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Naše čj.: MUSP 110632/2020 
Naše sp. zn.: 110630/2020 TAJ/PECH *MUSPX027TO8C* 

 
 

U S N E S E N Í  

z 53. schůze Rady města Šumperka ze dne 05.11.2020 

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. 

2395/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVI r. 2020 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. XVI roku 2020: 
příjmy ve výši:          560 tis. Kč 
výdaje ve výši:          540 tis. Kč 

 
příjmy celkem:   652.130 tis. Kč 
výdaje celkem:  738.743 tis. Kč 

 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěrů celkem:  853.880 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      760.177 tis. Kč 

 
Termín:  30.11.2020 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
   

2396/20 Ověření úkonů potřebných k převodu správy areálu Tyršova stadionu ze současného 
správce, jímž je TJ Šumperk, z.s., na správce budoucího, jímž by byla společnost PMŠ 
a.s., nebo ŠSA s.r.o. 

ukládá 
provedení úkonů vedoucích k prověření finanční a organizační výhodnosti formy správy a 
provozování areálu Tyršova stadionu a v případě shledání výhodnosti jiné formy, než je 
současná, zahájení kroků vedoucích k transformaci správy a údržby areálu Tyršova stadionu ze 
současného správce, jímž je TJ Šumperk, z.s., na budoucího správce areálu, jímž má být PMŠ 
a.s., resp. ŠSA s.r.o. 
Úkony specifikované důvodovou zprávou budou provedeny odbory MJP, FaP, ŠKV a společností 
PMŠ a.s. Řízením projektu a jeho kontrolou je pověřena 1. místostarostka. 

 
Termín:  30.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 
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2397/20 Změna stanov společnosti PMŠ, a.s. 
 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 
změnu stanov společnosti Podniky města Šumperka a.s., IČO 65138163, se sídlem Slovanská 
21, 787 01 Šumperk, a to tak, že dosavadní znění ruší a nahrazuje jej novým zněním stanov v 
rozsahu dle projednávaného návrhu, a to s účinností od 01.01.2021. 

 
Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

2398/20 Změna stanov společnosti PMŠ, a.s. 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, volí 
s účinností od 01.01.2021 nové členy správní rady společnosti: 
- Ing. Miroslav Pospíšil, Loučná nad Desnou, PSČ 788 11 
- Ing. Vladislav Mesiarkin, Šumperk, PSČ 787 01 

 
Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

2399/20 Změna stanov společnosti PMŠ, a.s. 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady, sjednávané mezi společností Podniky 
města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, a Ing. Vladislavem 
Mesiarkinem, bytem Šumperk, členem správní rady, a to podle vzoru smlouvy o výkonu funkce 
schválené RM v působnosti valné hromady usnesením RM č. 3841/17 ze dne 30.11.2017. 

 
Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

2400/20 Změna stanov společnosti PMŠ, a.s. 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 
vzor smlouvy o výkonu funkce místopředsedy správní rady, která bude sjednána mezi 
společností Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, 
a místopředsedou správní rady, a to podle předloženého návrhu smlouvy o výkonu funkce. 

 
Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

2401/20 Změna stanov společnosti PMŠ, a.s. 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 
vzor smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady, která bude sjednána mezi společností 
Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, a 
předsedou správní rady, a to podle předloženého návrhu smlouvy o výkonu funkce. 

 
Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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2402/20 Změna stanov společnosti PMŠ, a.s. 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 
v souladu s čl. XIII. odst. 2) stanov společnosti Podniky města Šumperka a.s., odměnu za výkon 
funkce předsedy a místopředsedy společnosti Podniky města Šumperka a.s., s účinností od 
01.01.2021, ve výši dle předloženého návrhu. 

 
Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

2403/20 MJP – prodloužení termínu realizace stavby ve smlouvách o právu provést stavbu 
k PZ IV 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3013/17 ze dne 06.04.2017 tak, že termín „nejpozději do 
31.12.2020“ se mění na termín „nejpozději do 30.06.2023“. 

 
Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2404/20 MJP – prodloužení termínu realizace stavby ve smlouvách o právu provést stavbu 
k PZ IV 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3014/17 ze dne 06.04.2017 tak, že termín „nejpozději do 
31.12.2020“ se mění na termín „nejpozději do 30.06.2023“. 

 
Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2405/20 MJP – prodloužení termínu realizace stavby ve smlouvách o právu provést stavbu 
k PZ IV 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3439/17 ze dne 10.08.2017 tak, že termín „nejpozději do 
31.12.2020“ se mění na termín „nejpozději do 30.06.2023“. 

 
Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2406/20 MJP – prodloužení termínu realizace stavby ve smlouvách o právu provést stavbu 
k PZ IV 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3440/17 ze dne 10.08.2017 tak, že termín „nejpozději do 
31.12.2020“ se mění na termín „nejpozději do 30.06.2023“. 

 
Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2407/20 MJP – schválení smlouvy o spolupráci – České dráhy a.s. (podpora provozu Cyklověže 
BT 2.1. – InKarta ČD a.s.) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci mezi smluvními stranami městem Šumperk a Českými drahami 
a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČO 70994226, jejímž 
předmětem je podpora provozu automatického zařízení pro jízdní kola – Cyklověže BT 2.1. 
formou proplácení jednodenního poplatku za úschovu jízdního kola majitelům InKarty Českých 
drah, a.s. 

 
Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2408/20 MJP – zveřejnění záměru města prodat pozemek st. p. č. 1586, jehož součástí je 
stavba bez čp/če a pozemek st. p. č. 873, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v   
k. ú. Šumperk (budovy v areálu nemocnice – pavilon E – neurologie, pavilon 12 – 
garáže) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat pozemek st. p. č. 1586 o výměře 671 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení 
(lůžkový pavilon E neurologie) a pozemek st. p. č. 873 o výměře 502 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení (pavilon 12 garáže 
a dílna), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Šumperk, (dále také jako nemovité 
věci) za níže uvedených podmínek. 
Pro budovu lůžkový pavilon E byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, budova 
patří do energetické třídy G, měrná roční spotřeba energie je 568,4 MWh/rok. 
Pro budovu garáže a dílna byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, budova patří 
do energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie je 162,2 MWh/rok. 
Nemovité věci jsou užívány na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy do 31.12.2035. 

 Účel prodeje: provozování zdravotnické činnosti 
 Kupní cena: minimálně ve výši dle znaleckého posudku 

pozemek st. p. č. 1586 o výměře 671 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení (lůžkový pavilon E 
neurologie) 6.700.000,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši  
pozemek st. p. č. 873 o výměře 502 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení (pavilon 12 garáže 
a dílna) 900.000,-- Kč 

 Povinnost kupujícího uhradit kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným ze zájemců o 
koupi nemovitých věcí 

 
Termín:  30.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
 

2409/20 MJP – dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – domovní kotelny 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.12.2008, kde 
pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a 
nájemcem SATEZA a.s., se sídlem 8. května 2948/41a, Šumperk, IČO 25350129, s účinností 
k 01.01.2021. Předmětem dodatku je: 
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 zúžení předmětu nájmu o domovní kotelnu, umístěnou v I. PP domu Prievidzská 
2922/25, Šumperk 

 snížení nájemného v souvislosti se zúžením předmětu nájmu o 1/4 
 

Termín:  31.12.2020 
        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2410/20 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2021 – obecní byty 

schvaluje 
neměnit v roce 2021 základní výši měsíčního nájemného pro všechny byty ve vlastnictví města 
Šumperka. 

 
Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2411/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 
zařízení ČEZ: „Šumperk – Prievidzská, parc. st. 430, KGJ, ČEZ Energo, VNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu umístit a 
provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Prievidzská, parc. st. 430, 
KGJ, ČEZ Energo, VNk“ přes pozemek p. č. 108/99 v k. ú. Dolní Temenice – nové zemní 
kabelové vedení VN k nové vestavěné trafostanici SU_0173 v kotelně K2 na ul. Prievidzské, 
pro účely zajištění připojení plynové výrobny elektrické energie KGJ. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

 Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
 Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 10.116,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do katastru 
nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení objednávky, vystavené 
oprávněným z věcného břemene ve lhůtě nejpozději do 20 dnů ode dne uzavření 
smlouvy. 

 Oprávněný zajistí geometrický plán pro určení rozsahu věcného břemene a uhradí 
náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2412/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 
zařízení ČEZ: „Šumperk – Prievidzská, p. č. 641, přeložka NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu umístit a 
provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Prievidzská, p. č. 641, 
přeložka NNk“ přes pozemek p. č. 108/99 v k. ú. Dolní Temenice – přeložka zemního 
kabelového vedení NN v rámci výstavby venkovních technologických zařízení pro instalaci KGJ 
v objektu kotelny K2 při ul. Prievidzské. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 
 Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
 Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 1.210,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do katastru 
nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení objednávky, vystavené 
oprávněným z věcného břemene ve lhůtě nejpozději do 20 dnů ode dne uzavření 
smlouvy. 

 Oprávněný zajistí geometrický plán pro určení rozsahu věcného břemene a uhradí 
náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2413/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu plynovodní přípojky, 
pro účely připojení haly Hartje e-factory s.r.o., v průmyslové lokalitě při ul. Příčné 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložit a provozovat 
plynovodní přípojku přes pozemek p. č. 1487/4 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení nové haly 
v průmyslové lokalitě při ul. Příčné. 
Povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný ze služebnosti: 
Hartje e-factory s.r.o., se sídlem č. p. 54, 78901 Rovensko, IČO 06589791 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

 Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 
 Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 2.263,-- Kč včetně platné 

sazby DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

 Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 
vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2414/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojek IS, pro účely 
připojení novostavby bytového domu při ul. Bludovské – investor SAVING EUROPE 
s.r.o. 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložit a provozovat 
vodovodní, splaškovou kanalizační a plynovodní přípojku přes pozemek p. č. 513/1 v k. ú. 
Šumperk, pro účely připojení novostavby bytového domu na pozemku p. č. st. 6485 v k. ú. 
Šumperk, v lokalitě při ul. Bludovské. 
Povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný ze služebnosti: 
SAVING EUROPE s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 48/22, 78701 Šumperk, IČO 29453275 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

 Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 
 Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 1.863,-- Kč včetně platné 

sazby DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

 Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 
vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 
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Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2415/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojek IS, pro účely 
připojení RD na adrese Bohdíkovská, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložit a provozovat 
plynovodní, vodovodní, dešťovou a splaškovou kanalizační přípojku přes pozemek p. č. 103/3 
v k. ú. Horní Temenice, pro účely připojení novostavby RD na adrese Bohdíkovská, Šumperk. 
Povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněná ze služebnosti: 
B. R., bytem Šumperk 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

 Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 
 Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 1.113,-- Kč včetně platné 

sazby DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

 Oprávněná uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 
vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2416/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 
zařízení ČEZ: „Šumperk – č. parc. 513/8 NNk“ (lokalita při ul. Vojanově) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu umístit a 
provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – č. parc. 513/8 NNk“ přes 
pozemek p. č. 2063 v k. ú. Šumperk – přípojka zemního kabelového vedení NN pro účely 
připojení novostavby RD na pozemku p. č. 513/8 v k. ú. Šumperk, v lokalitě při ul. Vojanově. 
Povinný z věcného břemene:   
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Oprávněný z věcného břemene:   
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

 Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
 Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 2.263,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do katastru 
nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení objednávky, vystavené 
oprávněným z věcného břemene ve lhůtě nejpozději do 20 dnů ode dne uzavření 
smlouvy. 

 Oprávněný zajistí geometrický plán pro určení rozsahu věcného břemene a uhradí 
náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2417/20 MJP – výpůjčka pozemku p. č. 779/1 v k. ú. Dolní Temenice – areál baseballového 
hřiště 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19.10.2020 do 04.11.2020, dle usnesení RM č. 2362/20 ze dne 15.10.2020, 
vypůjčit pozemek p. č. 779/1 o výměře 27618 m2 v k. ú. Dolní Temenice. 
Půjčitel:  
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Vypůjčitel:  
Cannibals baseball Šumperk, z.s., se sídlem Tyršova 89/26, 78701 Šumperk, IČO 26537362  
Účel výpůjčky:  

 provozování baseballového hřiště se zázemím 
Doba výpůjčky: 

 určitá do 31.03.2021, výpovědní lhůta se stanovuje jednoměsíční 
Podmínky výpůjčky: 

 vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky pouze ke stanovenému účelu 
 vypůjčitel je povinen pečovat o předmět výpůjčky s péčí řádného hospodáře, je povinen 

předmět výpůjčky chránit před poškozením nebo zničením 
 vypůjčitel zajistí údržbu a běžné opravy předmětu výpůjčky na vlastní náklady, bez 

možnosti uplatňovat v této souvislosti nároky vůči půjčiteli 
 vypůjčitel je zejména povinen s ohledem na stav tribuny uvést tuto stavbu tribuny do 

vyhovujícího stavebně technického stavu a zajistit na své náklady veškeré opravy, 
čištění a další údržbu tribuny tak, aby došlo ke zlepšení jejího stavu oproti stávajícímu 

 dojde-li v důsledku nepředvídatelných nebo objektivně neodvratitelných okolností 
k tomu, že se areál stane nezpůsobilým k užívání pro účel, k němuž byl vypůjčen, není 
vypůjčitel oprávněn uplatňovat u půjčitele nárok na uvedení předmětu výpůjčky do 
stavu způsobilého k užívání 

 jakékoliv poškození, případně znehodnocení předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen 
projednat bez zbytečného odkladu s půjčitelem 

 jakékoliv další investice do vypůjčeného majetku je vypůjčitel povinen předložit ke 
schválení půjčiteli předem v dostatečném časovém předstihu 

 vypůjčitel je povinen, s ohledem na vybudovanou vrtanou studnu v areálu 
baseballového hřiště, kterou vypůjčitel využívá pro své aktivity, každoročně pro potřeby 
Povodí Moravy, s.p., vyplňovat a předávat formulář nakládání s vodami v tom, kterém 
roce. V případě překročení limitu odběru podzemní vody z vrtané studny, stanoveného 
rozhodnutím Okresního úřadu Šumperk – referátu životního prostředí č.j. VODA  
1119/R-169/2002-Hz-231/2 ze dne 04.06.2002, uhradí vypůjčitel příslušnou 
finanční částku výlučně ze svých finančních prostředků. Vypůjčitel je povinen 2x ročně 
provést na své náklady měření jakosti odebírané podzemní vody pro potřeby Povodí 
Moravy s.p., Brno. 

 
Termín:  30.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
 

2418/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě 
T-Mobile Czech Republic a.s.: „INSCZ_77002_Šumperk_etapa č. 4a.“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění a provozování veřejné 
komunikační sítě T-Mobile Czech Republic a.s.: „INSCZ_77002_Šumperk_etapa č. 4a.“, přes 
pozemky p. č. 2275/6, 1392/29, 1394/4, 1403/2, 1395/2, 1336, 2218, 2221, 1318/2, 
1318/3, 1340/4, 1391/3, 1404/2, st. 1955/2, 1340/2, 1335/1, 2219/1, st. 620, 2050, 
2033, 2126, 1319/3, 1405/1, 2109/1, 1273/9, 2258, 2108, 1411/1, 2114/8, 2276, 
1412/8, 2259, 2260, 2048/1, st. 184/3, 125/2, 1239/1, 2109/3, 2109/5, st. 810, 
2109/2, 2110/6, 1413/4, 1420/31, 1420/32, 2110/7, 2114/11, 2110/5, 2110/8, 
1350/39, 2111/1, 1257/95, 1346/11, 1346/10, 1346/5, 1346/6, 1346/9, 2112/1, 
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1346/19, 1257/112, 1346/7, 1257/88, 1257/89, 1257/60, 3084, 1354/1 vše v k. ú. 
Šumperk. 
Budoucí povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461  
Budoucí oprávněný ze služebnosti: 
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 64949681 
Podmínky: 

 Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
 Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen (služebností) …“, ve výši 3.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 
ks nadzemního zařízení, ve výši 5.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 případ příčného 
překopu komunikace, a ve výši 180,-- Kč + platná sazba DPH pro I. – II. územní zónu 
nebo 110,-- Kč + platná sazba DPH pro III. – IV. územní zónu/každý započatý 1 m délky 
věcného břemene dle geometrického plánu pro určení rozsahu věcného břemene. 
Stanovená úplata bude navýšena o fixní částku 90.000,-- Kč + DPH v platné výši. 
Úhrada bude budoucím oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, 
ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného 
budoucím povinným ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od uzavření vlastní smlouvy o 
zřízení služebnosti. 

 Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.12.2023. V 
případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

 Budoucí oprávněný doloží po dokončení stavby a jejím zaměření na své náklady 
vyhotovený geometrický plán pro určení skutečného rozsahu věcného břemene. 

 Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2419/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě 
T-Mobile Czech Republic a.s.: „INSCZ_77002_Šumperk_etapa č. 5.“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění a provozování veřejné 
komunikační sítě T-Mobile Czech Republic a.s.: „INSCZ_77002_Šumperk_etapa č. 5.“, přes 
pozemky p. č. 29, 900, 960, 108/2, 108/35, 209/2, 212/9, 248/50, 257/1, 274/1, 
274/10,274/12, 274/26, 274/30, 274/4, 274/5, 285/1, 285/2, 285/3, 285/7, 285/8, 
35/1, 35/2, 61/1, 61/10,61/11, 61/15, 61/16, 61/17, 61/18, 61/2, 61/22, 61/23, 
61/24, 61/25, 61/26, 61/4, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 68/1, 709/2, 749/2, 749/4, 749/5, 
752/9, 779/3, 86/2, 867/1, 871/2, 871/4, 871/6, 919/7, 920/3, 921/1, 927/1, 927/2, 
937/1, st. 80 vše v k. ú. Dolní Temenice. 
Budoucí povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461  
Budoucí oprávněný ze služebnosti: 
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 64949681 
Podmínky: 

 Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
 Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen (služebností) …“, ve výši 3.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 
ks nadzemního zařízení, ve výši 5.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 případ příčného 
překopu komunikace, a ve výši 180,-- Kč + platná sazba DPH pro I. – II. územní zónu 
nebo 110,-- Kč + platná sazba DPH pro III. – IV. územní zónu/každý započatý 1 m délky 
věcného břemene dle geometrického plánu pro určení rozsahu věcného břemene. 
Stanovená úplata bude navýšena o fixní částku 90.000,-- Kč + DPH v platné výši. 
Úhrada bude budoucím oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, 
ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného 
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budoucím povinným ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od uzavření vlastní smlouvy o 
zřízení služebnosti. 

 Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.12.2024. V 
případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

 Budoucí oprávněný doloží po dokončení stavby a jejím zaměření na své náklady 
vyhotovený geometrický plán pro určení skutečného rozsahu věcného břemene. 

 Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2420/20 MJP – bytová problematika – uzavření nájemních smluv 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Jeremenkova v Šumperku, mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a 
A. D., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                
01.12.2020, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2421/20 MJP – bytová problematika – uzavření nájemních smluv 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Jeremenkova v Šumperku, mezi městem Šumperkem, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a 
O. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                
01.12.2020, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2422/20 MJP – výpůjčky movitých věcí mezi městem Šumperk a Vlastivědným muzeem 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za následujících podmínek: 

 půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČO 00098311, se 
sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 

 vypůjčitel: Město Šumperk  
 předmět a účel výpůjčky: 

 Josef II., litinová plastika, 138/90, H 24875, účel výpůjčky: výstavní – umístění 
na betonovém podstavci na Hlavní třídě v Šumperku 

 Tkalcovský člunek, 139/62, H 3935, účel výpůjčky: výstavní – vystavení ve 
stálé expozici čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova 
domu 

 Tkalcovský člunek, 124/74, H 19242, účel výpůjčky: výstavní – vystavení ve 
stálé expozici čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova 
domu 
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 Vochle, 348/69, H 3911, účel výpůjčky: výstavní – vystavení ve stálé expozici 
čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 

 Motovidlo, 138/62, H 3916, účel výpůjčky: výstavní – vystavení ve stálé 
expozici čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu   

 Barokní kredenční skříň, 16/96, H 25302, účel výpůjčky: výstavní – umístění 
v sakristii klášterního kostela 

 smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2021  
 před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran 
b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo smlouvou o výpůjčce, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 
předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 
předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 
následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli nebo 

c) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez uvedení důvodu. V takovém 
případě činí výpovědní doba 2 (dva) měsíce a počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího poté, co bude výpověď doručena druhé smluvní 
straně nebo 

d) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku  
 Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření 
smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu 
výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené 
době písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky 
předčasně, kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez jeho 
souhlasu. 

 Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje 
suché čištění, bez čisticích prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli 
případné poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci. 

 Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele. 

 V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho 
opravu a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo 
zničení předmětu výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle 
znaleckého posudku. 

 Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 
souhlasem půjčitele. 

 Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních 
materiálech vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se 
souhlasem půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení 
katalogu k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli. 

 Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 
proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 
povinnosti. 

 Veškeré náklady spojené s výpůjčkou, a to včetně nákladů na pojištění a nákladů na 
dopravu předmětů ze sídla půjčitele do místa určení a zpět nese vypůjčitel. Vypůjčitel 
ponese i veškeré náklady spojené s případnou konzervací předmětu výpůjčky. 

 Vypůjčitel je povinen zajistit po celou dobu výpůjčky ochranu a bezpečnost vypůjčených 
předmětů, tj. zejména ostrahu, manipulaci a dodržení klimatických podmínek (teplota 
15–21°C, relativní vlhkost 45 – 65 %, bez prudkých výkyvů) tak, aby nedošlo 
k poškození, znehodnocení, zničení nebo ztrátě předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je 
povinen sledovat a vést záznamy o klimatických podmínkách min 2 x měsíčně a na 
požádání jej půjčiteli předložit. U plastiky Josefa II. H 24 875 nepožaduje půjčitel 
sledování a vedení záznamů o klimatických podmínkách, vzhledem k jejímu umístění 
v exteriéru (na Hlavní třídě v Šumperku).  

 Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 
půjčiteli za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná 
do 10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
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vztahuje, a to v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva 
na uplatnění smluvní pokuty. 

 
Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2423/20 MJP – výpůjčky movitých věcí mezi městem Šumperk a Vlastivědným muzeem 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru na vrchní 
části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována paní Haně Benešové, 
za těchto podmínek: 

 půjčitel: Město Šumperk 
 vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČO 00098311, 

se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 
 účel výpůjčky: výstavní – umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách 

vypůjčitele. Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že se 
jedná o předmět zapůjčený městem Šumperk. 

 smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2021 
 před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran 
b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo touto smlouvou, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 
předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 
předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 
následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli nebo 

c) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez uvedení důvodu. V takovém 
případě činí výpovědní doba 2 (dva) měsíce a počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího poté, co bude výpověď doručena druhé smluvní 
straně nebo 

d) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku.  
 Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření 
této smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení 
předmětu výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem 
v přiměřené době písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět 
výpůjčky předčasně, kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez 
jeho souhlasu. 

 Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje 
suché čištění, bez čisticích prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli 
případné poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci. 

 Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 
písemného souhlasu půjčitele. 

 V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho 
opravu a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo 
zničení předmětu výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle 
znaleckého posudku. 

 Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 
souhlasem půjčitele. 

 Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních 
materiálech vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se 
souhlasem půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení 
katalogu k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli. 

 Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 
proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 
povinnosti. 

 Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 
půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná 
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do 10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, a to v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva 
na uplatnění smluvní pokuty. 

 
Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2424/20 MJP – schválení uzavření dodatku k dohodě o úhradě za energii na nasvícení 4 ks 
lamp VO v lokalitě SKALKA, v k. ú. Dolní Temenice – společnost Green Concept 
Building s.r.o. 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k dohodě o úhradě za energii na nasvícení 4 ks lamp VO v lokalitě 
SKALKA k. ú. Dolní Temenice č. OBCH/0056/2015, uzavřené mezi městem Šumperkem a 
společností Green Concept Building s.r.o. Dodatkem dojde k navýšení počtu svítících lamp 
z původních čtyř nově na patnáct svítících lamp. V této souvislosti dojde i k navýšení měsíčního 
paušálu, ze stávající částky 250,-- Kč za každý měsíc + zákonná sazba DPH za předmět 
dohody na nový měsíční paušál ve výši 937,50 Kč za každý měsíc + zákonná sazba DPH za 
předmět dohody. 
Ostatní ujednání dohody č. OBCH/0056/2015 uzavřené mezi městem Šumperkem a 
společností Green Concept Building s.r.o., zůstávají nezměněna. 

 
Termín:  30.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
 
   

2425/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné 
komunikační sítě CETIN: „RVDSL1708_M_M_SUMP1702_SUMP1HR_OK“ (lokalita 
mezi ul. Kosmonautů a Reissova) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu umístit a 
provozovat na pozemcích p. č. 1960/1, 2035/13, 2035/5, 2144/1, 2144/17, 1995/1, 
1992/17, 2157/6, 2157/4, 2157/7, 1991/37, 1991/8, 1965/5, 1969/3, 1965/16 v k. ú. 
Šumperk, stavbu vedení podzemní veřejné komunikační sítě: 
„RVDSL1708_M_M_SUMP1702_SUMP1HR_OK“ – přípojka optického, metalického a NN 
podzemního kabelového vedení, pro účely propojení nového rozvaděče u domu Kosmonautů 
1893/21, Šumperk, na stávající trasu komunikační sítě CETIN v místě napojení při. ul. 
Reissově na pozemku p. č. 1960/1 v k. ú. Šumperk. 
Budoucí povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný ze služebnosti: 
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 04084063 
Podmínky uzavření smlouvy: 

 Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
 Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen (služebností)…“ ve výši 3.000,-- Kč/1 ks nadzemního 
zařízení a ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH (III. – IV. zóna)/každý započatý 1 m 
délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení rozsahu 
věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady 
budoucí oprávněný. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem 
věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od obdržení daňového dokladu, 
který vystaví povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
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 Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.08.2023. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

 Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2426/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 
„Průmyslová zóna při ul. Žerotínova, Šumperk“ – vodovodní řad na pozemku p. č. 
2096/25 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 
vodovodního řadu přes pozemek p. č. 2096/25 v k. ú. Šumperk, v rámci stavební akce: 
„Průmyslová zóna při ul. Žerotínova, Šumperk“. 
Budoucí povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný ze služebnosti: 
J. K., bytem Šumperk 
Podmínky: 

 Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
 Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 
m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 
rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 
náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba 
DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, 
ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 

 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 
budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 
31.08.2023. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 
jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

 Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2427/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby ČEZ: „Šumperk – Uničovská, 3336 NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Uničovská, 3336 NNk“ – nové zemní 
vedení NNk a skříň přes pozemky p. č. 1350/3, 1354/1, 1354/10, 1354/11, 2111/1 v k. ú. 
Šumperk, pro účely připojení bytového domu na adrese Uničovská 3336/46g, Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 
Podmínky: 
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 Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
 Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 3.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 ks 
nadzemního zařízení a ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky 
věcného břemene, stanovené podle geometrického plánu pro určení rozsahu věcného 
břemene. Úplata bude splatná před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 
do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 
geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 
budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 
31.08.2023. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 
jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

 Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2428/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné 
komunikační sítě CETIN: „MIMO4x4_02_M8_M_SUFIB_2_OK“ (lokalita mezi ul. 
Kmochovou a Fibichovou) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu umístit a 
provozovat na pozemcích p. č. 239/1, 231/1, 2159/5, 243/10, 243/4, 262/1, 262/3, 
243/9 v k. ú. Šumperk a p. č. 564/1 v k. ú. Dolní Temenice, stavbu vedení podzemní veřejné 
komunikační sítě: „MIMO4x4_O2_M8_M_SUFIB_2_OK“ – úprava telekomunikačních rozvodů 
na ul. Fibichova. 
Budoucí povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný ze služebnosti: 
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 04084063 
Podmínky uzavření smlouvy: 

 Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
 Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen (služebností)…“ ve výši 3.000,-- Kč/1 ks nadzemního 
zařízení a ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky věcného 
břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení rozsahu věcného břemene, 
který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný. 
Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve 
lhůtě nejpozději do 60 dnů od obdržení daňového dokladu, který vystaví povinný 
nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.08.2023. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

 Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2429/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné 
komunikační sítě CETIN: „RVDSL2004_M_M_SUMP117_SUMP1HR_OK“ (lokalita 
mezi ul. Revoluční a Čsl. armády) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu umístit a 
provozovat na pozemcích p. č. 1457/5, 1459/3, 2137/8, 1434/3  v k. ú. Šumperk, stavbu 
vedení podzemní veřejné komunikační sítě: „RVDSL2004_M_M_SUMP117_SUMP1HR_OK“ – 
zřízení optické přípojky pro nový rozvaděč na ul. Čsl. armády. 
Budoucí povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný ze služebnosti: 
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 04084063 
Podmínky uzavření smlouvy: 

 Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
 Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen (služebností)…“ ve výši 3.000,-- Kč/1 ks nadzemního 
zařízení a ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky věcného 
břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení rozsahu věcného břemene, 
který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný. 
Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve 
lhůtě nejpozději do 60 dnů od obdržení daňového dokladu, který vystaví povinný 
nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.08.2023. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

 Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
 

2430/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné 
komunikační sítě CETIN: „RVDSL1936_M_M_SUMP140_SUMP1HR_OK“ (lokalita 
mezi ul. Zábřežskou a Balbínovou) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu umístit a 
provozovat na pozemcích p. č. 2080/2, 555/1, 555/24, 555/30, st. 1774/2, 2287 v k. ú. 
Šumperk, stavbu vedení podzemní veřejné komunikační sítě: 
„RVDSL1936_M_M_SUMP140_SUMP1HR_OK“ – zřízení optické, metalické a NNk přípojky pro 
existující rozvaděč na ul. Balbínově. 
Budoucí povinný ze služebnosti: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
Budoucí oprávněný ze služebnosti: 
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 04084063 
Podmínky uzavření smlouvy: 

 Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
 Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen (služebností)…“ ve výši 3.000,-- Kč/1 ks nadzemního 
zařízení a ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky věcného 
břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení rozsahu věcného břemene, 
který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný. 
Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve 
lhůtě nejpozději do 60 dnů od obdržení daňového dokladu, který vystaví povinný 
nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 
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 Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.08.2023. V 
případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

 Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2431/20 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1992/9 o výměře 37 m2 v k. ú. 
Šumperk (část zahrady u bytového domu U Sanatoria 1523/16, Šumperk) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1992/9 o výměře 37 m2 v      k. ú. 
Šumperk (část zahrady u bytového domu U Sanatoria 1523/16, Šumperk). 
Účel nájmu:   individuální využití 

           Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 
           Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání   
    důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

 
 

Termín:  16.11.2020 
        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
 

2432/20 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1992/9 o výměře 39 m2 v k. ú. 
Šumperk (část zahrady u bytového domu U Sanatoria 1523/16, Šumperk) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1992/9 o výměře 39 m2 v      k. ú. 
Šumperk (část zahrady u bytového domu U Sanatoria 1523/16, Šumperk). 
Účel nájmu:   individuální využití 

           Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 
Doba nájmu:   neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání   

   důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 
 

Termín:  16.11.2020 
        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2433/20 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemky p. č. st. 1885/2, st. 1886/2, 555/27 
v k. ú. Šumperk, pro zajištění příjezdu ke garáži na pozemku p. č. st. 2802 v k. ú. 
Šumperk (pozemky u bytového domu Balbínova 21, 21a v Šumperku) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemky p. č. st. 1885/2, st. 1886/2, 555/27 v k. ú. 
Šumperk. 
Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, 

     IČO 00303461 
Uživatel práva:  A. L., bytem Šumperk 
Účel:   zajištění vjezdu ke garáži na pozemku p. č. st. 2802 v k. ú. Šumperk 
Úplata za užití práva: 100,-- Kč + DPH v platné výši/rok 

úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku 
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Doba užití práva:  neurčitá, platnost od 01.01.2021, ukončení smlouvy dohodou 
smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich, jednoměsíční výpovědní 
lhůta 

Podmínky:  údržba příjezdové plochy společně s dalšími uživateli vjezdu, vč. zimní 
údržby 

Termín:  31.12.2020 
        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
   

2434/20 MJP – rozšíření předmětu pojištění v dodatku č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění 
majetku 

schvaluje 
doplnění usnesení rady města č. 2252/20 ze dne 24.09.2020, kterým bylo schváleno zavření 
dodatku 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 tak, že  předmět pojištění bude dodatkem č. 1 v části pojištění elektronických 
zařízení rozšířen o protipovodňový varovný systém – pojistná částka 10.194.421,-- Kč, 
spoluúčast 5.000,-- Kč. 

 
Termín:  30.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
 

2435/20 Lokalita Bratrušovská – 1. etapa 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zpracovatele projektové 
dokumentace pro územní řízení na akci: „Lokalita Bratrušovská – 1. etapa“. 

 
členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Ing. arch. Iva Krahulcová, Mgr. Milan Šubrt,  

                Ing. Radek Novotný  
                                

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Emilie Lovichová, Mgr. Romana Drásalová, 
Ing. Jaroslava Vicencová 

                                         
seznam uchazečů: 

 knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 146/15, 602 00 Brno, IČO 47912481 
 ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc, IČO 25849280 
 ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 

25858343 
 PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO 27787443 
 STYLE STUDIO s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov, IČO 48532894 

 
a nebude zveřejněno na profilu zadavatele. 

 
Termín:  26.11.2020 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2436/20 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – stavební práce 

schvaluje 
vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby: „Do odborných 
učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – stavení práce“. 

 
členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 
členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Ing. Lenka Krobotová, Mgr. Milan Šubrt, 

                Ing. Lenka Salcburgerová 
 

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Emilie Lovichová, Mgr. Romana Drásalová, 
Ing. Eva Nádeníčková 

 
Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
   

2437/20 Revitalizace bývalého areálu firmy Hedva – dodatek 01 ke smlouvě o dílo 

schvaluje 
uzavření dodatku 01 ke smlouvě o dílo se společností knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 
416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481, na akci „Revitalizace bývalého areálu firmy Hedva“, 
který řeší posunutí termínů odevzdání díla z důvodu pozastavení projekčních prací. 

 
Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
   

2438/20 Strategický plán rozvoje města – vyhodnocení 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise zpracovatelem dokumentu „Strategický plán rozvoje 
města Šumperka“ uchazeče KPMG Česká republika, s. r. o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 
8, IČO 00553115. Nabídková cena za zpracování dokumentu činí 767.500,-- Kč bez DPH, tj. 
928.675,-- Kč vč. DPH. 

 
Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2439/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a 
to na pořízení 3 interaktivních tabulí v celkové výši do 330 tis. Kč, dle předloženého návrhu. 

 
Termín:  05.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2440/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
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územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a 
to na pořízení přístupového systému do MŠ v celkové výši do 81 tis. Kč, dle předloženého 
návrhu. 

 
Termín:  05.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2441/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, v souladu s ustanovením § 
31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení 
interaktivních tabule v celkové výši do 80 tis. Kč, dle předloženého návrhu. 

 
Termín:  05.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2442/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, posílit fond 
investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 25 tis. Kč. 

 
Termín:  05.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2443/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení čistícího stroje, v 
celkové výši do 85 tis. Kč. 

 
Termín:  05.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
   

2444/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2020 (dodatek) 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, v souladu s § 31 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
dodatek č. 2 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2020 ve výši 
2.655,-- Kč. 

 
Termín:  05.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2445/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2020 (dodatek) 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 
k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2020 ve výši 2.448,-- Kč. 

 
Termín:  05.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
   

2446/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – pohledávka 

schvaluje 
návrh Základní školy Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, na vzdání se práva na vymáhání 
pohledávky v celkové výši 3.250,-- Kč a její prominutí. 

 
Termín:  05.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
   

2447/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 
Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, v souladu 
s ustanovením § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele  
v celkové výši 560 tis. Kč. 

 
Termín:  30.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
   

2448/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádosti o 
dotaci 

souhlasí 
s podáním žádosti Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v rámci výzvy „COVID – 
Ubytování“, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj, v souladu s usnesením vlády ze dne 
20.07.2020 č. 766 o podpoře ubytovacích zařízení a usnesením vlády ze dne 08.06.2020 č. 
631 o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v ČR 2020–2021 a v souladu s notifikačním 
rozhodnutím Evropské komise č. SA.58398 (2020/N). 

 
Termín:  05.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2449/20 Vánoční Šumperk 2020 – dodatek č. 2 ke smlouvě 

schvaluje 
dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění akce Vánoční Šumperk 2020, č.j. MUSP 30736/2020 
uzavřené dne 21.07.2020 a k dodatku č. 1, č.j. MUSP 84787/2020 ze dne 31.08.2020 
k výše uvedené smlouvě. 

 
Termín:  10.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2450/20 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. V., bytem Olšany,  jako nájemkyní na straně druhé, 
za podmínek:  

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

01.12.2020 
 měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2451/20 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 V. J., bytem Slavoňov, Zábřeh, jako nájemkyní na straně 
druhé, za podmínek:  

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

01.12.2020 
 měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 
Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
  

2452/20 Uzavření smlouvy o operativním leasingu na elektromobil Škoda CITIGOe iV 

schvaluje 
uzavření smlouvy o operativním leasingu na elektromobil Škoda CITIGOe iV pro Městský úřad 
Šumperk, dodaný prostřednictvím společnosti AUTO HÉGR, a.s., se sídlem Hněvotínská 
658/54a, Olomouc, PSČ 779 00, provozovna Jesenická 2839/1B, Šumperk, IČO 25869833, 
se společností ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6, Praha 5, PSČ 155 00, IČO 45805369, na 
36 měsíců v celkové výši 322.247,30 Kč vč. DPH. 

 
Termín:  30.11.2020 

        Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 
                      starosta       1. místostarostka 
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