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RM 51 – 15.10.2020 

 

Naše čj.: MUSP 104005/2020 

Naše sp. zn.: 104001/2020 TAJ/PECH *MUSPX027LEOY* 

 

U S N E S E N Í  

z 51. schůze rady města Šumperka ze dne 15.10.2020  

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. 

2324/20 Pachtovní smlouva – dodatek č. 8 (správa lesních pozemků) 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

uzavření dodatku č. 8 k pachtovní smlouvě č. SML/2016/0405/MJP ze dne 16.06.2016 

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

IČO 00303461, a pachtýřem společností Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 

21, Šumperk, IČO 65138163, ve kterém propachtovatel uděluje pachtýři souhlas s podáváním 

žádostí o poskytování příspěvků, dotací a náhrad a dále souhlas s jejich poskytnutím dle 

předloženého materiálu. 

 

 

         Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

 

2325/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV r. 2020 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XIV roku 2020: 

příjmy ve výši:          119 tis. Kč 

výdaje ve výši:          136 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   651.870 tis. Kč 

výdaje celkem:  742.343 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěrů celkem:  853.620 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      759.937 tis. Kč  

 

 

       Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2326/20 Obecně závazná vyhláška č. xx/2020, o omezení provozování hazardních her na 

území města Šumperka 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 

ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“), obecně závaznou vyhlášku č. xx/2020, o 

omezení provozování hazardních her na území města Šumperka s účinností od 01.01.2021.  

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2327/20 Doplatek kupní ceny – Dům kultury 

doporučuje ZM 

schválit jednorázové doplacení kupní ceny ve výši 10.500 tis. Kč za budovu č. p. 416, 

občanského vybavení (Dům kultury), prodávajícímu Základní organizaci Odborového svazu 

KOVO Pramet, IČO 15504000, se sídlem Uničovská 2, 787 53 Šumperk, v roce 2020, a to 

v souladu s ustanovením III. bodu 3) kupní smlouvy SML/2016/0582/MJP. 

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2328/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

765/19, 1081/19, 1571/20, 1630/20, 1631/20, 1656/20, 1915/20, 1916/20, 1917/20, 

1924/20, 1937/20, 1993/20, 1994/20, 1995/20, 1996/20, 1997/20, 2013/20, 

2015/20, 2017/20, 2018/20, 2019/20, 2020/20, 2021/20, 2022/20, 2023/20, 

2024/20, 2025/20, 2026/20, 2027/20, 2028/20, 2029/20, 2030/20, 2031/20, 

2036/20, 2041/20, 2042/20, 2043/20, 2053/20, 2054/20, 2055/20, 2056/20, 

2057/20, 2058/20, 2060/20, 2065/20, 2066/20, 2067/20, 2068/20, 2071/20, 

2072/20, 2073/20, 2074/20, 2075/20, 2076/20, 2077/20, 2078/20, 2079/20, 

2080/20, 2081/20, 2082/20, 2083/20, 2084/20, 2085/20, 2086/20, 2087/20, 

2088/20, 2089/20, 2090/20, 2091/20, 2092/20, 2093/20, 2094/20, 2095/20, 

2096/20, 2097/20, 2098/20, 2099/20, 2101/20, 2106/20, 2107/20, 2108/20, 

2109/20, 2110/20, 2112/20, 2118/20, 2120/20, 2121/20, 2122/20, 2123/20, 

2124/20, 2125/20, 2126/20, 2137/20, 2138/20, 2139/20, 2140/20, 2141/20, 

2142/20, 2143/20, 2144/20, 2145/20, 2146/20, 2147/20, 2148/20, 2149/20, 

2150/20, 2151/20, 2152/20, 2153/20, 2155/20, 2156/20, 2157/20, 2158/20, 

2161/20, 2164/20, 2165/20, 2166/20, 2167/20, 2168/20, 2169/20, 2170/20, 

2172/20, 2173/20, 2174/20, 2175/20, 2176/20, 2180/20, 2181/20, 2182/20, 

2183/20, 2185/20, 2186/20, 2189/20, 2190/20, 2191/20, 2192/20, 2193/20, 

2195/20, 2197/20, 2198/20, 2199/20, 2200/20, 2201/20, 2204/20, 2205/20, 

2206/20, 2207/20, 2208/20, 2210/20, 2212/20, 2225/20, 2228/20, 2229/20, 

2230/20, 2231/20, 2232/20, 2233/20, 2235/20, 2236/20, 2237/20, 2238/20, 

2240/20,    2241/20,   2243/20,   2244/20,    2245/20. 
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2329/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

1252/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1655/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1663/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1748/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1758/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1927/20 do 30.11.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2059/20 do 31.10.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2105/20 do 31.03.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2127/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2128/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2129/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2130/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2202/20 do 31.10.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2234/20 do 26.11.2020 Zodpovídá: Ing. Miterková  

 

2330/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 2104/20 ze dne 09.07.2020 

ruší 

usnesení RM č. 2104/20 ze dne 09.07.2020 z důvodu duplicity s usnesením RM č. 2293/20 

ze dne 24.09.2020. 

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2331/20 MJP – změny usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020 – pravidla užívání 

veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

schvaluje 

změnu pravidel užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

schválených usnesením RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. Změnou dochází u položky 

osvobození od platby ceny za užívání veřejného prostranství k vypuštění písmena d) akce 

pořádané na veřejném prostranství politickými stranami a hnutími při povoleném shromáždění 

občanů a dále RM schvaluje doplnění pravidel užívání veřejného prostranství a ceny za užívání 

veřejného prostranství schválených usnesením RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. Pravidla 

se doplňují o užívání veřejného prostranství u bodu 2. reklamní áčka městských kulturních 

zařízení o následující text:  

- Divadlo Šumperk s.r.o., může na pěší zónu umístit 2 ks reklamních áček o rozměru cca 

200 x 120 cm (výška počítána od země) a Dům kultury Šumperk s.r.o., může umístit   

1 ks reklamního áčka o rozměru cca 200 x 120 (výška počítána od země) 

- Na ul. 17. listopadu mohou oba subjekty umístit každý 1 ks reklamního áčka 

V ostatním se pravidla nemění.  

 

 

       Termín:  01.01.2021 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2332/20 MJP – oddělení komunálních služeb – plán zimní údržby 2020/2021 

schvaluje 

plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 

období 2020/2021, dle předloženého materiálu.  

 

 

       Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2333/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby „Sociální služby pro seniory 

Šumperk – výstavba parkoviště“ a zřízení věcných břemene souvisejících s touto 

stavbou 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucího daru části p. p. č. 1990/26 o výměře 60 m2 geometrickým plánem 

č. 7033-521/2019 označené jako díl „d“ v k. ú. Šumperk z vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, do vlastnictví Olomouckého kraje, se 

sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, s právem 

hospodaření pro Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvkovou organizaci, se sídlem U 

sanatoria 2631/25, Šumperk, IČO 75004011, a přijetí daru části p. p. č. 1990/41 o výměře 

26 m2 geometrickým plánem č. 7033-521/2019 označené jako díl „f“ o výměře 16 m2 a jako 

p. p. č 1990/45 o výměře 10 m2 vše v k. ú. Šumperk, daru chodníků na částech pozemků p. č. 

1990/26 a p. č. 1990/41 geometrickým plánem č. 7033-521/2019 označených jako p. č. 

1990/41, p. č. 1990/45 a p. č. 1990/46 vše v k. ú. Šumperk a daru veřejného osvětlení na 

pozemcích p. č. 1990/10, p. č. 1990/17, p. č. 1990/18, p. č. 1990/26, p. č. 1990/27, p. č. 

1990/41, p. č. 1990/42 a p. č. 1990/43 vše v k. ú. Šumperk, a to z vlastnictví Olomouckého 

kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, s 

právem hospodaření pro Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvkovou organizaci, se 

sídlem U sanatoria 2631/25, Šumperk, IČO 75004011, do vlastnictví města Šumperka se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemků pod stavbou „Sociální služby pro seniory Šumperk – výstavba parkoviště“. 

 

− náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradil Olomoucký 

kraj 

− správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí bude uhrazen oběma 

stranami rovným dílem 

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2334/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby „Sociální služby pro seniory 

Šumperk – výstavba parkoviště“ a zřízení věcných břemene souvisejících s touto 

stavbou 

schvaluje 

realizaci budoucího zřízení věcného břemene služebnosti – umístění a provozování dešťové 

kanalizace na pozemcích p. č. 1990/40, p. č. 1990/12 a p. č. 1994/1 v k. ú. Šumperk, kde 

povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, a oprávněným z věcného břemene je Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, právo hospodaření pro Sociální 

služby pro seniory Šumperk, příspěvkovou organizaci, se sídlem U sanatoria 2631/25, 

Šumperk, IČO 75004011, a zřízení věcného břemene služebnosti – umístění a provozování 

veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 1990/10, p. č. 1990/17, p. č. 1990/18, p. č. 

1990/27, p. č. 1990/42 a p. č. 1990/43 vše v k. ú. Šumperk, kde povinným z věcného 
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břemene je Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 

779 11, IČO 60609460, právo hospodaření pro Sociální služby pro seniory Šumperk, 

příspěvkovou organizaci, se sídlem U sanatoria 2631/25, Šumperk, IČO 75004011, a 

oprávněným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461. 

Podmínky: 

 

− věcná břemena jsou zřízena v rámci stavby „Sociální služby pro seniory Šumperk – 

výstavba parkoviště“ 

− věcná břemena se zřizují na dobu neurčitou 

− věcná břemena se zřizují bezúplatně 

− náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření věcných břemen uhradil 

Olomoucký kraj 

− správní poplatek za zápis věcného práva do katastru nemovitostí bude uhrazen oběma 

stranami rovným dílem 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2335/20 MJP – majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 k podpachtovní smlouvě č. SML/2016/0534/MJP/Šv uzavřené mezi 

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

a J. K., bytem Bratrušov, jako pachtýřem, jejímž předmětem je podpacht části pozemku p. č. 

830 k. ú. Horní Temenice dotčené stavbou „Cyklostezka Bratrušov“. Předmětem dodatku č. 1 

bude zvýšení výměry předmětu podpachtu z 1 270 m2 na 1 292 m2 a zvýšení ročního 

podpachtovného z 97,-- Kč na 100,-- Kč. Zvýšení výměry předmětu podpachtu je z důvodu 

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

31.03.2020. 

Ostatní ustanovení podpachtovní smlouvy č. SML/2016/0534/MJP/Šv se nemění. 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2336/20 MJP – majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 k podpachtovní smlouvě č. SML/2016/0562/MJP/Šv uzavřené mezi 

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

a společností ÚSOVSKO AGRO, s.r.o., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO 25398849, jako 

pachtýřem, jejímž předmětem je podpacht části pozemku p. č. 405 a části pozemku p. č. 895 

m2 k. ú. Dolní Temenice dotčených stavbou „Cyklostezka Bratrušov“. Předmětem dodatku č. 1 

bude upřesnění výměry předmětu podpachtu, a to u části p. p. č. 405 z 580 m2 na 599 m2 a u 

části p. p. č. 895 z 55 m2 na 29 m2 a snížení ročního podpachtovného z 102,-- Kč na 101,-- Kč. 

Změna výměry předmětu podpachtu je z důvodu upřesnění výměry pozemků po zaměření 

stavby geometrickým plánem č. 1043-7/2020 ze dne 31.03.2020. 

Ostatní ustanovení podpachtovní smlouvy č. SML/2016/0562/MJP/Šv se nemění. 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2337/20 MJP – majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

změnit usnesení ZM č. 564/20 ze dne 10.09.2020, kterým byla schválena realizace 

budoucího výkupu pozemků od pana R. K., bytem Šumperk, za kupní cenu ve výši              

333,-- Kč/m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka 

Bratrušov“. Změna spočívá ve změně kupní ceny z 333,-- Kč/m2 na 224,-- Kč/m2, neboť tato 

výše kupní ceny byla sjednaná ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 

SML/2016/0522/MJP/Šv. Ostatní ustanovení se nemění. 

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2338/20 MJP – majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

změnit usnesení ZM č. 561/20 ze dne 10.09.2020, kterým byla schválena realizace 

budoucího výkupu pozemků od spol. ÚSOVSKO, a.s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, za 

kupní cenu ve výši 333,-- Kč/m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou 

„Cyklostezka Bratrušov“. Změna spočívá ve změně kupní ceny z 333,-- Kč/m2 na 100,-- Kč/m2, 

neboť tato výše kupní ceny byla sjednaná ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 

SML/2016/0418/MJP/Šv. Ostatní ustanovení se nemění. 

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2339/20 MJP – majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

změnit usnesení ZM č. 560/20 ze dne 10.09.2020, kterým byla schválena realizace budoucí 

směny pozemků mezi městem Šumperk a spol. ÚSOVSKO a. s., za účelem majetkoprávního 

vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“. Změna spočívá ve změně výčtu 

pozemků, které mají být převedeny z vlastnictví spol. ÚSOVSKO a.s., do vlastnictví města 

Šumperka, a to následovně: text „část p. p. č. 500/5, dle GP jde o p. č. 500/8 o výměře 

263 m2, p. č. 500/9 o výměře 315 m2, p. č. 500/10 o výměře 134 m2“ bude vyňat a nahrazen 

textem „část pozemku ve ZE p. č. 500/3 o výměře 712 m2, přesné označení pozemků bude 

stanoveno v geometrickém plánu“. Ostatní ustanovení se nemění. 

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2340/20 MJP – oddělení komunálních služeb – žádost o změnu přílohy veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 

schvaluje 

změnu přílohy č. 1 - plánu oprav a údržby Tyršova stadionu v Šumperku pro rok 2020 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 uzavřené mezi 

městem Šumperk a TJ Šumperk, se sídlem Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk, IČO 

14617790, na částku 3.700.000,-- Kč. Změnou přílohy č. 1 - plánu oprav a údržby Tyršova 

stadionu v Šumperku pro rok 2020, dojde k převodu částky 400 tis. Kč ze schváleného 
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rozpočtu plánu oprav a údržby Tyršova stadionu na rok 2020 na novou položku investice 

(pořízení sekacího traktoru) z důvodu spolufinancování dotace z Olomouckého kraje.  

 

 

       Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2341/20 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytné pohledávky ve výši 13.000,-- Kč za M. D. (dříve V. K.), bytem Šumperk, vzniklé 

neuhrazením bezúročné půjčky Okresního úřadu Šumperk z prostředků sociální péče 

poskytnuté rozhodnutím OÚ ze dne 28.01.2002. 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2342/20 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytné pohledávky ve výši 12.170,-- Kč za zemřelým Josefem Komendou, posledně 

bytem Banskobystrická 1275/43, Šumperk, vzniklé neuhrazením doplatku ročního vyúčtování 

služeb spojených s užíváním bytu číslo 5 na adrese Banskobystrická 1275/43, Šumperk. 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2343/20 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytné pohledávky ve výši 4.115,-- Kč za zemřelou Marií Kulichovou, posledně bytem 

Temenická 2924/35, vzniklé neuhrazením doplatku ročního vyúčtování služeb spojených 

s užíváním bytu číslo 408 na adrese Temenická 2924/35, Šumperk.  

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2344/20 MJP – odpis pohledávek 

doporučuje ZM 

schválit odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 192.702,-- Kč za zemřelým Jaroslavem 

Čechem, posledně bytem nám. Míru 364/1, Šumperk, vzniklých neuhrazením nájemného a 

služeb spojených s užíváním bytu číslo 13 na adrese Lidická 1313/77, Šumperk. 

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2345/20 MJP – odpis pohledávek 

doporučuje ZM 

schválit odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 65.736,-- Kč za zemřelou Helenou 

Hankovou, posledně nám. Míru 364/1, Šumperk, vzniklých neuhrazením nájemného a služeb 

spojených s užíváním bytu číslo 4 na adrese Balbínova 878/17, Šumperk.  

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2346/20 MJP – odpis pohledávek 

doporučuje ZM 

schválit odpis nedobytné pohledávky ve výši 64.918,57 Kč za zemřelým Hermannem Koldou, 

posledně bytem Vančurova 702/17, Šumperk, vzniklé neuhrazením doplatku kupní ceny za 

prodej bytové jednotky č. 702/7 v budově č. p. 702 na st. p. č. 875 v k. ú. Šumperk včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 876/10000 na společných částech domu č. p. a pozemku 

st. p. č. 875. 

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2347/20 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 15.573,41 Kč za V. T., bytem Šumperk, vzniklých 

neuhrazením nájemného za pronájem bytu na adrese Temenická, Šumperk, a nájemného za 

pronájem bytu na adrese Temenická, Šumperk, řešených v insolvenčním řízení a 

neuspokojených v rámci soudem schváleného oddlužení. 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2348/20 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytné pohledávky ve výši 3.631,05 Kč za P. Ž. (dříve V.), bytem Hanušovice, vzniklé 

neuhrazením bezúročné půjčky Okresního úřadu Šumperk z prostředků sociální péče 

poskytnuté rozhodnutími OÚ ze dne 16.07.2001 a 07.08.2002, řešené v insolvenčním řízení a 

neuspokojené v rámci soudem schváleného oddlužení. 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2349/20 MJP – odpis pohledávek 

doporučuje ZM 

schválit odpis nedobytné pohledávky ve výši 34.668,36 Kč za K. a L. Ch., bytem Šumperk, 

vzniklé neuhrazením poplatku z prodlení z dlužných částek nájemného a služeb spojených 
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s užíváním bytu na adrese Čsl. armády, Šumperk, řešené v insolvenčním řízení a neuspokojené 

v rámci soudem schváleného oddlužení.  

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2350/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti pro 

uložení vodovodní přípojky přes pozemek p. č. 2110/1 v k. ú. Šumperk („Přestupní 

terminál Šumperk – zelené střechy“) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene–služebnosti pro uložení 

vodovodní přípojky přes pozemek p. č. 2110/1 v k. ú. Šumperk (silnice I. třídy Jesenická), pro 

účely zajištění připojení stavby v rámci investiční akce města: „Přestupní terminál Šumperk – 

zelené střechy“. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Nusle, 14000 Praha 4, právo hospodařit pro Správu Olomouc, se sídlem Wolkerova 24a, 

77911 Olomouc, IČO 65993390 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě. 

− Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti bude uzavřena nejpozději do 

6 měsíců ode dne vydání povolení užívat dokončenou stavbu v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

− Budoucí oprávněný zajistí vyhotovení a předání geometrického plánu pro určení 

rozsahu věcného břemene budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od 

ukončení prací. Nedodržení této lhůty zakládá budoucímu povinnému právo na smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z celkové výše finanční náhrady bez DPH za zřízení věcného 

břemene-služebnosti za každý i započatý den prodlení, splatnou do 14 dnů po obdržení 

daňového dokladu. 

− Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti bude sjednán 

zákaz zcizení stavby bez souhlasu vlastníka dotčeného pozemku, porušením zákazu se 

smlouva v plném rozsahu ruší. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena dle interních 

pravidel ŘSD: „Směrnice GŘ č. 10/2017 – Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a 

silnic I. třídy, příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími stavebníky nebo 

investory a jejich přejímání – Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy“, 

platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti, ve 

výši 11.917,-- Kč + koeficient inflace dle ČSÚ platný k datu předložení geometrického 

plánu + platná sazba DPH. Úplata bude splatná po obdržení vyrozumění o provedení 

vkladu věcného břemene do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od vystavení daňového 

dokladu. V případě prodlení s úhradou přísluší budoucímu povinnému úrok z prodlení 

v zákonné výši, splatný do 14 dnů od obdržení daňového dokladu. 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2351/20 MJP – smlouva o pronájmu části stavby silnice I/11 Jesenická na pozemku p. č. 

2110/1 v k. ú. Šumperk, pro účely vybudování vodovodní přípojky („Přestupní 

terminál Šumperk – zelené střechy“) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o pronájmu části stavby silnice I. třídy č. I/11 (ul. Jesenická) na pozemku p. č. 

2110/1 v k. ú. Šumperk. 

Účel nájmu:  dočasné využití krajnice silnice pro provádění výkopu pro uložení vodovodní 

přípojky, v rámci realizace stavby: „Přestupní terminál Šumperk – zelené 

střechy“ 

Pronajímatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na  

   Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, právo hospodařit pro Správu  

   Olomouc, se sídlem Wolkerova 24a, 77911 Olomouc, IČO 65993390 

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

Doba nájmu: od 08.10.2020 do 09.10.2020 

Nájemné:  758,-- Kč + DPH v platné výši, dle interních pravidel ŘSD: „Směrnice GŘ č.  

   10/2017 – Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy,   

   příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími stavebníky nebo  

   investory a jejich přejímání – Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích  

   I. třídy“ 

Ostatní podmínky nájmu dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy. 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2352/20 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. 22 

Nájemné:         min. 375,-- Kč vč. 21 % DPH/1 parkovací místo/měsíc, tj. celkem 2.250,-- Kč 

vč. 21 % DPH/1 park. místo/půl roku 

Doba nájmu:   doba určitá na 3 roky s tím, že parkování bude umožněno každý rok pouze na 

půl roku od 01.11. do 30.04., tj. od 01.11.2020 do 30.04.2021, od 

01.11.2021 do 30.04.2022 a od 01.11.2022 do 30.04.2023, s možností 

dalšího tříletého prodloužení,  

nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

 

       Termín:  01.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2353/20 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: 
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Účel nájmu: plocha pro parkování osobního motorového vozidla nájemce – společnost se 

sídlem v okolí parkoviště, parkovací místo č. 20 

Nájemné:         min. 375,-- Kč vč. 21 % DPH/1 parkovací místo/měsíc, tj. celkem 2.250,-- Kč 

vč. 21 % DPH/1 park. místo/půl roku 

Doba nájmu:   doba určitá od 01.11.2020 do 30.04.2021, s možností dalšího prodloužení, 

nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

 

       Termín:  01.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2354/20 MJP – prominutí nájemného nebytový prostor Jesenická 2 

schvaluje 

prominutí dvou měsíčních splátek nájemného ve výši 11.550,-- Kč nájemci MUDr. Ladislavě 

Holubcové, se sídlem Jesenická 475/2, Šumperk, IČO 48005797, za pronájem nebytových 

prostor ve II. NP budovy na adrese Jesenická 475/2 v Šumperku z důvodu stavebních prací na 

akci Přestupní terminál Šumperk. 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2355/20 MJP – zveřejnění prodeje části pozemku p. č. 1991/11 v k. ú. Šumperk (or. směr 

Bratrušov za křižovatkou na koupaliště) 

schvaluje 

záměr města zveřejnit prodej části pozemku p. č. 1991/11 o výměře cca 260 m2 v k. ú. 

Šumperk za podmínek:  

− účel podeje: a) zajištění vjezdu do garáží  

    b) rekreační zóna 

− kupní cena:  a) část pozemku sloužící ke vjezdu do garáží: 300,-- Kč/m2 + DPH 

v případě stanovení zákonné povinnosti odvodu  

b) část pozemku sloužící jako vstup a rekreační zóna 400,-- Kč/m2 + 

DPH v případě stanovení zákonné povinnosti odvodu 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, pokud bude     

v rámci prodeje pozemku vyhotoven 

− kupující uhradí náklady na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− v případě podaných žádostí od vlastníků garáží v daném místě o zřízení služebností 

budou s prodejem pozemku sjednána práva odpovídající zřízení služebnostem práva 

cesty a stezky  

 

 

       Termín:  18.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2356/20 MJP – prodej p. p. č. 35/10 v k. ú. Dolní Temenice (or. za bytovým bezbariérovým 

domem ve vlastnictví města, ul. Temenická) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

03.09.2020 do 19.09.2020 dle usnesení rady města č. 2212/20 ze dne 27.08.2020, schválit   

prodej p. p. č. 35/10 o výměře 71 m2 v k. ú. Dolní Temenice.  
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Kupující: P. D., bytem Šumperk  

Podmínky: 

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

− účel prodeje: zahrada 

− kupující uhradí nájemné za období roku 2018, 2019 a 2020 

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

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2357/20 MJP – zrušení zveřejněného záměru prodeje pozemku p. č. 1998/1 a pozemku p. č. 

1998/4 oba v k. ú. Šumperk (or. lokalita mezi domy při ul. Reissově) 

ruší 

v plném rozsahu usnesení rady města č. 4717/18 ze dne 19.07.2018 a usnesení rady města 

č. 1933/20 ze dne 04.06.2020, kterými byl zveřejněn záměr města prodat část pozemku p. č. 

1998/1 o výměře cca 4045 m2 a část pozemku p. č. 1998/4 o výměře cca 250 m2 oba v      

k. ú. Šumperk, z důvodu ponechání si pozemku ve vlastnictví města Šumperka.  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2358/20 MJP – prodej 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) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

03.09.2020 do 19.09.2020 dle usnesení rady města č. 2206/20 ze dne 27.08.2020 a od 

29.09.2020 do 14.10.2020 dle usnesení rady města č. 2289/20 ze dne 24.09.2020, schválit    

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 výměře743 m2 (dle GP č. 7185-147/2020 p. p. č. 589/19), 

části pozemku p. č. 589/3 o výměře 126 m2 (dle GP č. 7185-147/2020 p. p. č. 589/17) a 

části pozemku p. č. 589/4 o výměře 546 m2 (dle GP č. 7185-147/2020 p. p. č. 589/1 9) vše 

v k. ú. Šumperk. 

 

Kupující:  Moravské krematorium s.r.o., se sídlem Zábřežská 2076/78, Šumperk,  

     IČO 27802183 

 

Podmínky:  

− 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 

c) hodnota aleje stromů bude stanovena odborným posudkem 

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

návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

− kupující se zavazuje, že převezme závazky k vysázené aleji na části p. p. č. 589/15, dle 

GP    p. p. č. 589/19 v k. ú. Šumperk v počtu 15 stromů, protože byla vysázena v rámci 

uložených náhradních výsadeb rozhodnutím orgánu ochrany přírody, a tudíž musí být 

její existence zachována v dlouhodobé perspektivě min. 30 let 
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− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckým 

posudkem  

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2359/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě číslo SML/2019/0482/OSM, uzavřené dne 

20.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. M. jako nájemkyní bytu na adrese 

Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu 

od 01.11.2020 do 30.06.2021. 

 

 

       Termín:  30.11.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2360/20 MJP – správa majetku – rozhledna na Háji – prodloužení smlouvy o pachtu a nájmu 

pozemku 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu č. MP/0026/2015 ze dne 30.12.2015 na pacht 

pozemku st. p. č.  392 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m2 v k. ú. Hrabenov 

(pozemek pod rozhlednou na Háji) 

Propachtovatel: Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 

1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ  500 08, IČO 42196451   

 

Pachtýři: 1/ Město Šumperk 

      se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 787 01, IČO 00303461 

      vlastník id. 48/100 stavby rozhledny na st. p. č. 392 v k. ú. Hrabenov 

     2/ Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

      se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, 130 00, IČO 04084063 

      vlastník id. 48/100 stavby rozhledny na st. p. č. 392 v k. ú. Hrabenov 

     3/ Obec Bludov 

      se sídlem Jana Žižky 195, Bludov 789 61, IČO 00302368 

      vlastník id. 4/100 stavby rozhledny na st. p. č. 392 v k. ú. Hrabenov 

 

Předmět dodatku: prodloužení doby pachtu – doba určitá 5 let od 01.01.2021 do 

31.12.2025  

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2361/20 MJP – správa majetku – rozhledna na Háji – prodloužení smlouvy o pachtu a nájmu 

pozemku 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. MP/0025/2015 ze dne 09.12.2015 na 

pronájem části pozemku p. č. 1227/1 – lesní pozemek o výměře 805 m2 v k. ú. Hrabenov 

(pozemek kolem rozhledny na Háji) 
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Pronajímatel: Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 

1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ  500 08, IČO 42196451   

 

Nájemce:   město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

 

Předmět dodatku: prodloužení doby nájmu – doba určitá 5 let od 01.01.2021 do 

31.12.2025 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2362/20 MJP – zveřejnění výpůjčky pozemku p. č. 779/1 v k. ú. Dolní Temenice (areál 

baseballového hřiště) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka vypůjčit pozemek p. č. 779/1 výměře 27618 m2 v k. ú. Dolní 

Temenice, za podmínek: 

− účel výpůjčky: provozování baseballového hřiště se zázemím 

− doba výpůjčky: určitá do 31.03.2021, výpovědní lhůta jednoměsíční 

 

 

       Termín:  26.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2363/20 MJP – změna smlouvy o výpůjčce TJ Šumperk, z.s. 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 13 ke smlouvě o výpůjčce sportovního areálu č. Obch 86/99/JG ze dne 

28.02.2000, ve znění pozdějších dodatků č. 1–12, uzavřené 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, jehož 

předmětem bude: 

 

− rozšíření předmětu 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). 

 

Záměr rozšíření předmětu výpůjčky byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 29.09.2020 do 14.10.2020 dle usnesení rady města č. 2286/20 ze dne 

24.09.2020. 
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− rozšíření předmětu výpůjčky o movité věci dle předloženého materiálu 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2364/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2021 – podmínky, smlouvy 

doporučuje ZM  

schválit 

1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2021 

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2021 

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2021 

4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu pro rok 2021 

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 

2021  

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2021 

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2021  

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

2365/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2021 – vyhlášení programu „Podpora 

neziskových akcí“ 

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora neziskových akcí“. 

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

2366/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2021 – vyhlášení programu „Podpora 

celoroční činnosti“ 

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora celoroční činnosti“.  

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2367/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2021 – vyhlášení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

doporučení ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora výkonnostního sportu“. 

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

2368/20 Žádost o udělení výjimky 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 1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, 

− 03.12.2020 (čtvrtek) - 27.12.2020 (neděle): Vánoční Šumperk, nám. Míru od 09:00 do 

22:00 hod., pouze v pátky a v den svatého Mikuláše do 23:00 hod. 

− 11.12.2020 (pátek) – 12.12.2020 (sobota): Vánoční farmářské trhy, Hl. třída před 

Českou spořitelnou od 09:00 do 18:00 hod.  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

2369/20 Organizace provozu školních družin základních škol v Šumperku v období podzimních 

prázdnin ve dnech 29.10.2020 a 30.10.2020 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin základních škol v Šumperku v období 

podzimních prázdnin ve čtvrtek 29.10.2020 a v pátek 30.10.2020. 

 

   

2370/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, pronajmout tělocvičnu na dobu delší 

než 100 hodin do 30.06.2021 organizacím FbC ASPER Šumperk, z.s., TJ Šumperk, z.s.  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2371/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, pronajmout tělocvičnu na dobu delší než 100 hodin 
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do 30.06.2021 Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škole 

logopedické Schola Viva, o.p.s., Šumperk.  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2372/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, pronajmout tělocvičny na dobu delší          

než 100 hodin do 30.06.2021 organizaci TJ Sokol Šumperk.  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2373/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, pronajmout tělocvičny na dobu delší          

než 100 hodin do 30.06.2021 organizacím Gymnastický klub Šumperk, z.s., TJ Šumperk, z.s., 

Fotbalový klub Šumperk, z.s., KRAV MAGA IKMF CZ Praha, z.s.  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2374/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, pronajmout tělocvičnu na dobu delší          

než 100 hodin do 30.06.2021 organizaci BOX Šumperk, z.s.  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

  

2375/20 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk,    

8. května 63 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v 1. PP budovy č.p. 870/63 na pozemku  

p. č. st. 1048 v k. ú. Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí budovy   

č.p. 870/63 na pozemku p. č. st. 1048 v k. ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených 

v příloze výše uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem Šumperk, 8. května 

870/63, PSČ 787 01, IČO 00852317, zastoupená ředitelem Mgr. Radovanem Pavelkou 

nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 
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doba nájmu: určitá, od 01.01.2021 do 31.12.2021 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2376/20 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk, 

Vrchlického 22 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v 5. NP budovy č.p. 1846 na pozemku  

p. č. st. 2199 v k. ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP budovy č.p. 1871/33        

na pozemku p. č. st. 2247 v k. ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše 

uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Šumperk, Vrchlického 

1846/22, PSČ 787 01, IČO 60339381, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem Málkem  

nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2021 do 31.12.2021 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2377/20 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v suterénu budovy č.p. 587 na pozemku 

p. č. st. 569 v k. ú. Šumperk (v části budovy označené jako Žerotínova), včetně tepelných 

zdrojů (kotelna školy – budova č.p. 587 Žerotínova – suterén, tělocvična v budově č.p. 

587 hospodářská budova – přízemí, školní jídelna v budově č.p. 587, hospodářská 

budova – přízemí), za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 

587/1, PSČ 787 01, IČO 00852295, zastoupená ředitelem PaedDr. Milanem Tichým  

nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2021 do 31.12.2021 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2378/20 Uzavření servisní smlouvy pro dieselový záložní zdroj radnice 

schvaluje 

v uzavření servisní smlouvy pro dieselový záložní zdroj radnice dle předloženého materiálu. 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

   

2379/20 Uzavření servisní smlouvy na varovný a informační systém města Šumperka 

schvaluje 

uzavření servisní smlouvy na varovný a informační systém a lokální výstražný systém města 

Šumperka ve vybraném variantním řešení Hot-Line dle předloženého materiálu. 

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

 

2380/20 Uzavření servisní smlouvy na varovný a informační systém města Šumperka 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtu na rok 2021 navýšení kapitoly KRZ o částku    

100 tis. Kč na úhradu nákladů za pravidelný roční servis varovného a informačního systému 

města.  

 

 

       Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

  

2381/20 Vydání obecně závazné vyhlášky č. XX/2020, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška č. 11/1993, o zřízení Městské policie města Šumperka, ve znění 

obecně závazné vyhlášky č. 6/2003, obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 a obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2010 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) a písm. o) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 1 odst. 1 Zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. XX/2020, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/1993, o zřízení Městské policie města Šumperka, ve 

znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2003, obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 a obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2010 s účinností od 16.11.2020. 

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2382/20 PONTIS Šumperk, o.p.s. – dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2020 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 

14.02.2020 uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, a PONTIS Šumperk, o.p.s., se sídlem gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 

25843907. 

  

Dodatkem dojde k doplnění účelu a změně termínu pro zrealizování, profinancování a 

vyúčtování dotace takto: 

− v čl. II odst. 1 ve větě druhé se doplňuje text “z čehož částka 85.123,-- Kč (slovy 

osmdesát pět tisíc sto dvacet tři korun českých) se určuje na zakoupení kuchyně pro 

klub důchodců ve Společenském středisku Sever“ 

− v čl. II odst. 1 se doplňuje věta třetí tohoto znění: „Z celkové výše dotace se určuje 

částka 1.100.000,-- Kč (slovy jeden milion sto tisíc korun českých) na pořízení investic, 

takto:  

- na zakoupení kuchyně pro Klub důchodců, stavební úpravy sociálního zázemí 

v krizovém bytě, vybudování šaten na Společenském středisku Sever, výměnu dveří na 

budově 17. listopadu 6 a stavební úpravy pro komunitní centrum na adrese Gen. 

Svobody 68“ 

− v čl. II odst. 2 se nahrazují slova „nejpozději do 31.12. roku, v němž dotaci obdržel“ 

slovy „nejpozději do 31.05.2021“.  

− v čl. IV. odst. 1 se nahrazují slova „nejpozději do 15.01. roku, následujícím po 

poskytnutí dotace“ slovy „nejpozději do 31.05.2021“. 

  

V ostatních článcích se smlouva nemění.  

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

 

2383/20 PONTIS Šumperk, o.p.s. – zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a 

výroční zprávy 

bere na vědomí 

zprávu nezávislého auditora auditu účetní závěrky a výroční zprávy za období od 01.01.2019 

do 31.12.2019 společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. ze dne 12.06.2020.  

 

 

2384/20 Časový a obsahový program schůzí Rady města na 1. pololetí 2021 

schvaluje 

časový a obsahový program schůzí Rady města na 1. pololetí 2021.  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2385/20 Časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 1. pololetí 2021 

doporučuje ZM 

schválit časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 1. pololetí 2021. 

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

2386/20 Vypsání veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb elektronických 

komunikací 

schvaluje 

1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací pro město Šumperk 

2. členy komise včetně náhradníků, kteří budou plnit funkci členů komise pro otevírání 

obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

  členové: Ing. Novotná, Ing. Kouřil, Ing. Štefečková, Koutný DiS., Bc. Güttlerová  

  náhradníci: Ing. Jirgl, M. Šula, H. Hloušková, Ing. Matušů, Ing. Peluhová  

3. minimální seznam zájemců ve složení 

− O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336 

− T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681 

− Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Kouřil 

           Koutný, DiS. 

2387/20 Pravomoc stanovit úřední hodiny 

svěřuje 

podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

tajemnici městského úřadu pravomoc stanovit úřední hodiny městského úřadu vzhledem 

k opatřením k řešení rizika epidemiologického ohrožení zaměstnanců městského úřadu.  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

2388/20 Návrh obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. xx/2020, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Šumperk 

doporučuje ZM 

vydat obecně závaznou vyhlášku města Šumperka č. xx/2020, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území města Šumperka s účinností od 01.12.2020.  

 

 

       Termín:  29.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2389/20 Smlouva o provozu podzemních kontejnerů 

ruší 

usnesení rady města č. 2530/16 ze dne 10.11.2016 a nahrazuje ho novými.  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

2390/20 Smlouva o provozu podzemních kontejnerů 

schvaluje 

návrh vzorové smlouvy o provozu podzemních kontejnerů. 

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

2391/20 Smlouva o provozu podzemních kontejnerů 

schvaluje 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 a § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.11.2020 odboru životního prostředí 

Městského úřadu Šumperk působnost v oblasti: 

 

− uzavírání (dle vzorové smlouvy), změn a ukončování smluv na užívání podzemních 

kontejnerů živnostníky a obchodními společnostmi ve městě Šumperku 

 

Současně RM uděluje vedoucí odboru životního prostředí podpisové právo k uzavření výše 

uvedených smluv, včetně dodatků a ukončování těchto smluv.  

 

 

       Termín:  15.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

2392/20 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 29.10.2020 včetně programu.  

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

        starosta       1. místostarostka 
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