
 

1|25 

RM 50 – 24.09.2020 

 

Naše čj.: MUSP 96417/2020 

Naše sp. zn.: 96413/2020 TAJ/PECH *MUSPX027BQP3* 

 

U S N E S E N Í  

z 50. schůze Rady města Šumperka ze dne 24.09.2020 

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. 

2246/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII r. 2020 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XIII roku 2020: 

příjmy ve výši:          6.045 tis. Kč 

výdaje ve výši:          6.453 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   651.751 tis. Kč 

výdaje celkem:  742.207 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěrů celkem:  853.501 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      759.801 tis. Kč 

 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2247/20 Inventarizace majetku a závazků města Šumperka 

schvaluje 

1. Plán inventur města Šumperka za rok 2020 dle předloženého materiálu 

2. Harmonogram prací spojených s inventarizací města Šumperka za rok 2020 dle 

předloženého materiálu 

3. Schvaluje složení HIK dle předloženého materiálu 

 

 

Termín:  24.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2248/20 MJP – pronájem části pozemků p. č. 831/72 a 2171/52 v k. ú. Šumperk (Silnice 

I/44 Bludov – obchvat) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

03.09.2020 do 19.09.2020, dle usnesení RM č. 2208/20 ze dne 27.08.2020, pronajmout 

části pozemků p. č. 831/72 a 2171/52 o celkové výměře 90 m2 v k. ú. Šumperk. 
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Účel nájmu:  dočasné využití pozemků v rámci realizace stavby: „Silnice I/44 Bludov – 

obchvat“ – zřízení dílčího stavebního objektu: „SO 811 – Rekultivace ploch 

dočasného záboru“ 

 

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

 

Doba nájmu a ostatní podmínky nájmu dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2249/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Temenická, p. č. 108/100, přeložka NN“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemky p. č. 481/1 v k. ú. Šumperk a p. č. 108/100 v k. ú. Dolní Temenice 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická, p. č. 108/100, přeložka NN“ 

– přeložka stávajícího vedení NNk, v rámci přípravy území pro výstavbu výtahu s obslužnou 

rampou v objektu Temenická 2620/5, Šumperk (středisko Sever). 

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. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 

1.210,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úplata je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2250/20 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemenen – 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2017/0715/MJP/Pe – ČEZ: 

„Šumperk – ul. Vikýřovická, nové NNk“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu SML/2017/0715/MJP/Pe, uzavřené dne 14.12.2017 mezi 

budoucím povinným městem Šumperkem a budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035, jejímž předmětem je 

budoucí závazek smluvních stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení věcného 

břemene - služebnosti, spočívajícího v právu umístit a provozovat zařízení elektrizační 

distribuční soustavy – nové zemní kabelové vedení NN, včetně nových rozpojovacích a 

přípojkových skříní, pod názvem stavby: „Šumperk – ul. Vikýřovická, nové NNk“, přes pozemky 

ve vlastnictví města Šumperka p. č. 1800/5, 1800/4, 1800/8, 1804/1, 1804/3, 1804/2 v   

k. ú. Šumperk. 

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení sjednané lhůty pro podání písemné výzvy ze strany 

budoucího oprávněného k uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

z data 31.08.2020 na nový termín 31.08.2021, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 

20.000,-- Kč pro případ nedodržení lhůty.   
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Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2251/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Výstavba teplovodu 

z kotelny K14 Uničovská – Napojení krytého bazénu v Šumperku“ – investor PMŠ a.s. 

schvaluje 

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

teplovod přes pozemky p. č. 1350/3, 1484/14, 1484/15, 1485/11, 1487/3, 1487/6, 

1487/9, 1488/7, 2125/6, 2125/8 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení modernizovaného 

areálu krytého bazénu v Šumperku. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 78701 Šumperk, IČO 65138163 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 44.256,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úplata bude uhrazena ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 

podpisu smlouvy. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2252/20 MJP – uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění majetku a odpovědnosti 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 1672895419, uzavřené dne 26.02.2020 mezi 

městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem a 

společností Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/11, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, jako pojistitelem, jejímž předmětem je pojištění majetku a 

odpovědnosti. 

 

Dodatkem dojde ke změně v předmětu pojištění: 

 

− z předmětu pojištění bude vyjmuta budova Banskobystrická 1276/44, Šumperk, 

z důvodu jejího odprodeje z majetku města, 

 

− do předmětu pojištění budou zařazeny přírodní fotbalové hřiště při ul. Žerotínově 

(tvořené pozemkem stavební parcela č. 6241 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova bez č.p./č.e. stavba občanského vybavení, a pozemkem parcela    

č. 1268/41 ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha v katastrálním území 

Šumperk, obec Šumperk) a areál kanoistiky (tvořený pozemkem stavební parcela        

č. 5928 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. stavba 

občanského vybavení, pozemkem stavební parcela č. 5929 zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. stavba občanského vybavení, 

pozemkem stavební parcela č. 5930 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova bez č.p./č.e. stavba občanského vybavení, a pozemkem parcela č. 1357/4 

trvalý travní porost v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk), které město 



 

4|25 

RM 50 – 24.09.2020 

Šumperk nabyde do svého majetku od TJ Šumperk, z.s. na základě darovací smlouvy  

č. SML/2020/0543/MJP ze dne 16.09.2020. 

 

Pojistné částky a rozsah pojištění budou stanoveny pojišťovacím makléřem OK GROUP, a.s. 

 

Dodatek bude uzavřen po zápisu vlastnického práva města Šumperk dle předmětné darovací 

smlouvy. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2253/20 MJP – realizace budoucího prodeje pozemků – oplocený prostor k domu Čsl. armády 

31, 31A, 33 a 33A, Šumperk 

doporučuje ZM 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 28.05.2018 do 13.06.2018 dle usnesení RM č. 

4481/18 ze dne 24.05.2018 a podle usnesení zastupitelstva města č. 138/19 ze dne 

21.02.2019, kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje p. p. č. 1564/2 o 

výměře 444 m2 a st. p. č. 1892/2 o výměře 1120 m2 oba v k. ú. Šumperk.  

 

Kupující: Společenství vlastníků domu č.p. 1597, 1598, 1599 a 1600 Šumperk, se sídlem Čsl. 

armády 1597/31, 78701 Šumperk, IČO 04613899 

 

Podmínky:  

− účel prodeje: zajištění vstupu a vjezdu k bytovým domům 

− kupní cena uhrazena v souladu se smlouvou budoucí kupní:  

a) 400,-- Kč/m2 + DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu - st. p. č. 

1892/2 a část p. p. č. 1564/2, celkem 1250 m2 nezatížena služebností stezky a cesty 

k pozemkům, jejichž součástí je stavba garáže 

b)  100,-- Kč /m2+ DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu – část      

p. p. č. 1564/2 o výměře 130 m2 zatížena služebností stezky a cesty k pozemkům, 

jejichž součástí je stavba garáže 

− kupující uhradí náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

 

 

Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2254/20 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p. č. 921/18 v k. ú. Dolní Temenice (or. zahrada u 

rodinného při ul. Anglické) 

schvaluje 

záměr města zveřejnit prodej pozemku parcelní číslo 921/18 o výměře 127 m2 v k. ú.  Dolní 

Temenice za podmínek: 

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

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

 

 

Termín:  28.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2255/20 MJP – zveřejnění směny pozemků – město x LEZAPARI Development s.r.o. (or. bývalá 

dolní kasárna – polyfunkční dům U Barborky) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemku, a to formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním:  

 

− z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převeden do vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o. , se sídlem Gen. Svobody 

2866/1a, Šumperk, IČO 04193423, pozemek p. č. 3297/1 o výměře 8 m2, pozemek 

p. č. 3297/5 o výměře 9 m2, část pozemku p. č. 765/2 o výměře cca 20 m2 a část 

pozemku p. č. 1782/4 o výměře cca 95 m2 vše v k. ú. Šumperk, přičemž hodnota 

směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemků a finanční částky 

800,-- Kč/m2 a platná sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

− z vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, 

IČO 04193423, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, pozemek p. č. 3297/6 o výměře 1 m2, pozemek p. č. 

3297/7 o výměře 3 m2, část pozemku p. č. st. 1782/2 o výměře cca 2 m2 a část 

pozemku p. č. 3196 o výměře cca 84 m2 vše v k. ú. Šumperk, přičemž hodnota 

směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 

300,-- Kč/m2 

− rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán společností 

LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, IČO 

04193423, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy, 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků a 

správní poplatek  za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí LEZAPARI 

Development s.r.o. , se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, IČO 04193423 

− směna pozemků bude realizována po zrušení zapsaných věcných práv k pozemkům ve 

vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, 

IČO 04193423 

 

 

Termín:  28.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2256/20 MJP – zveřejnění změny zveřejněného záměru pronájmu pozemků – zahrádkářská 

kolonie „Tulinka“ (or. směr na Nové domky z ul. Reissovy) 

schvaluje 

zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu označenou jako MP/0002/2011/Vr ze dne 

22.12.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2012, kterou byly pronajaty pozemky p. č. 

2020/1 o výměře 6451 m2, p. č. 2020/2 o výměře 783 m2, p. č. st. 5417 o výměře 16 m2,    

p. č. st. 5419 o výměře 16 m2, p. č. st. 5420 o výměře 16 m2,  p. č. st. 5422 o výměře 16 m2,  

p. č. st. 5424 o výměře 16 m2, p. č. st. 5643 o výměře 16 m2, p. č. st. 5781 o výměře 16 m2 a  

p. č. st. 5855 o výměře 26 m2 vše v k. ú. Šumperk.  

Změnou dojde:  

− k upřesnění předmětu pronájmu, kde nově bude p. č. 2020/1 o výměře 6431 m2, p. č. 

2020/2 o výměře 772 m2, p. č. st. 5417 o výměře 16 m2, p. č. st. 5419 o výměře      

16 m2, p. č. st. 5420 o výměře 16 m2, p. č. st. 5421 o výměře 16 m2, p. č. st. 5422 o 

výměře 16 m2, p. č. st. 5423 o výměře 16 m2, p. č. st. 5424 o výměře 16 m2, p. č. st. 

5643 o výměře 16 m2, p. č. st. 5781 o výměře 16 m2 a  p. č. st. 5855 o výměře 26 m2 

vše v k. ú. Šumperk.,  

− k prodloužení sjednané doby pronájmu z data 31.12.2020 nově do 31.12.2030 
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− pronajímatel si vyhrazuje právo doplnit shora uvedené podmínky 

 

 

Termín:  28.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2257/20 MJP – zřízení služebnosti: umístění stavby mostu a zřízení práva stezky a cesty přes  

p. p. č. 296 a p. p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice (or. naproti lomu v Temenici) 

schvaluje 

uzavřít s vlastníkem pozemku p. č.  293/3 a pozemku p. č. st. 121 v k. ú. Horní Temenice, G. 

J., bytem Šumperk, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající: 

a) v umístění stavby mostu na části p. p. č. 296 a části p. p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice 

   b) v právu stezky a cesty přes část p. p. č. 296 a část p. p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice 

 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

 

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

vlastník pozemku p. č.  293/3 a pozemku p. č. st. 121 v k. ú. Horní Temenice, jmenovitě G. J., 

bytem Šumperk  

 

Podmínky:  

− budoucí služebnosti budou zřízeny na dobu určitou do 31.12.2023 s tím, že v případě 

splnění podmínek daných v rámci stavebního řízení při povolení mostu přes tok  

Temenec a komunikačního napojení na ul. Bohdíkovskou (dále jen stavba), po 

vybudování stavby a povolení k užívání, budou zřízeny služebnosti se zápisem 

v katastru nemovitostí na dobu neurčitou 

− služebnosti ke stavbě budou zřízeny úplatně s jednorázovou úhradou 6.000,-- Kč + 

DPH v platné výši 

− úplata za zřízení služebností bude uhrazena do 15 dnů ode dne uzavření vlastní 

smlouvy o zřízení služebností, před podáním návrhu na vklad služebností 

− budoucí povinný ze služebností uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického 

plánu vyznačení průběhu vedení služebnosti 

− budoucí povinný ze služebností nepřevezme do své údržby předmětné části pozemku 

upravené za účelem zřízení služebnosti práva stezky a cesty, most zůstane vlastnictvím 

oprávněného ze služebnosti 

− budoucí oprávněný ze služebnosti spočívající v právu cesty a stezky výhradně na své 

náklady bude, po dobu sjednané služebnosti na části pozemku p. č. 1327/3 v k. ú. 

Horní Temenice, která bude vymezena geometrickým plánem jako průběh vedení 

služebnosti cesty a stezky, pečovat o stav pozemku, aby byl způsobilý k užívání ke 

sjednané služebnosti 

− budoucí oprávněný ze služebností vyzve budoucího povinného ze služebností 

k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po dokončení výstavby mostu a 

komunikačního napojení z ul. Bohdíkovské k pozemkům ve vlastnictví budoucího 

oprávněného, nejpozději však k datu 31.12.2023. V případě nedodržení stanovené 

lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

− budoucí oprávněný ze služebností je povinen dodržet podmínky vydané stavebním 

povolením Okresního úřadu v Šumperku, referátem životního prostředí ze dne 

31.05.2002, č.j.: Voda 1532/2/R-163/2001, 2002-Kl-El-231/2 - „Výstavba 

inženýrských sítí v Šumperku – Temenici, včetně regulace potoka Temence“ a 

stavebního povolení vydaným Okresním úřadem v Šumperku, referátem dopravy a SH, 

č.j.: Dopr. 3815/01/02/Vi ze dne 06.05.2002 – „Rekonstrukce inženýrských sítí 

Temenice“ 

− smlouva budoucí o zřízení služebností nenahrazuje souhlas se stavbou, projektová 

dokumentace stavby bude odsouhlasena odborem RÚI, který stanoví podmínky stavby 

v rámci stavebního řízení a budoucí povinný ze služebností se zavazuje, že uzavře 
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v případě odsouhlasené projektové dokumentace ke stavbě, s budoucím oprávněným 

smlouvou s právem provést stavbu 

− budoucí oprávněný je povinen doložit povolení ke stavbě nejpozději do 31.12.2022 

− pokud nebudou předložena příslušná povolení ke stavbě v požadovaném termínu, 

sjednává si budoucí povinný ze služebnosti od smlouvy v plném rozsahu odstoupit, v 

případě odstoupení od smlouvy nebudou budoucímu oprávněnému ze služebnosti 

kompenzovány náklady spojené s přípravou projektové dokumentace 

− nesplněním podmínek vydaných dotčenými odbory v rámci správního řízení, případný  

rozpor skutečnosti a projektu a následné finanční náklady půjdou k tíži budoucího 

oprávněného ze služebnosti, tímto není dotčeno právo vlastníka pozemku na náhradu 

škody 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2258/20 MJP – prodej části p. p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk (or. směr Nový Malín, naproti 

rybníku Benátek) 

neschvaluje 

zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1378/3 o výměře cca 520 m2 v k. ú. Šumperk z 

důvodu, že předmětná část pozemku je v územním plánu navržena jako plocha dopravní 

infrastruktury. 

 

 

Termín:  24.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2259/20 MJP – pronájem pozemku p. č. 1940/2 a pozemku p. č. 3099 v k. ú. Šumperk (or. 

Kotel, vedle hřiště na discgolf) 

neschvaluje 

záměr města zveřejnit pronájem pozemku p. č.  1940/2 o výměře 910 m2 a pozemku p. č. 

3099 o výměře 50 m2 oba v k. ú. Šumperk. 

 

 

Termín:  24.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2260/20 MJP – správa majetku – výpověď smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě 

schvaluje 

ukončení smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě č. 018/6/0/083 R ze dne 09.03.2016 ve 

znění dodatku číslo 1 ze dne 18.02.2019, kde objednatelem je město Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a dodavatelem služby společnost Techem, spol. 

s r.o., se sídlem Počernická 272/96, Malešice, Praha 10, PSČ 108 00, IČO 49684370. 

Předmět smlouvy: provádění ročních odečtů a rozúčtování nákladů mezi příjemce služeb 

pro dům Prievidzská 25 a 27, Šumperk 

Způsob ukončení: písemná výpověď  

Datum ukončení: 31.12.2020 

 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2261/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0700/OSM uzavřené dne 31.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

jako nájemcem bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2020 do   31.10.2021. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2262/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0826/OSM uzavřené dne 24.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2020 do   31.10.2021. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2263/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Čsl. armády v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se 

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

M., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši              

56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2264/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Banskobystrická v Šumperku, mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 

straně jedné a R. T., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši              

56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 



 

9|25 

RM 50 – 24.09.2020 

2265/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0122/OSM uzavřené dne 25.03.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a Z. M., jako nájemcem bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od  01.11.2020  do   30.06.2021. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2266/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Banskobystrická v Šumperku, mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 

straně jedné a M. H., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.12.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši              

56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2267/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Banskobystrická v Šumperku, mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 

straně jedné a M. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.12.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši              

56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2268/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Banskobystrická v Šumperku, mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 

straně jedné a H. V., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši              

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2269/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Banskobystrická v Šumperku, mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 

straně jedné a J. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.12.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši              

56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2270/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0487/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a P. K., jako nájemcem bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2020 do   31.10.2021. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2271/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši              

56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2272/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0708/OSM uzavřené dne 31.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a A. K., jako nájemcem bytu v domě na ulici Jeremenkova, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od     01.11.2020 do   31.10.2021. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2273/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0860/OSM uzavřené dne 25.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a A. Š., jako nájemkyní bytu v domě na ulici Jeremenkova, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2020 do   31.10.2021. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2274/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0872/OSM uzavřené dne 20.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a J. O., jako nájemcem bytu v domě na ulici Jeremenkova, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od    01.11.2020  do   31.10.2021. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2275/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0874/OSM uzavřené dne 20.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a A. R., jako nájemkyní bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  01.11.2020  do   31.10.2021. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2276/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0825/OSM uzavřené dne 23.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a A. M., jako nájemkyní bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2020 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2277/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

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

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

W., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.12.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši              

56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2278/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

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

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

O., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 22.10.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši              

56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2279/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0873/OSM uzavřené dne 20.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a J. K., jako nájemcem bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2020 do   31.10.2021. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2280/20 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0712/OSM uzavřené dne 23.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a J. P., jako nájemcem bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  01.11.2020  do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2281/20 MJP – bytová problematika – skončení nájmu uplynutím doby 

schvaluje 

neobnovit s R. a L. K. nájem bytu na ulici Čsl. armády v Šumperku, jehož nájem skončí 

uplynutím doby k 31.10.2020. V případě nepředání bytu v termínu skončení nájmu, podat 

žalobu na vyklizení bytu, jehož nájem skončil uplynutím doby. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2282/20 MJP – bytová problematika – skončení nájmu uplynutím doby 

schvaluje 

neobnovit s P. S. nájem bytu na ulici Gen. Svobody v Šumperku, jehož nájem skončí uplynutím 

doby k 31.12.2020. V případě nepředání bytu v termínu skončení nájmu, podat žalobu na 

vyklizení bytu, jehož nájem skončil uplynutím doby. 

 

 

Termín:  31.01.2021 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2283/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty a stezky – p. p. č. 

970/1 v k. ú. Horní Temenice 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty a stezky přes pozemky p. č. 

1296 a p. č. 924/1 v k. ú. Horní Temenice, které jsou ve vlastnictví města Šumperka. 

Služebnost stezky a cesty bude zřízena pro vlastníka pozemku p. č. 970/1 v k. ú. Horní 

Temenice. 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, 

IČO 00303461 

Oprávněný z věcného břemene: S. H., bytem Šumperk 

Podmínky: 

− budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou 

− budoucí služebnost bude zřízena úplatně s jednorázovou úhradou 100,-- Kč + DPH 

v platné výši 

− úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve 

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

cesty, která bude uzavřena nejdříve po kolaudaci stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 

− povinný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení 

průběhu vedení služebnosti cesty a stezky 

− povinný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného práva do KN 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2284/20 MJP – dohoda o přistoupení k závazku sjednaného kupní smlouvou č. 

SML/2020/0326/MJP (dům Banskobystrická 44) 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dohody o přistoupení k závazku podle ust. § 1892 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, sjednanému v kupní smlouvě č. SML/2020/0326/MJP 

uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 

00303461, jako prodávajícím a PROMA real a.s., se sídlem Průmyslová 4544/1c, 79601 

Prostějov, IČO 27840034, jako kupujícím. Jedná se o: 

− závazek kupujícího, že předmět převodu (pozemek st. p. č. 1365, jehož součástí je 

stavba č. p. 1276 v k. ú. Šumperk) využije tak, aby v souladu s územním plánem města 

Šumperka byla provedena rekonstrukce stávajícího bytového domu, případně stávající 

objekt odstraní a na jeho místě vystaví nový bytový dům, a to vzhledově i výškově 

respektující okolní bytovou zástavbu, to vše v termínu do 3 let od nabytí vlastnického 

práva a v téže lhůtě zajistí i vydání případného kolaudačního souhlasu (čl. 5.2 smlouvy)  

− závazek kupujícího zaplatit městu Šumperk smluvní pokutu ve výši 4.400.000,-- Kč, 

v případě nesplnění závazku sjednaného v článku 5.2. smlouvy, tedy že provede 

rekonstrukci stávajícího bytového domu, případně stávající objekt odstraní a na jeho 

místě vystaví nový bytový dům, a to vzhledově i výškově respektující okolní bytovou 

zástavbu, tato smluvní pokutu je splatná do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty (čl. 6.2 smlouvy) 

− závazek kupujícího zaplatit městu Šumperk v případě nesplnění závazku sjednaného 

v článku 5.2. této smlouvy, tedy za nedodržení termínu provedení stavebních úprav a 

případného vydání kolaudačního souhlasu (pokud bude vydáván) do 3 let od nabytí 

vlastnického práva (tj. od 29.06.2020) ve výši 100.000,-- Kč, a to i opakovaně za 

každý i započatý rok prodlení následujícím po stanoveném termínu ukončení 

stavebních úprav a předložení kolaudačního souhlasu (pokud bude vydáván), tato 

smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení 

smluvní pokuty (článek 6.3 smlouvy) 

Účastníci dohody: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 

00303461, jako věřitel, AgriNet 5 CZ, spol. s.r.o., se sídlem Hellichova 458/1, Malá Strana, 

11800 Praha 1, IČO 27398650, jako přistupitel s tím, že přistupitel jako nabyvatel pozemku 

st. p. č. 1365, jehož součástí je stavba č. p. 1276 v k. ú. Šumperk přistoupí k závazkům 

společnosti PROMA real a.s., sjednaným v kupní smlouvě SML/2020/0326/MJP a shora 

popsaným vůči městu Šumperk a to tak, že v případě, že na ně vznikne městu Šumperk nárok, 

z nich budou vůči městu Šumperk se společností PROMA real a.s., zavázáni společně a 

nerozdílně. 

 

 

Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2285/20 MJP – nebytový prostor Hlavní třída 289/12 – změna označení nájemce 

schvaluje 

uzavřít dodatek číslo 1 ke smlouvě č. SML/2020/0303/OSM o nájmu prostor sloužících 

k podnikání uzavřené dne 29.05.2020, mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a Mgr. Michaelou Kroulíkovou, bytem Horní 

Čermná 291, PSČ 561 56, IČO 08954453, jako nájemcem. Předmětem nájmu je nebytový 

prostor nacházející se v budově č. p. 289 na adrese Hlavní třída 12 v Šumperku. 

Předmětem dodatku je změna označení účastníka smlouvy a změna označení trvalého pobytu, 

kdy nově bude nájemce Mgr. Michaela Valentová, bytem Zábřežská 289/12, Šumperk, IČO 

08954453. 

 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 



 

15|25 

RM 50 – 24.09.2020 

2286/20 MJP – zveřejnění záměru rozšířit předmět výpůjčky TJ Šumperk, z.s. 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o výpůjčce sportovního areálu č. Obch 

86/99/JG ze dne 28.02.2000, ve znění pozdějších dodatků č. 1 – 12, uzavřenou mezi 

půjčitelem městem Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 

01, a vypůjčitelem TJ Šumperk, z.s., IČO 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 1691/55, 

PSČ 787 01, na dobu určitou do 31.12.2033. 

 

Změnou smlouvy o výpůjčce bude rozšířen předmět výpůjčky o tyto nemovitosti v katastrálním 

území Šumperk, obec Šumperk:  

 

− pozemek stavební parcela č. 6241 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova bez č.p./č.e. stavba občanského vybavení, a pozemek parcela č. 1268/41 

ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha (or. přírodní fotbalové hřiště při ul. 

Žerotínově) 

 

− pozemek stavební parcela č. 5928 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova bez č.p./č.e. stavba občanského vybavení (or. stavba dílny údržby kanoistů), 

pozemek stavební parcela č. 5929 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova bez č.p./č.e. stavba občanského vybavení (or. stavba plechového skladu lodí), 

pozemek stavební parcela č. 5930 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova bez č.p./č.e. stavba občanského vybavení (or. stavba šaten a klubovny 

kanoistů), a pozemek parcela č. 1357/4 trvalý travní porost (or. areál kanoistiky u řeky 

Desná) 

 

 

Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2287/20 MJP – zveřejnění změny smlouvy o nájmu nemovitosti MP 60/2002/Pro/Ba – 

pronájem části pozemku p. č. 1998/1 o výměře 84 m2 v k. ú. Šumperk (část zahrady 

u domu Reissova 17, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 

60/2002/Pro/Ba ze dne 31.10.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.11.2012, uzavřenou 

mezi pronajímatelem městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 

00303461, a nájemkyní M. V., bytem Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části pozemku 

p. č. 1998/1 o výměře 84 m2 v k. ú. Šumperk, pro účely zahrádkářského využití, za celkové 

roční nájemné 420,-- Kč, při sazbě nájmu 5,-- Kč/m2/rok. 

Změnou nájemní smlouvy dojde k úpravě účelu nájmu a výše ročního nájmu, z důvodu 

umístění legalizované stavby terasy na předmětu nájmu, přičemž nově bude předmět nájmu 

pronajatý pro účely: a) pozemek pro individuální využití – 57 m2, b) pozemek pod ostatní 

stavbou/terasa – 27 m2, za celkové roční nájemné 1.095,-- Kč, při zachování sazby nájmu pro 

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

Účinnost změny dnem uzavření dodatku č. 2. 

Povinnost úhrady nové výše nájemného ode dne skutečného užívání pozemku ve změněném 

rozsahu, nejdéle však 3 léta zpětně. 

V ostatním se nájemní smlouva MP 60/2002/Pro/Ba nemění. 

 

 

Termín:  05.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2288/20 MJP – dodatek č. 3 k nájemní smlouvě SML/2016/0476/MJP – nájem pozemků 

„Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě SML/2016/0476/MJP ve znění dodatků č. 1 a č. 2  

uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 

00303461, jako nájemcem a ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 

1024/11a, 13000 Praha 3, IČO 01312774, jako pronajímatelem, jejímž předmětem je nájem 

částí pozemků p. č. 540, p. č. 554/2, p. č. 556/7 a p. č. 539 v obci Šumperk a k. ú. Dolní 

Temenice dotčených stavbou „Cyklostezka Bratrušov“. Předmětem dodatku bude snížení 

ročního nájemného na částku 6.210,-- Kč počínaje dnem 01.10.2020, z důvodu upřesnění 

výměry pronajatých pozemků po zaměření stavby geometrickým plánem č. 1043-7/2020 ze 

dne 31.03.2020. 

Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. SML/2016/0476/MJP se nemění. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2289/20 MJP – změna zveřejněného záměru prodeje p. č. 589/15 v k. ú. Šumperk (or. 

pozemek u krematoria) 

schvaluje 

zveřejnit změnu záměru města prodat pozemek 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, zveřejněného od 03.09.2020 do 19.09.2020, dle usnesení rady města č. 2206/20 

ze dne 27.08.2020.  

Usnesením dojde ke změně:  

− zveřejněné výměry u pozemku p. č. 589/15, kde místo cca 500 m2 bude nově cca  

770 m2 v k. ú. Šumperk a pozemku p. č. 589/3, kde místo cca 120 m2 bude nově cca 

130 m2 oba v k. ú. Šumperk 

− doplnění závazku kupujícího, kterým se zaváže, že alej vysázená na předmětné části 

pozemku p. č. 589/15 v k. ú. Šumperk v počtu 15 stromů bude zachována, protože 

byla vysázena v rámci uložených náhradních výsadeb rozhodnutím orgánu ochrany 

přírody, a tudíž jejich existence musí být zachována v dlouhodobé perspektivě min. 30 

let 

− doplnění kupní ceny o hodnotu stromů, která bude stanovena odborným posudkem 

 

 

Termín:  28.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2290/20 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p. č. 571/6, pozemku p. č. 571/7 a pozemku p. č. 

571/5 vše v k. ú. Šumperk (or. pozemek za obytnými domy při ul. Vančurově) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 571/7 o výměře 303 m2 v k. ú. Šumperk za 

podmínek: 

− účel prodeje: zahrada  

− kupní cena: 400,-- Kč/m2 + sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

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

návrhu na vklad vlastnického práva   

− v případě splátkování kupní ceny bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s 

možností úhrady kupní ceny ve 12 splátkách 
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− kupující uhradí náklady na zápis vkladu vlastnického práva 

− prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek 

 

 

Termín:  28.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2291/20 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p. č. 571/6, pozemku p. č. 571/7 a pozemku p. č. 

571/5 vše v k. ú. Šumperk (or. pozemek za obytnými domy při ul. Vančurově) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 571/6 o výměře 298 m2 v k. ú. Šumperk za 

podmínek: 

− účel prodeje: zahrada  

− kupní cena: 400,-- Kč/m2 + sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

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

návrhu na vklad vlastnického práva   

− v případě splátkování kupní ceny bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní 

s možností úhrady kupní ceny ve 12 splátkách 

− kupující uhradí náklady na zápis vkladu vlastnického práva 

− prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek 

 

 

Termín:  28.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2292/20 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p. č. 571/6, pozemku p. č. 571/7 a pozemku p. č. 

571/5 vše v k. ú. Šumperk (or. pozemek za obytnými domy při ul. Vančurově) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 571/5 o výměře 291 m2 v k. ú. Šumperk za 

podmínek: 

− účel prodeje: zahrada  

− kupní cena: 400,-- Kč/m2 + sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

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

návrhu na vklad vlastnického práva   

− v případě splátkování kupní ceny bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní  

s možností úhrady kupní ceny ve 12 splátkách 

− kupující uhradí náklady na zápis vkladu vlastnického práva 

 

 

Termín:  28.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2293/20 MJP – záměr využití území – areál Hedva 

ukládá 

majetkoprávnímu odboru připravit a zveřejnit výzvu potencionálním zájemcům o koupi areálu 

bývalé Hedvy v Šumperku k předložení jejich koncepce možného využití pozemků v areálu 

Hedvy, která bude v souladu s územním plánem města Šumperka. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   



 

18|25 

RM 50 – 24.09.2020 

2294/20 Kino Oko – vestavba malého sálu 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/0099/RUI s Ing. Pavlem Malínkem, Jakoubka 

ze Stříbra 44, Olomouc, IČO 46616373, na zpracování projektové dokumentace na akci: „Kino 

Oko – vestavba malého sálu“. Předmětem dodatku je pozastavení prací na PD pro provádění 

stavby. 

 

 

Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2295/20 Do odborných učeben bez bariér – přijetí dotace 

schvaluje 

přijmout dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na spolufinancování 

projektu „Do odborných učeben bez bariér“ ve výši 32.034.558,16 Kč. 

 

 

Termín:  24.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

  

2296/20 Tůně pod Čarovným lesem – přijetí dotace 

schvaluje 

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí na spolufinancování projektu „Tůně 

pod Čarovným lesem v Šumperku“ ve výši 847.122,01 Kč. 

 

 

Termín:  24.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

2297/20 Revitalizace nivy – tůně pod Čarovným lesem 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce: 

„Revitalizace nivy – tůně pod Čarovným lesem“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové:  

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva Nádeníčková, Ing. Lenka Krobotová 

                

                                

náhradníci:  

Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Šárka Hofmannová, Mgr. Bc. 

David Kobza 

                                         

minimální seznam uchazečů: 

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny, IČO 65138333 

POPR spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové, IČO 46509283 

Ing. Peter Viazanička, 790 54 Černá Voda 43, IČO 47849398 

 

 

Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 



 

19|25 

RM 50 – 24.09.2020 

2298/20 Dům kultury 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo se společností Petr Hájek ARCHITEKTI s.r.o., Grafická 20, 150 00 

Praha 5, IČO 01422294, na zpracování Ověřovací architektonické studie na rekonstrukci 

Domu kultury. Celková cena díla je 822.800,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  05.11.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2299/20 Lokalita Bratrušovská 

ukládá 

odboru RÚI zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na vyhotovení projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí pouze na 1. etapu. 

 

 

Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

2300/20 Strategický plán rozvoje města – zadávací podmínky 

schvaluje 

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 2021-2027. 

 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

2301/20 Strategický plán rozvoje města – zadávací podmínky 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce: 

„Strategický plán rozvoje města Šumperka“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků: 

členové:  

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva Zatloukalová, Ing. Lenka Krobotová  

                

náhradníci:  

Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Romana Drásalová, Emilie Lovichová, Mgr. David 

Kobza 

 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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2302/20 Plán udržitelné městské mobility města Šumperka 

schvaluje 

zpracování Plánu udržitelné městské mobility města Šumperka. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

2303/20 Plán udržitelné městské mobility města Šumperka 

ukládá 

odboru RÚI zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na 

zhotovitele plánu udržitelné městské mobility města Šumperka. Součástí zadávací 

dokumentace bude vize města v oblasti městské mobility, ze které bude zpracovatel vycházet. 

 

 

Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2304/20 Přestupní terminál Šumperk – dodatek č. 6 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2019/0517/RUI, uzavřené dne 27.03.2019 se 

zhotovitelem stavebních prací „Společnost terminál Šumperk“ Olomoucká 704/174, 

Černovice, 627 00 Brno, IČO 25322257, na akci: „Přestupní terminál Šumperk“ na posunutí 

termínu stavebních prací do 15.12.2020 a dokladové části do 20.01.2021. 

 

 

Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

2305/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout účelově určený finanční dar 

do výše 290 tis. Kč (na úhradu pracovních sešitů pro žáky na školní rok 2020/2021) od Unie 

rodičů z Pětky, z.s., Vrchlického 22, 787 01 Šumperk, IČO 01734351, v  souladu s § 27 odst. 

7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění. 

 

 

Termín:  24.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2306/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondu 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 31 odst. 

2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, použití fondu investic k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby  



 

21|25 

RM 50 – 24.09.2020 

a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravy 

v objektu školy, v celkové výši do 250 tis. Kč. 

 

 

Termín:  24.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

  

2307/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádost o souhlas zřizovatele se 

zapojením do projektu 

souhlasí 

se zapojením Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, do vzdělávacího 

programu Evropské unie, projektu Erasmus+, Klíčové akce 2 – Projekty mobility osob ve 

školním vzdělávání, výzva 2020, projekt č. 2020-1-EL01-KA229-078887_3 Save the nature, 

save the future. 

 

 

 

Termín:  24.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2308/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádost o souhlas zřizovatele se 

zapojením do projektu 

souhlasí 

se zapojením Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, do výzvy NPŽP 9/2019 

– 5.4.A – Výsadba stromů, projekt Výsadba stromů v areálu Pětky.                                          

 

 

 

Termín:  24.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

  

2309/20 Prodej časopisu Podesní 

schvaluje 

prodej časopisu za následující jednotkové prodejní ceny (cena je uváděna včetně DPH): 

 

Časopis Podesní          50,-- Kč 

 

 

Termín:  24.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

2310/20 Koncert Moravské filharmonie Olomouc 

schvaluje 

uzavření smlouvy s Domem kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, Šumperk, IČO 25818830, 

zastoupeným Mgr. Hanou Pískovou – jednatelkou, o zajištění technického zázemí a propagace 
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uměleckého výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR, účinkují MFO, termín a čas 

konání: pondělí 26.10.2020, od 19:00 hodin, místo: Dům kultury Šumperk). 

 

 

Termín:  26.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

2311/20 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela pro: 

1. I. Ž., bytem Šumperk, na pořádání benefičního koncertu k příležitosti nedožitých        

91. narozenin A. Motýla dne 27.09.2020, 

2. Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk, IČO 02214946, se sídlem Šumperk, J. z 

Poděbrad 418/44, na pořádání benefičního koncertu dne 19.11.2020. 

 

 

Termín:  27.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

2312/20 Uzavření tělocvičen základních škol pro externí subjekty 

souhlasí 

s rozhodnutím ředitelů jednotlivých základních škol o omezení provozu tělocvičen a venkovních 

sportovišť do odvolání za předpokladu, že není v jejich možnostech naplnit mimořádná 

opatření Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se provozu vnitřních a venkovních sportovišť. 

 

Termín:  24.09.2020 

       Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

2313/20 Změna organizace školního roku 2020/2021 v ZŠ Šumperk, Sluneční 38 

bere na vědomí 

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

38, IČO 00852287. 

 

   

2314/20 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

na základě písemného   doporučení odboru   sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu o 

velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, 

mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné a A. Š., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek:  

 
− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

15.10.2020 
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− měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2315/20 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

na   základě  písemného  doporučení   odboru  sociálních  věcí uzavřít  nájemní  smlouvu  k  

bytu o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Gagarinově, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, 

jako pronajímatelem na straně jedné a M. B., bytem Nový Malín,  jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

 
− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.11.2020 

− měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

2316/20 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

na  základě  písemného   doporučení  odboru  sociálních  věcí uzavřít  nájemní  smlouvu  k  

bytu o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Bohdíkovské, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, 

jako pronajímatelem na straně jedné a P. Š., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně 

druhé, za podmínek:  

 
− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.11.2020 

− měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2317/20 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2019/0776/OSM uzavřené dne 21.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. B., bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické,  na 

straně druhé, za podmínek:  
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− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2020  

− měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2318/20 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2019/0883/OSM uzavřené dne 25.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. A., trvale hlášena 

Terezín, Petrov nad Desnou, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Temenické, na straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 31.10.2020  

− měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2319/20 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 11 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0037/2014  uzavřené dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. T., bytem Šumperk, 

jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské,  na straně 

druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu určitou od 31.10.2020 do 31.10.2021 

− měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2320/20 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za   účelem prodloužení doby   nájmu k nájemní smlouvě                             

č. SML/2019/0717/OSM uzavřené dne 04.09.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. H., bytem 

Šumperk, jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické,  na 

straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2022 
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− měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2321/20 Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcí 

Olšany 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Olšany dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

 

Termín:  30.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

   

2322/20 Personální záležitosti 

zmocňuje 

tajemnici Městského úřadu k provedení pracovně právního úkonu na základě návrhu výběrové 

komise, jmenované v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků, v platném znění – jmenování Mgr. Olgy Hajdukové na pozici vedoucí 

odboru školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk s účinností od 

01.10.2020. 

 

 

Termín:  01.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2323/20 Rozpracování usnesení ZM č. 586/20 – MěÚ Lautnerova 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtu roku 2021 částku 11,2 mil. Kč na akci „MěÚ 

Lautnerova 1, Šumperk – snižování energetické náročnosti“. 

 

 

Termín:  10.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Novotná     Ing. Jakub Jirgl 

  1. místostarostka               2. místostarosta 
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