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Naše čj.: MUSP 91284/2020 

Naše sp. zn.: 91282/2020 TAJ/PECH *MUSPX0274RTV* 

 

 

 

U S N E S E N Í  

z 49. schůze rady města Šumperka ze dne 10. 9. 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. 

2240/20 MJP –  stanovení výše kauce v zahrádkářské kolonii U Sanatoria Šumperk (or. směr 

Bratrušov, lokalita určena k zástavbě pro bydlení) 

schvaluje 

výši kauce  Českému zahrádkářskému svazu U Sanatoria Šumperk, IČO 636 96 134, se 

sídlem Reissova 1904/3, Šumperk, jako  nájemci  z nájemní smlouvy označené jako MP 

121/99/Pro ze dne 03.03.1999 ve znění jejich dodatků takto:  

 

- u staveb se zastavěnou plochou menší jak 9 m2 včetně…… 5.000,-Kč 

- u staveb se zastavěnou plochou větší jak 9 m2 ……………….. 7.000,-Kč 

- společně s kaucí vlastníků staveb – podnájemců ze shora uvedené nájemní smlouvy bude 

nájemcem složena částka ve výši 20.000,- Kč jako garance k zajištění likvidace 

neodstraněných staveb a terénních úprav na pozemcích, které jsou předmětem nájmu 

z nájemní smlouvy. 

 

Kauce bude složena pro případ neodstranění staveb a terénních úprav na pozemcích, které 

jsou předmětem pronájmu  Českému zahrádkářskému svazu U Sanatoria Šumperk, IČO 636 

96 134, se sídlem Reissova 1904/3, Šumperk. 

Další podmínky úhrady a vrácení kauce po splnění podmínek v rámci odstranění stavby a 

terénních úprav budou dány usnesením, kterým bude schváleno prodloužení nájemního vztahu 

z nájemní smlouvy shora uvedené. 

 

       Termín:  10.09.2020 

       Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

2241/20 MJP –  zveřejnění prodeje pozemku st.p.č. 21, jehož součástí je stavba č.p. 94 v obci 

  a  k.ú. Šumperk 
 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat nemovitou věc, pozemek st.p.č. 21, jehož součástí 

je budova s č.p. 94 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. nám. Míru 20) včetně příslušenství, 

sestávajícího z vedlejších staveb a venkovních úprav, za níže uvedených podmínek. 

Pro dům na ulici nám. Míru 20 v Šumperku byl zpracován průkaz energetické náročnosti 

budovy, budova patří do energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie je 190,4 MWh/rok. 
 
- Kupní cena: min. ve výši 7.500.000,- Kč jako cena obvyklá stanovená znaleckým 

posudkem. 
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- Kupující bere na vědomí, že převáděné nemovité věci jsou nemovitou kulturní památkou. 
- Povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za zápis 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

- Město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 

ceny v dohodnutém termínu. 

- Písemné žádosti o koupi nemovitých věcí budou zájemci zasílány na adresu Městský 

úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, nejpozději do 

13.00 hod. dne 16.10.2020, na obálce bude uvedeno „Prodej domu nám. Míru 20 v 
Šumperku“. Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty a budou zájemcům 

vráceny. 

- V případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí bude kupující vybrán ve výběrovém 

řízení, kterého se zúčastní zájemci o koupi, kteří podali ve stanovené lhůtě žádost o koupi 

s tím, že kupujícím bude ten, kdo nabídne nejvyšší kupní cenu. Vyvolávací cena přitom 

bude cena uvedená ve zveřejnění. 

- Zájemci, kteří podají ve shora uvedené lhůtě žádost o koupi nemovitých věcí, budou 

následně informováni městem Šumperk o termínu a místě konání výběrového řízení a dále 

budou povinni před konáním výběrového řízení složit na účet města kauci ve výši 

100.000,- Kč, která bude u vybraného kupujícího započtena na kupní cenu. Ostatním 

účastníkům bude kauce vrácena bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy s 
vybraným kupujícím. Zájemci o koupi nemovitých věcí berou na vědomí, že uzavření kupní 

smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Šumperka. 

- V případě zájmu bude možné dohodnout termín prohlídky předmětu zveřejnění u Ing. 
Salcburgerové, tel. 721 341 331, kde je k nahlédnutí rovněž znalecký posudek. 

- Kupující bere na vědomí, že na půdě budovy je instalován kamerový rozvaděč včetně 

rozvodů el. kabelů pro účely napájení kamery monitorovacího systému města Šumperka 

umístěný na rohu objektu nám. Míru 85/21. 
- Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným ze zájemců o koupi 

nemovitých věcí. 

 

       Termín:  30.09.2020 

       Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

2242/20 Příspěvkové organizace města – realizace pořízení technického vybavení škol 

 
  bere na vědomí 

postup realizace pořízení technického vybavení – digitálních učebních pomůcek financovaných 

z mimořádně poskytnutých finančních prostředků MŠMT základním školám  zřizovaným 

městem Šumperkem. 

 

2243/20 Stánkový prodej na Svatováclavských slavnostech 

schvaluje 

  cenu za pronájem stánkového místa na Svatováclavských slavnostech 2020: 

 

- 1000,- Kč/den pro prodejce občerstvení s prodejem rozlévaných alkoholických nápojů (bez 

možnosti prodeje samostatně rozlévaného alkoholu s obsahem alkoholu na 15%), 

- 500,- Kč/den pro prodejce občerstvení bez prodeje rozlévaného alkoholu, 

- 500,- Kč/den pro provozovatele atrakcí pro děti, 

- 200,- Kč/den pro prodejce řemeslného zboží. 

 

  Stánkové místo pro prodejce rozlévaného alkoholu s certifikovanou regionální značkou bude 

  poskytnuto zdarma. 

 

         Termín:  10.09.2020 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2244/20 Odvolání člena Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 

  odvolává 

  Radoslava Sturma z funkce člena Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě ke 

  dni 30.9.2020. 

   

         Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

2245/20 Jmenování člena Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 

  jmenuje 

  Jakuba Macka členem Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě ke dni  

  1.10.2020. 

   

         Termín:  01.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

       Starosta       1. místostarostka 
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