie U Sanatoria 

(směr Bratrušov pod Domovem důchodců) 

ukládá 

odboru RÚI stanovit výše kaucí u jednotlivých užívaných dílů zahrádek v zahrádkářské kolonii U 

Sanatoria. Výše kauce bude stanovena s ohledem na rozsah prací souvisejících s odstraněním 

staveb a terénních úprav jednotlivých užívaných částí v zahrádkářské kolonii. 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2201/20 MJP – prodej p. p. č. 1955/28 v k. ú. Šumperk (or. při ul. Gen. Krátkého) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

14.07.2020 do 30.07.2020 dle usnesení rady města č. 2058/20 ze dne 09.07.2020, schválit 

prodej pozemku parcelní číslo 1955/28  o výměře 164 m2 v k. ú. Šumperk. 

Kupující: F. a H. K., oba bytem Šumperk 

Podmínky prodeje:  

− účel prodeje: rozšíření zahrady  

− kupní cena: 400,-- Kč/m2  + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné povinnosti 

odvodu DPH   
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− kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2202/20 MJP – prodej části p. p. č. 1240 v k. ú. Horní Temenice (or. při ul. Bohdíkovské) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

14.07.2020 do 30.07.2020 dle usnesení rady města č. 2057/20 ze dne 09.07.2020, schválit 

prodej části pozemku parcelní číslo 1240 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Horní Temenice. 

Kupující: M. P., bytem Šumperk 

Podmínky prodeje:  

− účel prodeje: zázemí před garáží, zázemí k rodinnému domu 

− kupní cena: 300,-- Kč/m2  + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné povinnosti 

odvodu DPH 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí  

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2203/20 MJP – prodej části p. p. č. 921/1 v k. ú. Dolní Temenice (or. lokalita při ul. Anglické) 

doporučuje ZM 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 14.07.2020 do 30.07.2020 v souladu 

s usnesením rady města č. 2056/20 ze dne 09.07.2020 schválit prodej části pozemku 

parcelní číslo 921/1 o výměře cca 5 m2 v k. ú. Dolní Temenice. 

Kupující: P. J., bytem Šumperk  

Podmínky prodeje:  

− účel prodeje: rozšíření zahrady – náprava skutečného stavu, posunuté oplocení 

− kupní cena: 300,-- Kč/m2  + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné povinnosti 

odvodu DPH/ v k. ú. Dolní Temenice 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí  

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2204/20 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 1184/4 v k. ú. Horní Temenice (or. při ul. 

Potoční u objektu Lesů ČR) 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit pronájem části p. p. č. 1184/4 o výměře cca 73 m2 v k. ú. 

Horní Temenice, za podmínek: 

− sazba nájemného 5,-- Kč/m2/rok 
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− účel nájmu: rozšíření zahrady 

− doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 

− možnost provést oplocení na náklady nájemce bez nároku na kompenzaci nákladů 

v případě podání výpovědi z nájemního vztahu 

 

Termín:  01.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2205/20 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 921/6 v k. ú. Dolní Temenice (or. při ul. 

Blatné) 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit pronájem části p. p. č. 921/6 o výměře cca 54 m2 v k. ú. 

Dolní Temenice, za podmínek: 

− sazba nájemného 5,-- Kč/m2/rok 

− účel nájmu: vjezd k domu a rozšíření užívané plochy u domu 

− doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 

− možnost provést oplocení na náklady nájemce bez nároku na kompenzaci nákladů 

v případě podání výpovědi z nájemního vztahu 

 

Termín:  01.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2206/20 MJP – zveřejnění prodeje pozemků p. p. č. 589/13, p. p. č. 589/12, části p. p. č. 

589/3, části p. p. č. 589/15 a části p. p. č. 589/4 vše v k. ú. Šumperk (or. u 

krematoria) 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej pozemku p. č.  589/12 o výměře 215 m2, pozemku  

p. č.  589/13 o výměře 323 m2, části pozemku p. č. 589/15 o výměře cca 500 m2, části 

pozemku p. č. 589/3 o výměře cca 120 m2 a části pozemku p. č. 589/4 o výměře cca 600 

m2 vše v k. ú. Šumperk, za podmínek:  

− kupní cena: a) pozemky 730,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

DPH 

b) asfaltová plocha komunikace 120,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné   

povinnosti odvodu DPH 

− kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

− v případě splátkování kupní ceny bude uzavřena smlouva budoucí kupní, kupní cena 

bude uhrazena ve 12 splátkách s povinností úhrady první splátky ve výši min. 50% 

budoucí kupní ceny  

− předmět prodeje bude určen geometrickým plánem, hranice budou upřesněny 

s ohledem na vlastnictví sousedních nemovitých věcí  

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckým 

posudkem 

 

Termín:  01.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2207/20 MJP – prodej části pozemku p. č. 307/1 v k. ú. Šumperk (or. při komunikaci od pošty 

směrem k hradbám, naproti minigolfu) 

neschvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p. p. č. 307/1 o výměře cca 70 m2 v k. ú. 

Šumperk z důvodu ponechání si předmětné části pozemku k zajištění přístupu ke zbytkům 

městského opevnění. 

 

Termín:  27.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2208/20 MJP – zveřejnění záměru pronajmout části pozemků p. č. 831/72, 914/1 a 2171/52 

v k. ú. Šumperk (Silnice I/44 Bludov – obchvat) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout části pozemků p. č. 831/72, 914/1 a 2171/52 o celkové 

výměře 2162 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

Účel nájmu:  dočasné využití pozemků v rámci realizace stavby „Silnice I/44 Bludov – 

obchvat“, dílčí stavební objekt „SO 811 – Rekultivace ploch dočasného záboru“ 

 

Nájemné:  33,-- Kč/m2/rok, dle Výměru MF - ČR č. 1/2020 

 

Termín:  07.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2209/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení GasNet: „PREL 

STL plynovodu v Šumperku, ŘSD“ přes pozemky p. č. 914/1, 914/4, 914/11, 

914/12, 919/1 v k. ú. Šumperk (Silnice I/44 Bludov – obchvat) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu zřídit a provozovat přes 

služebné pozemky p. č. 914/1, 914/4, 914/11, 914/12, 919/1 v k. ú. Šumperk plynárenské 

zařízení: „PREL STL plynovodu v Šumperku, ŘSD“, „SO 506 – přeložka STL plynovodu dn 315, 

přivaděč z RS délka 95,0 m“, vybudované v rámci stavby „Silnice I/44 Bludov – obchvat“, 

včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a v právu vstupovat a vjíždět 

na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Oprávněný z věcného břemene:  

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Klíše, 40101 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Investor: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4, IČO 65993390 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran 

ve výši 50.000,-- Kč vč. platné sazby DPH. Úplatu uhradí investor povinnému ve 

lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedení vkladu 

věcného práva do katastru nemovitostí. 

− Veškeré náklady, spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady za 

zápis věcného práva do katastru nemovitostí hradí investor. 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2210/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava místní komunikace na ul. Lautnerova, Šumperk“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace na ul. Lautnerova, Šumperk“ 

zhotovitelem akce firmu SUEZ Technický servis s.r.o., se sídlem Hybešova 523/10, 787 01 

Šumperk, IČO 26836980. 

Nabídková cena je 560.530,68 Kč bez DPH, tj. 678.242,12 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  30.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2211/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu zemnících prvků 

hromosvodné soustavy bytového domu na adrese Fibichova 7, 9, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložit a provozovat 

zemnící prvky hromosvodné soustavy bytového domu na adrese Fibichova 7 a 9, Šumperk, 

přes pozemky p. č. 269/13 a 2039/6 v k. ú. Šumperk. 

   Povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Oprávněný ze služebnosti: 

Společenství vlastníků domu Fibichova 7, 9 Šumperk, se sídlem Fibichova 391/9, 78701 

Šumperk, IČO 26806525 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 968,-- Kč včetně platné 

sazby DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 

do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

− Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2212/20 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 35/10 v k. ú. Dolní Temenice (or. za bytovým 

bezbariérovým domem ve vlastnictví města, ul. Temenická) 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej p. p. č. 35/10 o výměře 71 m2 v k. ú. Dolní Temenice, 

za podmínek: 

− kupní cena: 300,-- Kč/m2 + platná sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

− účel prodeje: zahrada 

− kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 

Termín:  01.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2213/20 MJP – pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

ruší 

usnesení RM č. 1162/07 ze dne 30.08.2007, kterým byly schváleny ceny nájmů dle OZV č. 

86/2002, z důvodu přijetí nového usnesení, a to ke dni 31.12.2020. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2214/20 MJP – pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

ruší 

usnesení RM č. 2886/08 ze dne 13.11.2008, kterým byla schválena změna části usnesení 

RM č. 1162/07 ze dne 30.08.2007 ve věci stanovení cen za pronájem ploch veřejného 

prostranství a veřejné zeleně, z důvodu přijetí nového usnesení, a to ke dni 31.12.2020. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2215/20 MJP – pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

ruší 

usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.04.2009, kterým byla schválena změna cen pronájmů za 

užívání místní komunikace a ploch veřejné zeleně dle usnesení RM č. 1162/07 ze dne 

30.8.2007 a usnesení RM č. 2886/08 ze dne 13.11.2008 ve výši dle projednaného návrhu – 

příloha č. 1 usnesení, z důvodu přijetí nového usnesení, a to ke dni 31.12.2020. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2216/20 MJP – pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

ruší 

usnesení RM č. 1053/11 ze dne 02.06.2011, kterým byla schválena výjimka z usnesení RM č. 

3609/09 ze dne 16.04.2009 pro pořadatele kulturních a sportovních akcí, kteří získali grant, 

dotaci nebo záštitu města Šumperka, z důvodu přijetí nového usnesení, a to ke dni 

31.12.2020. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2217/20 MJP – pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

ruší 

usnesení RM č. 566/11 ze dne 17.03.2011, kterým byl schválen systém využívání ploch 

veřejného prostranství v majetku města Šumperka ve správě společnosti Podniky města 

Šumperka, a.s., v případech umísťování reklamních zařízení, vystavování zboží a při obdobných 

činnostech a zařízení využívajících veřejná prostranství v majetku města, dle projednaného 

návrhu, z důvodu přijetí nového usnesení, a to ke dni 31.12.2020. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2218/20 MJP – pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

ruší 

usnesení RM č. 567/11 ze dne 17.03.2011, kterým byly schváleny ceny za užívání veřejného 

prostranství dle schváleného systému užívání ploch veřejného prostranství v majetku města 

Šumperka ve správě PMŠ, a.s., z důvodu přijetí nového usnesení, a to ke dni 31.12.2020. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2219/20 MJP – pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

ruší 

usnesení RM č. 470/11 ze dne 24.02.2011, kterým byly schváleny podmínky pro pronájem 

stánků ve vlastnictví města na ulici Hlavní třída v Šumperku pro období od 01.04.2011 do 

06.11.2011, z důvodu přijetí nového usnesení, a to ke dni 31.12.2020. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2220/20 MJP – pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

ruší 

usnesení RM č. 4314/18 ze dne 12.04.2018, kterým byly schváleny zásady záboru veřejných 

ploch na pěší zóně v centru města Šumperka pro účely umísťování restauračních zahrádek dle 

předloženého návrhu komise strategického rozvoje, výstavby a architektury, z důvodu přijetí 

nového usnesení, a to ke dni 31.12.2020. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2221/20 MJP – pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

ruší 

usnesení RM č. 459/19 ze dne 07.03.2019, kterým bylo schváleno zavedení minimálního 

standardu komerčních reklamních „áček“ – 1x1x1,2 m, tmavá dřevěná či kovová konstrukce 

s účinností od 01.07.2019, z důvodu přijetí nového usnesení, a to ke dni 31.12.2020. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2222/20 MJP – pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

ruší 

usnesení RM č. 484/19 ze dne 04.04.2019, kterým byla schválena pravidla pro prodej na 

prodejních místech v Šumperku dle přílohy, s účinností od 01.07.2019, z důvodu přijetí 

nového usnesení, a to ke dni 31.12.2020. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2223/20 MJP – pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

schvaluje 

pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství dle 

projednaného návrhu – příloha č. 1 usnesení s účinností od 01.01.2021. 

 

Termín:  01.01.2021 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2224/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Pod Senovou č. parc. 56/3“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu umístit a 

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Pod Senovou č. parc. 56/3“ 

přes pozemky p. č. 752/34, 871/6, 871/8 v k. ú. Dolní Temenice – přípojka zemního 

kabelového vedení NN, pro účely připojení stavebního pozemku p. č. 56/3 v k. ú. Dolní 

Temenice. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Oprávněný z věcného břemene:   

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje v minimální výši 1.210,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do katastru 

nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

− Oprávněný zajistí geometrický plán pro určení rozsahu věcného břemene a uhradí 

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2225/20 Revitalizace lesoparku Cihelna – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na revitalizaci lesoparku 

Cihelna. 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2226/20 Změna organizace školního roku 2020/2021 v ZŠ Šumperk, Šumavská 21 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace školního roku 2020/2021 v Základní škole Šumperk, 

Šumavská 21, IČO 00852287. 
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2227/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – hospodářské výsledky za 1. pololetí 2020 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30.06.2020. 

 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2020 (v Kč) 

 

 

 

2228/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, posílit fond 

investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 465 tis. Kč. 

 

Termín:  27.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2229/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení osobního automobilu, 

v celkové výši do 495 tis. Kč. 

 

Termín:  27.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Hospodářský výsledek 

Celkem: Hlavní činnost: 

Doplňková 

činnost: 

Základní škola Šumperk,  

Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 1.902.517,62 1.906.448,53 -3.930,91 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Radovan Pavelka 585.825,98 569.926,90 15.899,08 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr.  

Hynek Pálka 107.045,71 28.707,04 76.338,67 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr.  

Petr Málek 23.903,64 11.859,32 12.044,32 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr.  

Viktor Verner  48.830,03 -200.454,34 249.284,37 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 

Prievidzská 1 

Mgr.  

Yvona Šimková 48.323,10 438,71 47.884,39 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25 

Bc. 

Silvie Zjavková 442.270,18 391.241,56 51.028,62 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B 

Bc. 

Pavlína Bošková 247.610,29 247.610,29 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, PhD. 

-

1.420.748,55 -1.353.335,03 -67.413,52 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA.  

Kamil Navrátil -310.698,47 -457.470,31 146.771,84 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 713.122,61 709.570,15 3.552,46 
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2230/20 Problematika moravských symbolů 

doporučuje ZM 

neschválit stálé vyvěšení „moravské vlajky“ na budovách Městského úřadu Šumperk. 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Novotná 

2231/20 Problematika moravských symbolů 

doporučuje ZM 

schválit stálé vyvěšení vlajky Olomouckého kraje na budově radnice, nám. Míru 364/1, 

Šumperk. 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Novotná 

   

2232/20 Výjimka z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství 

schvaluje 

udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství pro město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 

00303461, dne 26.09.2020 (sobota): Svatováclavská slavnost, Sady 1. máje, 9:00–20:00 

hod. 

 

Termín:  26.09.2020 

         Zodpovídá: vedoucí odboru ŠKV 

   

2233/20 Prodej propagačních předmětů v Informačním centru Šumperk 

schvaluje 

prodej propagačních předmětů za následující jednotkové prodejní ceny (cena je uváděna 

včetně DPH): 

− cykloláhev          95,-- Kč 

 

 

Termín:  27.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

2234/20 Nařízení města Šumperka č. 7/2020, o placeném parkování ve městě Šumperku 

vydává 

v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 23 odst. 1 

písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení města Šumperka č. 7/2020, o placeném parkování ve městě Šumperku, s účinností 

od 01.10.2020. 

 

Termín:  01.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2235/20 Nařízení města Šumperka č. 7/2020, o placeném parkování ve městě Šumperku 

ruší 

usnesení RM č. 2857/17 ze dne 02.03.2017, kterým vydala přílohu č. 2 nařízení města 

Šumperka č. 6/2009, o placeném parkování ve městě Šumperku, z důvodu přijetí nového 

usnesení. 

 

Termín:  01.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2236/20 Smlouvy o výpůjčce movitých věcí 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 08.10.2007 s Českou republikou – 

Ministerstvem vnitra, sídlo Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 000070644. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

2237/20 Smlouvy o výpůjčce movitých věcí 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o výpůjčce movitých věcí s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně 

pedagogickým centrem Olomouckého kraje, Pracoviště Šumperk, sídlo Husitská 12, 787 01 

Šumperk, IČO 60338911. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

2238/20 Stanovení ceny jednorázových roušek pro občany 

schvaluje 

prodej jednorázových roušek občanům na pokladnách úřadu v ceně 5,-- Kč/kus vč. DPH. 

 

Termín:  01.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

2239/20 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 10.09.2020 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Jakub Jirgl 

                                 starosta                             2. místostarosta 
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Příloha k usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020 s účinností od 01.01.2021 

 
 

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A CENY ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
 

 
Veřejným prostranstvím jsou podle ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) v platném znění všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. 
 
Veřejné prostranství města Šumperk je vymezeno zónami I., II., III. a IV. dle vyhlášky č. 5/93 
(jmenovitě vymezený a graficky zobrazený seznam ulic je uveden na konci těchto pravidel). 
 
1. PŘEDZAHRÁDKY (umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, tj. 

předzahrádky sloužící k občerstvení):   
 

I. zóna 500,- Kč/m²/rok + sazba DPH 
II. a III. zóna 200,- Kč/m²/rok + sazba DPH 
IV. zóna   50,- Kč/m²/rok + sazba DPH 
 
Za podmínek:  

- poskytovatel uzavře s uživatelem smlouvu o užití práva na dobu neurčitou s vyznačením 
umístění a velikosti záboru,  

- výpovědní lhůta měsíční, 
- povinnost uživatele udržovat čistotu v bezprostředním okolí předzahrádky, odstraňovat 

z něj smetí a odpadky a případnou plevel vyrůstající z dlažby, chodníku či přilehlých 
obrub, 

- uživatel bere na vědomí, že úprava výše ceny za užití práva v dalších letech bude učiněna 
jednostranným rozhodnutím orgánů samosprávy města, přičemž uživatel bude o tomto 
rozhodnutí písemně informován. Nepřistoupí-li uživatel na úpravu výše ceny za užití 
práva, smlouva o užití práva skončí k 31.12. kalendářního roku posledně uhrazené ceny 
za užití práva. 

- povinnost uživatele zajistit dostupnost sociálního zařízení  
 
 
Zásady užívání: 
 
I. Žadatel/provozovatel 

- zábor může být povolen pouze pro provozovnu, ve které je v rámci příslušného oprávnění 
k podnikání vykonávána hostinská činnost  

II. Umístění 
- umístění zahrádky nebo sestavy zahrádek nesmí bránit plynulému pohybu chodců a musí 

umožnit průjezd automobilové dopravy (zásobování a složek integrovaného záchranného 
systému) 

III. Ohrazení a zastřešení 
- prioritně jsou povolovány předzahrádky bez ohrazení 
- nedoporučuje se ohrazení kompaktní zábranou (např. desky, sklo, tkaniny) 
- ohrazení nesmí být vyšší než 0,9 m od případné podesty 
- prioritně jsou povolovány předzahrádky se slunečníky, markýzami, lehkými konstrukcemi 

a snadno demontovatelným zastřešením 
IV. Podesty 

- není přípustné umisťovat předzahrádku na platformu zvýšenou o více jak 18 cm oproti 
úrovni okolního terénu, pokud to nezbytně nevyžaduje sklon terénu 

- předzahrádka by primárně měla být umístěna přímo na pochozím povrchu (dlažbě), není 
přípustné používat koberce apod. 
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V. Materiál a barevnost 
   - není přípustné použít plast jako hlavní materiál, preferovány jsou solidní přírodní 

materiály, zejména dřevo a kov 
- barevnost musí být uměřená prostředí (tj. památková zóna), pro konstrukce jsou 

preferovány tóny černé či tmavé odstíny šedé a hnědé 
VI. Mobiliář 

- není přípustný typový plastový nábytek 
- není přípustné audiovizuální vybavení (rádio, televize apod.) 

VII. Reklama 
- není přípustná propagace služeb a zboží nesouvisející s restaurační provozovnou (např. 

reklama pojišťovny či autobazaru) 
VIII. Výjimky 

- v případě mimořádně kvalitního výtvarného řešení obohacujícího veřejný prostor a mající 
přínos pro parter města, může Komise strategického rozvoje a výstavby doporučit Radě 
města Šumperka učinit výjimku z těchto zásad 

IX. Povolování 
- nové žádosti o předzahrádku ve všech zónách budou předkládány Radě města 

Šumperka ke schválení na základě předchozího projednání předložené žádosti (vč. 
popisu řešení a zákresu navrhovaného řešení do fotografie či jiného vizuálního zobrazení 
budoucího stavu) v Komisi strategického rozvoje a výstavby, komise bude své stanovisko 
předkládat nejpozději do 14 dnů od obdržení žádosti a v souladu s těmito zásadami 
 

 
2. REKLAMNÍ ÁČKA (umístění přenosných rekl. zařízení typu „A“) 

 
I. zóna Umístění do 1m od domu  

roční paušál 2.500,- Kč/m²/rok + sazba DPH 
II. – IV. zóna Umístění do 1m od domu  

roční paušál 1.800,- Kč/m²/rok + sazba DPH 
 
Za podmínek:  

- poskytovatel uzavře s uživatelem smlouvu o užití práva na dobu určitou v rámci daného 
kalendářního roku s vyznačením umístění reklamního zařízení, 

- výpovědní lhůta měsíční, 
- minimální standard komerčních reklamních áček o rozměru 1x1x1,2 m, tmavá dřevěná 

či kovová konstrukce  
- možnost umístění reklamního zařízení od pondělí do neděle, 
- přenosné drobné dětské atrakce u provozoven (např. el. houpací auta) – mají stejné 

řešení jako režim reklamních áček  
- smluvní pokuta ve výši 500,- Kč denně za každý den trvání porušení povinnosti a každou 

porušenou povinnost ze strany uživatele 
- při opakovaném porušování povinností uživatele možnost okamžité jednostranné 

výpovědi ze strany poskytovatele 
 

3. VYSTAVENÍ ZBOŽÍ  

I. zóna Umístění do 2m od domu 7,- Kč/m²/den + sazba DPH 
II. – IV. zóna Umístění do 2m od domu 5,- Kč/m²/den + sazba DPH 

 
- poskytovatel uzavře s uživatelem smlouvu o užití práva na dobu určitou v rámci daného 

kalendářního roku s vyznačením umístění vystaveného zboží, 
- výpovědní lhůta měsíční, 
- možnost umístění vystaveného zboží od pondělí do neděle, 
- umístění vystaveného zboží nesmí bránit plynulému pohybu chodců a musí umožnit průjezd 

automobilové dopravy (zásobování a složek integrovaného záchranného systému) 
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- max. rozsah plochy 20 m² (max. délka 10 m) 
- je povoleno vystavení zboží: květiny, ovoce a zelenina, zdravá výživa, oděvy na stojanech (i na 

figurínách), noviny, stojany na reklamní letáky, reklamní vlajky 
- smluvní pokuta ve výši 500,- Kč denně za každý den trvání porušení povinnosti a každou 

porušenou povinnost ze strany uživatele 
 

 
4. PRODEJ NA DOČASNĚ UMÍSTĚNÝCH ZAŘÍZENÍCH SLOUŽÍCÍCH PRO POSKYTOVÁNÍ PRODEJE a 

které jsou ve vlastnictví soukromých osob, např. prodejní stoly, pojízdná zařízení, vlastní 
stánky uživatele    

 
I. zóna Jednodenní 50,- Kč/m²/den + sazba DPH 
I. zóna Více než jednodenní a dlouhodobá 30,- Kč/m²/den + sazba DPH 

 
Za podmínek:  

- preferováno umístění na veřejném prostranství na ul. Hlavní třída, případně konkrétní žádosti 
o dočasný prodej mohou být řešeny individuálně, 

- poskytovatel uzavře s uživatelem smlouvu o užití práva na dobu určitou s vyznačením 
umístění zařízení, 

-  umístění zařízení od pondělí do neděle, 
- omezení sortimentu: ovoce, zelenina, květiny, med, drobné výrobky vlastní výroby, 
- uživatel je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a je povinen na své vlastní 

náklady likvidovat odpad vzniklý při prodejní činnosti, 
- za případný odběr el. energie je stanovena paušální částka ve výši 200,- Kč/den + sazba DPH 

(větší odběr) nebo 50,- Kč/den + sazba DPH (menší odběr)  
  
 
5. PRODEJ NA STÁNCÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 
 
pouze I. zóna 130,- Kč/stánek/den + sazba DPH 
 
Stánkový prodej se uskutečňuje na 10 ks stánků ve vlastnictví města umístěných na ul. Hlavní 
třída, podél parku Sady 1. máje 
 
Za podmínek: 

- na základě žádosti o prodej na stáncích bude uzavřena mezi pronajímatelem a 
nájemcem smlouva o nájmu prodejního stánku na dobu určitou v daném kalendářním 
roce s vyznačením čísla prodejního stánku, 

- pouze v období od 01.03. do 30.11. v daném kalendářním roce, mimo neděle a svátky a 
mimo termíny: 
- v době konání farmářských trhů (každý první pátek v měsíci od dubna do října) 
- v době konání Slavností města Šumperka (přelom měsíce května a června) 
- v doba konání Folklórního festivalu (v polovině srpna) 
- případně v době konání dalších akcí města, kdy tyto termínu budou uživatelům 

upřesněny vždy nejpozději na začátku měsíce (např. Veletrh sociálních služeb apod.) 
- možnost vystavení zboží před stánek o rozměru max. 3x3m, 
- povolený sortiment zboží: ovoce, zelenina, květiny, med, drobné výrobky vlastní výroby 

(např. vánoční ozdoby, věnce apod.) 
- možnost umístění skládacího stánku ve vlastnictví města – přistavení a odvoz tohoto 

stánku zajišťuje společnost Údržba veřejné zeleně a parků s.r.o. 
- kauce za stánek ve výši 5 000,- Kč/stánek se vybírá v případě, že uživatel užívá prodejní 

stánek déle než 1 měsíc a jde o OSVČ, 
- provozní doba: od 6:30 hod. do 19:00 hod. v pracovní dny 

                          od 6:30 hod. do 13:00 hod. v sobotu  
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- pronajímatel přidělí prodejní stánek nájemci, ze strany nájemce nelze přidělení stánku 
reklamovat, 

- nájemce je povinen dodržovat obecně platné předpisy BOZP a PO, 
- u prodejního stánku platí zákaz stání vozidel zásobování, je povoleno pouze dočasné 

stání pro vyložení zboží s tím, že nebude bráněno okolním nájemcům v jejich činnosti, 
- nájemce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a je povinen na své 

vlastní náklady likvidovat odpad vzniklý při prodejní činnosti, 
- při hrubém nebo soustavném porušování pravidel může být nájemce vykázán městskou 

policií z prodejního stánku bez nároku na vrácení ceny za užívání veřejného prostranství 
                  

 
6. REKLAMNÍ AKCE 

 
I. zóna Jednodenní 50,- Kč/m²/den + sazba DPH 
II. – IV. zóna Jednodenní 20,- Kč/m²/den + sazba DPH 
I. zóna Více než jednodenní 30,- Kč/m²/den + sazba DPH 
 II. – IV. zóna Více než jednodenní 10,- Kč/m²/den + sazba DPH 
  
Za podmínek:  

- poskytovatel uzavře s uživatelem smlouvu o užití práva na dobu určitou v rámci daného 
kalendářního roku s vyznačením místa a termínu konání reklamní akce, 

-  uživateli je stanovena vratná kauce na zajištění závazků, tj. úklidu po skončení akce 
- jedná se o tzv. promo marketingové akce komerční (např. vystavení automobilů nebo jiného 

zboží), vše bez prodeje, 
- nekomerční akce mají užívání veřejného prostranství zdarma (viz osvobození od platby) 
- reklamní akce většího rozsahu budou předkládány ke schválení Radě města Šumperka 

  
 
 

7. UMÍSTĚNÍ LEŠENÍ, UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍHO MATERIÁLU 
 

I. zóna 6,- Kč/m²/den + sazba DPH 
II. – IV. zóna 3,- Kč/m²/den + sazba DPH 
  

Za podmínek:  
a) umístění lešení 
- poskytovatel uzavře s uživatelem smlouvu o užití práva na dobu určitou v rámci daného 

kalendářního roku s vyznačením místa a termínu záboru a stanovením podmínek uvedení 
veřejného prostranství do původního stavu, 

- uživateli bude stanovena vratná kauce na zajištění závazků, tj. na uvedení veřejného 
prostranství do původního stavu, 

- pravidla stanovení výše kauce:  
 zábor - veřejná zeleň: 500,- Kč/m2 
 zábor - veřejné komunikace: 1000,- Kč/m2 
 v odůvodněných případech je možné stanovit kauci nižší 

- veřejné prostranství bude technikem oddělení komunálních služeb odboru majetkoprávního 
předáno uživateli k užívání s podpisem do zápisu o předání a od tohoto dne se začíná počítat 
rozhodná doba prvního dne počátku umístění lešení pro výpočet ceny za zábor. Po ukončení 
prací bude uživatelem veřejné prostranství vráceno zpět do užívání poskytovateli, datum vrácení 
veřejného prostranství bude posledním dnem pro výpočet ceny za zábor. Při vrácení veřejného 
prostranství bude technikem provedena kontrola veřejného prostranství a odsouhlaseno 
konečné vyúčtování se zápisem a podpisem obou smluvních stran v zápisu o vrácení,  

-  prvních 30 dnů záboru je zdarma, od 31. dne se bude počítat cena dle zóny 
- v případě nedodržení všech závazků uživatele, může být kauce započítána na úhradu nákladů, 

které by poskytovatel vynaložil na uvedení veřejného prostranství do původního stavu, případně 
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na úhradu dlužné částky za umístění lešení, kauce může být také započítána na úhradu dlužné 
smluvní pokuty  

- smluvní pokuta ve výši 500,- Kč denně za každý den trvání porušení povinnosti a každou 
porušenou povinnost ze strany uživatele  

- povinnost uživatele zajišťovat průběžně úklid staveniště, v případě nepříznivého počasí i čištění 
komunikací dotčených stavbou, mimo pracovní dobu bude staveniště zajištěno tak, aby nedošlo 
k úrazu osob pohybujících se v okolí stavby 

- smlouva o užití práva nenahrazuje povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

 
 
b) umístění zařízení staveniště a stavebního materiálu 

- poskytovatel uzavře s uživatelem smlouvu o užití práva na dobu určitou v rámci daného 
kalendářního roku s vyznačením místa a termínu záboru a stanovením podmínek uvedení 
veřejného prostranství do původního stavu, 

- uživateli bude stanovena vratná kauce na zajištění závazků, tj. na uvedení veřejného 
prostranství do původního stavu, 

- pravidla stanovení výše kauce:  
 zábor - veřejná zeleň: 500,- Kč/m2 
 zábor - veřejné komunikace: 1000,- Kč/m2 

- veřejné prostranství bude technikem oddělení komunálních služeb odboru majetkoprávního 
předáno uživateli k užívání s podpisem do zápisu o předání a od tohoto dne se začíná počítat 
rozhodná doba prvního dne počátku umístění zařízení staveniště a stavebního materiálu nebo 
prvního dne provádění výkopových prací pro výpočet ceny za zábor. Po ukončení prací bude 
uživatelem veřejné prostranství vráceno zpět do užívání poskytovateli, datum vrácení veřejného 
prostranství bude posledním dnem pro výpočet ceny za zábor. Při vrácení veřejného prostranství 
bude technikem provedena kontrola veřejného prostranství a odsouhlaseno konečné 
vyúčtování se zápisem a podpisem obou smluvních stran v zápisu o vrácení, 

-  prvních 5 dnů záboru je zdarma, od 6. dne se bude počítat cena dle zóny, 
- v případě nedodržení všech závazků uživatele, může být kauce započítána na úhradu nákladů, 

které by poskytovatel vynaložil na uvedení veřejného prostranství do původního stavu, případně 
na úhradu dlužné částky za zábor, kauce může být také započítána na úhradu dlužné smluvní 
pokuty, 

- smluvní pokuta ve výši 500,- Kč denně za každý den trvání porušení povinnosti a každou 
porušenou povinnost ze strany uživatele  

- povinnost uživatele zajišťovat průběžně úklid staveniště, v případě nepříznivého počasí i čištění 
komunikací dotčených stavbou, mimo pracovní dobu bude staveniště zajištěno tak, aby nedošlo 
k úrazu osob pohybujících se v okolí stavby 

- smlouva o užití práva nenahrazuje povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

- umístění zařízení staveniště a stavebního materiálu na pozemcích ve vlastnictví města bude 
povolováno ve výjimečných případech a po nezbytně nutnou dobu 

 
 
  
 
8. PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ  
 
I. – IV. zóna bezplatné užívání veřejného prostranství 
  
 

- bude uzavřena dohoda o výpůjčce a užívání části veřejného prostranství mezi půjčitelem a 
vypůjčitelem na dobu určitou s vyznačením místa a termínu záboru a stanovením podmínek 
uvedení veřejného prostranství do původního stavu, 

- vypůjčiteli bude stanovena vratná kauce na zajištění závazků, tj. na uvedení veřejného 
prostranství do původního stavu, 
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- pravidla stanovení výše kauce:  
 zábor - veřejná zeleň: 500,- Kč/m2 
 zábor - veřejné komunikace: 1000,- Kč/m2 
 v odůvodněných případech je možné stanovit kauci nižší 

- veřejné prostranství bude technikem oddělení komunálních služeb odboru majetkoprávního 
předáno vypůjčiteli k užívání s podpisem do zápisu o předání. Po ukončení prací bude 
vypůjčitelem veřejné prostranství vráceno zpět do užívání půjčiteli se zápisem a podpisem 
obou smluvních stran v zápisu o vrácení, 

- záruční doba na provedené práce je 36 měsíců, 
- v případě nedodržení všech závazků vypůjčitele, může být kauce započítána na úhradu 

nákladů, které by půjčitel vynaložil na uvedení veřejného prostranství do původního stavu, 
kauce může být také započítána na úhradu dlužné smluvní pokuty, 

- smluvní pokuta ve výši 500,- Kč denně za každý den trvání porušení povinnosti a každou 
porušenou povinnost ze strany vypůjčitele  

- povinnost vypůjčitele zajišťovat průběžně úklid staveniště, v případě nepříznivého počasí i 
čištění komunikací dotčených stavbou, mimo pracovní dobu bude staveniště zajištěno tak, 
aby nedošlo k úrazu osob pohybujících se v okolí stavby 

- dohoda o výpůjčce a užívání části veřejného prostranství nenahrazuje povolení zvláštního 
užívání komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

- při pokládce inženýrských sítí je nutné uzavřít na odboru majetkoprávním smlouvu o zřízení 
věcného břemene. 

 
 
Osvobození od platby ceny za užívání veřejného prostranství: 
 
a) akce na veřejném prostranství pořádané a spolupořádané městem Šumperkem a jím zřízenými 

a založenými organizacemi, 
b) akce kulturní, sportovní, vzdělávací a společenské pořádané na veřejném prostranství 

základními organizacemi tělovýchovných a zájmových svazů, jejichž sídlo je na území města 
Šumperka, 

c) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně 
prospěšné účely, 

d) akce pořádané na veřejném prostranství politickými stranami a hnutími při povoleném 
shromáždění občanů, 

e) akce pořádané na veřejném prostranství, které je užíváno jejich vlastníkem nebo které je na 
pozemcích ve vlastnictví jiného subjektu než města Šumperka,  

f) při umisťování přenosných reklamních zařízení pro účely města Šumperka a jím zřízených a 
založených organizací (Divadlo, Dům kultury, Kino, PONTIS atd.), 

g)  užívání veřejného prostranství při odstraňování havárií inženýrských sítí. 
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Zónování města dle vyhlášky č. 5/1993 
 
 
1. zóna 
Do této zóny patří všechny ulice, které jsou uzavřeny okruhem ulic Slovanská, Husovo nám., 
Okružní, Langrova (od křižovatku ul. Havlíčkova po ul. Gen. Svobody), Gen. Svobody (od ul. 
Slovanská po ul. Tatranská), Hlavní třída, Čsl. armády (po ul. Lidická), 8. května (po ul. Lidická),    
17. listopadu, nám. Svobody, Komenského, Kozinova (po ul. Terezínská), Krátká, M. R. Štefánika 
(po ul. Dr. Beneše), ul. Dr. Beneše (od ul. M.R. Štefánika po ul. Fialova), ul. Fialova (od ul. 
Jeremenkova po ul. Hlavní třída). 
 
2. zóna 
Tato zóna je ohraničena ulicemi Čajkovského, Fibichova, Jiřího z Poděbrad (po ul. Šumavská), 
Husitská, Žižkova, Bezručova, Wolkerova (po ul. Lidická); ulice Lidická tvoří pouze hranici mezi 
ulicemi Wolkerova a Jeremenkova, ale do této zóny nepatří. 
Dále ul. Jeremenkova (od ul. Lidická směrem do centra), 28. října, ul. M. R. Štefánika (od ul.              
28. října do centra), Lautnerova, Žerotínova (od ul. Lautnerova směrem do centra), Nemocniční (od 
křižovatky ulic Žerotínova – Nemocniční po křižovatku s ul. B. Němcové), B. Němcové (po křižovatku 
s ul. Vančurova), Vančurova (od ul. B. Němcové po ul. Havlíčkova), Havlíčkova. 
 
3. zóna 
Zóna je ohraničena ulicemi Žerotínova (od ul. Lautnerova po ul. Jesenická), ul. Jesenická (od ul. 
Žerotínova po ul. Lidická), Lidická (od ul. Uničovská po ul. Gen. Svobody), Gen. Svobody (po 
křižovatku s ul. Bratrušovská), část ul. Jiřího z Poděbrad (od ul. Bratrušovská po ul. Husitská), ul. 
Šumavská, Temenická (od ul. Šumavská po ul. Langrova), Langrova (od ul. Temenická po ul. 
Zábřežská), Zábřežská (až po ul. Nemocniční), ul. Nemocniční (po ul. B. Němcové). Dále pak ulice 
U tenisu, Sportovní, Olympijská a U potoka (od ul. Olympijská po ul. Nemocniční), ul. Uničovská (po 
ul. Lidická). 
 
4. zóna 
Do 4. zóny patří všechny zbývající ulice. 
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Tato pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství nabývají 
účinnosti od 01.01.2021 do doby jejich změny.  
 
V Šumperku dne 27.08.2020 
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