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RM 58 – 14.01.2021 

 

Naše čj.: MUSP 2700/2021 

Naše sp. zn.: 2688/2021 TAJ/PECH *MUSPX028Q4US* 

 

U S N E S E N Í  

z 58. schůze Rady města Šumperka ze dne 14.01.2021 

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. 

2573/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. I r. 2021 

doporučuje ZM schválit 

rozpočtová opatření č. I roku 2021: 

příjmy ve výši:                  0 tis. Kč 

výdaje ve výši:     132.363 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  568.916 tis. Kč 

výdaje celkem:  706.375 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  759.989 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      727.075 tis. Kč 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2574/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Plynofikace objektu 

na parcele č. 1817/3 a 4128 v k. ú. Šumperk“ (lokalita areálu krytého bazénu 

Benátky) 

schvaluje 

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

NTL plynovod, STL plynovodní přípojku a plynoměrnou skříň přes pozemky p. č. 1488/4, 

1488/5, 1488/8, 1488/9 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení průmyslového objektu na 

pozemku p. č. st. 1817/3 a st. 4128 v k. ú. Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněná ze služebnosti: 

E. Z., bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 12.947,-- 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:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2575/21 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1346/7 v k. ú. Šumperk (část 

zahrady k bytovému domu Javoříčko 1528/12, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1346/7 o výměře 44 m2 v  k. ú. 

Šumperk (část zahrady k bytovému domu Javoříčko 2528/12, Šumperk). 

Účel nájmu:   a) individuální využití – 27 m2 

    b) pozemek pod ostatní stavbou/kolna – 17 m2 

Nájemné:   a) 5,-- Kč/m2/rok 

    b) 30,-- Kč/m2/rok 

Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:  povinnost nájemce odstranit stavbu po ukončení nájmu vlastním 

nákladem 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2576/21 MJP – pověření odboru majetkoprávního oddělení komunálních služeb k uzavírání 

smluv o užití práva 

svěřuje 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, s účinností od 15.01.2021 odboru majetkoprávnímu, vedoucí oddělení komunálních 

služeb Městského úřadu Šumperk, působnost v oblasti uzavírání smluv o užití práva 

v následujícím rozsahu: 

 

1. Smlouvy o užití práva, jejichž předmětem je užití práva zejména k těmto účelům: 

− předzahrádky (umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb) 

− reklamní áčka (umístění přenosných reklamních zařízení typu „A“) 

− vystavení zboží (květiny, ovoce a zelenina, zdravá výživa, oděvy na stojanech, noviny, 

stojany na reklamní letáky, reklamní vlajky) 

− prodej na dočasně umístěných zařízeních sloužících pro poskytování prodeje (prodejní 

stoly, pojízdná zařízení, vlastní stránky uživatele) 

− reklamní akce (marketingové komerční) 

− umístění lešení, umístění zařízení staveniště a stavebního materiálu 

2. Jakékoliv změny a dodatky smluv o užití práva uzavřených dle bodu 1. 

3. Ukončení smluv o užití práva uzavřených dle bodu 1. 

4. Smlouvy o užití práva uvedené pod bodem 1 může vedoucí oddělení komunálních služeb 

odboru majetkoprávního uzavírat na dobu určitou nejvýše na 12 měsíců, jinak platí působnost 

RM. 

 

Termín:  15.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2577/21 MJP – schválení uzavření smlouvy o nájmu části veřejného osvětlení – BROUK 

centrum s.r.o. 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

21.12.2020 do 06.01.2021 v souladu s usnesením rady města č. 2515/20 ze dne 

17.12.2020, uzavření smlouvy o nájmu části veřejného osvětlení na území města Šumperka 

mezi městem Šumperk a společností BROUK centrum s.r.o., se sídlem Bubenské nábřeží 

705/8, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 26840723. 
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Doba nájmu: 15.01.2021 - 31.12.2021 

Nájemné: 1.200,-- Kč/1 ks/rok 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2578/21 MJP – směna pozemků – město Šumperk x ČR Státní pozemkový úřad (lokalita 

„Sanatorka“) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 21.12.2020 do 06.01.2021 dle usnesení rady města č. 2532/20 ze dne 17.12.2020, 

schválit směnu pozemků, a to formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním, za podmínek:  

− z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 

00303461, bude převeden do vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad, se 

sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, pozemek p. č. 

2554/4, druh pozemku orná půda, o výměře 1285 m2 v obci a k. ú. Bludov 

− z vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, bude převeden do vlastnictví města 

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

pozemku p. č. 607/3, dle GP č. 1054-107/2020 označené jako p. č. 607/11, druh 

pozemku zahrada, o výměře 475 m2, v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice 

− hodnota směnovaných nemovitých věcí je stanovena jako cena obvyklá znaleckým 

posudkem - p. č. 607/11 v k. ú. Dolní Temenice ve výši 278.060,-- Kč a p. č. 2554/4 

v k. ú. Bludov ve výši 1.542,-- Kč 

− město Šumperk doplatí České republice – Státnímu pozemkovému úřadu finanční 

rozdíl ve výši 276.518,-- Kč 

− náklady a poplatky spojené s realizací směny nemovitých věcí uhradí město Šumperk 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2579/21 MJP – změna usnesení – výkup pozemků v souvislosti se stavbou „Cyklostezka 

Bratrušov“ od pí V. 

doporučuje ZM 

změnit usnesení ZM č. 565/20 ze dne 10.09.2020, kterým byla schválena realizace 

budoucího výkupu pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ od pí J. V., bytem Šumperk, 

za kupní cenu ve výši 100,-- Kč/m2 u pozemků p. č. 857/2, p. č. 857/3, p. č. 857/4, p. č. 

873/4 a p. č. 873/5 a za kupní cenu 50,-- Kč/m2 u pozemku    p. č. 873/6 vše v k. ú. Horní 

Temenice. Změna usnesení spočívá ve změně kupní ceny u pozemku p. č. 873/6 v k. ú. Horní 

Temenice z 50,-- Kč/m2 na 100,-- Kč/m2, přičemž část kupní ceny ve výši 16 750,-- Kč již byla 

pí Valigurové uhrazena na základě smlouvy o zřízení služebnosti. Ostatní ustanovení se 

nemění. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 



 

4|13 

RM 58 – 14.01.2021 

2580/21 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 

„Technické zhodnocení chodníků na ul. Čičákova v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Technické zhodnocení chodníků na ul. 

Čičákova v Šumperku“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Romana Drásalová, Stanislav Šrámek, Ing. Lenka 

Salcburgerová 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Ing. Eva 

Zatloukalová 

 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

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

− EKOZIS spol s.r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 

− KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO 03971694 

 

Termín:  12.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2581/21 MJP – zveřejnění směny části pozemku st. p. č. 660/1 v k. ú. Šumperk – změna 

usnesení RM č. 934/19 ze dne 15.08.2019 (lokalita „přednádraží“) 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 934/19 ze dne 15.08.2019, kterým byl zveřejněn záměr města 

Šumperka směnit část pozemku st. p. č. 660/1 o výměře cca 11 m2 v obci a k. ú. Šumperk 

tak, že se zvyšuje výměra převáděné části pozemku st. p. č. 660/1 o 4 m2, tedy výměra 

převáděné části pozemku st. p. č. 660/1 v k. ú. Šumperk činí 15 m2. 

V ostatním se usnesení RM č. 934/19 ze dne 15.08.2019 nemění. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2582/21 MJP – zveřejnění pronájmu části 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 2 x 24 m² v k. ú. 

Šumperk. 

Účel nájmu: plocha pro parkování osobních motorových vozidel nájemce – osoby se sídlem 

v okolí parkoviště, parkovací místo č. 2 a 24 

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

21 % DPH/1 park. místo/rok  

Doba nájmu: doba určitá od 01.07.2021 do 30.06.2024, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, 

  nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2583/21 MJP – zveřejnění pronájmu části 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. 

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

v okolí parkoviště, parkovací místo č. 21 

Nájemné: min. 375,-- Kč vč. 21 % DPH/1 park. 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 v daném roce pouze 

na půl roku od 01.01. do 30.04. a od 01.11. do 31.12., s možností dalšího 

tříletého prodloužení,  

  nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2584/21 MJP – „Zásady pro zřizování věcných břemen (služebnosti) k nemovitým věcem ve 

vlastnictví města Šumperka“ 

schvaluje 

„Zásady pro zřizování věcných břemen (služebností) k nemovitým věcem ve vlastnictví města 

Šumperka“, s účinností od 15.01.2021. 

 

Termín:  14.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2585/21 MJP – změna ceny za užívání veřejného prostranství u předzahrádek pro rok 2021 

schvaluje 

změnu ceny (snížení) ve výši 100 % za užívání veřejného prostranství u předzahrádek pro rok 

2021 schváleného usnesením RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020, s účinností od 

15.01.2021. 

 

Termín:  15.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2586/21 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Geschaderův 

dům v Šumperku – výměna střešní krytiny vč. souvisejících prací“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na akci „Geschaderův dům v Šumperku – výměna střešní krytiny vč. souvisejících prací“ 

zhotovitelem akce firmu Jaroslav Lakomý, se sídlem Na Travech 200, Štíty, PSČ 789 91, IČO 

76251705. Nabídková cena je 4.396.200,-- Kč bez DPH, tj. 5.319.402,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2587/21 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

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

D. M., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé. Nájemní smlouva bude uzavřena na 

dobu neurčitou počínaje dnem 01.02.2021. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2588/21 MJP – bytová problematika – změna účastníka NS 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. SML/2019/0481/OSM uzavřené dne 12.06.2019 

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

pronajímatelem a A. D., bytem Šumperk, jako nájemkyní, jejímž předmětem je byt v domě na 

ulici Banskobystrická v Šumperku. Změna spočívá v rozšíření účastníka nájemní smlouvy, kdy 

na straně nájemce budou na místo A. D. uvedeni jako nájemci A. N. a A. D. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

2589/21 MJP – bytová problematika – prodloužení NS 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0470/OSM uzavřené dne 13.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

jako nájemkyní bytu v domě na ulici Hlavní třída, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.03.2021 do   30.06.2022. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2590/21 MJP – bytová problematika – prodloužení NS 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0009/OSM uzavřené dne 22.01.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.02.2021 do   30.06.2022. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2591/21 MJP – bytová problematika – prodloužení NS 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0219/OSM uzavřené dne 10.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. N., jako 
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nájemcem bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 

2 bude prodloužení doby nájmu od 01.02.2021 do   30.06.2022. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2592/21 MJP – bytová problematika – prodloužení NS 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0508/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a K. Š., jako nájemkyní bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.02.2021 do   30.06.2022. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2593/21 MJP – bytová problematika – prodloužení NS 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0509/OSM uzavřené dne 14.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.02.2021 do   31.10.2021. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2594/21 MJP – bytová problematika – prodloužení NS 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0480/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a B. Š., jako nájemkyní bytu v domě na ulici Jesenická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.02.2021 do   31.10.2023. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2595/21 MJP – prodej nebytových jednotek v domě na ulici Hlavní třída 27 v Šumperku 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 21.12.2020 do 06.01.2021 dle usnesení rady města č. 2521/20 ze dne 

17.12.2020, schválit prodej nemovité věci, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů 

v domě č.p. 388 stojícím na pozemku st. p. č. 190/1 v obci a k. ú. Šumperk, včetně 

příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku pod domem (or. ozn. Hlavní 

třída 27), konkrétně jde o jednotku č. 388/8, způsob využití jiný nebytový prostor, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 13/100 na společných částech budovy č.p. 388 stojící na 

pozemku st. p. č. 190/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 13/100 na pozemku st. p. č. 

190/1, vše v obci a k. ú. Šumperk, za níže uvedených podmínek. 
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Pro dům na ulici Hlavní třída 27 v Šumperku byl zpracován průkaz energetické náročnosti 

budovy, budova patří do energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie je 143,8 MWh/rok. 

− kupující M. B., bytem Sobotín 

− kupní cena: 3.053.000,-- Kč stanovená znaleckým posudkem 

− povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2596/21 MJP – prodej nebytových jednotek v domě na ulici Hlavní třída 27 v Šumperku 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 21.12.2020 do 06.01.2021 dle usnesení rady města č. 2522/20 ze dne 

17.12.2020, schválit prodej nemovité věci, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů 

v domě č.p. 388 stojícím na pozemku st. p. č. 190/1 v obci a k. ú. Šumperk, včetně 

příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku pod domem (or. ozn. Hlavní 

třída 27), konkrétně jde o jednotku č. 388/9, způsob využití jiný nebytový prostor, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 833/10000 na společných částech budovy č.p. 388 stojící na 

pozemku st. p. č. 190/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 833/10000 na pozemku st. p. č. 

190/1, vše v obci a k. ú. Šumperk, za níže uvedených podmínek. 

Pro dům na ulici Hlavní třída 27 v Šumperku byl zpracován průkaz energetické náročnosti 

budovy, budova patří do energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie je 143,8 MWh/rok. 

− kupující R. K., bytem Šumperk 

− kupní cena: 1.932.000,-- Kč stanovená znaleckým posudkem 

− povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2597/21 MJP – schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování bezpečnostních 

služeb – LOOMIS Czech Republic a.s. 

schvaluje 

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb mezi městem Šumperk 

a společností Loomis Czech Republic a.s., se sídlem Sezemická 2853/4, Praha 9, Horní 

Počernice, PSČ 193 00, IČO 26110709. Dodatkem dojde ke změně 1) Ceny a způsobu úhrady 

služeb, 2) přílohy č. 1 Seznam oprávněných zaměstnanců zákazníka a dodavatele Smlouvy, 3) 

přílohy č. 5 Pojistný certifikát dodavatele Smlouvy. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2598/21 MJP – 2x dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu plynárenského zařízení na budově MŠ a 

ZŠ při ul. Vrchlického, v rámci stavby GasNet: „REKO MS Šumperk – Puškinova + 2“ 

schvaluje 

uzavřít dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a 

o právu provést stavbu, kterou vlastník objektů ZŠ Vrchlického 1846/22 a MŠ Vrchlického 

1742/19 v Šumperku udělí investorovi souhlas provést na objektech úpravu stávajícího 

objektu HUP, v rámci stavby: „REKO MS Šumperk – Puškinova + 2“. 

Vlastník: 

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

Investor: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Investor provede stavbu v souladu s doloženým technickým řešením, v termínu          

04/2022–09/2022. 

− Investor hradí veškeré náklady na provedení stavby. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

2599/21 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemek p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk (přístup 

k domu Uničovská 299/48 v Šumperku) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na část pozemku p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk, 

v nezbytném rozsahu příjezdové cesty. 

Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk,  

    IČO 00303461 

Uživatel práva:  J. a L. Š., oba bytem Šumperk 

Účel:   zajištění příjezdu k domu Uničovská 299/48, Šumperk 

Úplata za užití práva: 100,-- Kč + DPH v platné výši/rok 

      úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.03. běžného roku 

Doba užití práva:  neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jednou stranou, 

s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 

Podmínky:  celoroční údržba příjezdové plochy vlastním nákladem společně 

s dalšími uživateli 

zákaz parkování na předmětném pozemku 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

2600/21 MJP – žádost TJ Šumperk o schválení uzavření nájemní smlouvy na služební byt a 

nájemní smlouvy na občerstvení „Handball“ v budově Žerotínova 55, Šumperk 

schvaluje 

v souladu s čl. V smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28.02.2000, ve znění 

pozdějších dodatků, uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu k bytu správce, o velikosti 1+2 

obytných místností v 1. NP budovy víceúčelové sportovní haly č.p. 1691 na st. p. č. 1918 v k. ú. 

a obci Šumperk (or. Žerotínova 55, Šumperk) mezi TJ Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 55, 

Šumperk, PSČ 787 01, IČO 14617790, jako pronajímatelem na straně jedné a D. Z., bytem 

Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu výkonu 
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práce domovníka sportovního areálu nájemcem, na dobu určitou od 01.01.2021 do 

31.12.2021. Nájemné: 3.864,-- Kč/měsíc + zálohy na služby. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2601/21 MJP – žádost TJ Šumperk o schválení uzavření nájemní smlouvy na služební byt a 

nájemní smlouvy na občerstvení „Handball“ v budově Žerotínova 55, Šumperk 

schvaluje 

v souladu s čl. V smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28.02.2000, ve znění 

pozdějších dodatků, uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku k nebytovým 

prostorám občerstvení Handball v budově víceúčelové sportovní haly č.p. 1691 na st. p. č. 

1918 v k. ú. a obci Šumperk (or. Žerotínova 55, Šumperk) a části pozemku p. č. 1257/51 v    

k. ú. Šumperk, o výměře 163,5 m2 mezi TJ Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, 

PSČ 787 01, IČO 14617790, jako pronajímatelem na straně jedné a Patrikem Mikešem, IČO 

06732852, bytem Rapotín 537, PSČ 788 04, jako nájemcem na straně druhé. Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021. Nájemné za 

nebytové prostory 120.000,-- Kč/rok, nájemné za pozemek 9.000,-- Kč/rok + zálohy na služby. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2602/21 Zpráva o plnění akčního plánu za rok 2020 

schvaluje 

zprávu o plnění akčního plánu města Šumperka za rok 2020. 

 

Termín:  14.01.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2603/21 Geschaderův dům – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 – 

Obnova kulturních památek na výměnu střešní krytiny na Geschaderově domě v Šumperku. 

 

Termín:  05.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2604/21 Oprava hrobky Familie Weiss (2. etapa) – uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku 

z Česko-německého fondu budoucnosti 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti 

s Česko-německým fondem budoucnosti, nadačním fondem, IČO 67776841, Železná 24, 

110 00 Praha 1, v částce 70.000,-- Kč na spolufinancování projektu „Oprava hrobky Familie 

Weiss – 2. etapa“. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2605/21 Oprava hrobky Familie Weiss (2. etapa) – uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku 

z Česko-německého fondu budoucnosti 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 – 

Obnova staveb drobné architektury místního významu na 2. etapu opravu hrobky Familie 

Weiss. 

 

Termín:  05.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2606/21 Plán veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem v roce 2021 

schvaluje 

plán a obsah veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem na rok 2021 a pracovníky Městského úřadu Šumperk k provedení kontrol v roce 

2021 dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  14.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

2607/21 Zpráva o kontrolní činnosti v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem v kalendářním roce 2020 

bere na vědomí 

zprávu odboru školství, kultury a vnějších vztahů o kontrolní činnosti v příspěvkových 

organizacích zřizovaných městem Šumperkem v kalendářním roce 2020. 

 

   

2608/21 Organizace provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem během pololetních prázdnin dne 29.01.2021 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem během pololetních prázdnin dne 29.01.2021. 

 

   

2609/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádosti o 

dotaci 

souhlasí 

s podáním žádosti Základní školou Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v Operačním 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 - Šablony III - v prioritní ose 3 OP 

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.“ s názvem „Podpora 

společného vzdělávání“. 

 

Termín:  14.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2610/21 Návrh na udělení čestného občanství města Šumperka in memoriam I. K. 

doporučuje ZM 

udělit čestné občanství města Šumperka in memoriam I. K. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

   

2611/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2021 – schválení účelu 

doporučuje ZM 

schválit účel dotace, jejíž poskytnutí bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města 

Šumperka č. 636/20 ze dne 10.12.2020, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 595/20 ze dne 29.10.2020. 

 

Příjemce:  Hokej Šumperk 2003, s.r.o., Žerotínova 2010/59, Šumperk, IČO 26840219 

Zastoupený: Ing. Vladimírem Velčovským 

Účel použití:  3.550.000,-- Kč na sportovní činnost mužského profesionálního "A" týmu 

ledního hokeje, na úhradu mandatorních a provozních nákladů, nákladů 

spojených s pronájmem šaten   

        400.000,-- Kč na náklady spojené s pronájmem ledové plochy 

  

Výše částky:  3.950.000,-- Kč   

 

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2612/21 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka osobního automobilu pro město 

Šumperk, Městskou policii Šumperk“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 1 ks osobního automobilu pro město 

Šumperk, Městskou policii Šumperk“. 

členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek včetně 

náhradníků 

členové: 

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., Bc. Jaroslav Janderka, Ing. Petra Štefečková, Josef Maša, 

Martin Urbánek  

náhradníci: 

Ing. Marek Pospíšil, Ing. Eva Nádeníčková, Martina Kovářová, DiS., Pavel Koutný, DiS., Antonín 

Linet, DiS. 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− AutoCentrum Olomouc s.r.o., se sídlem Horní lán 455/1, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 

25744631 

− AUTO HÉGR, a.s., se sídlem Hněvotínská 658/54a, Olomouc - Neředín, PSČ 77900, 

provozovna Jesenická 2839/1B, Šumperk, IČO 25869833 

− AUTO Hlaváček, a.s., se sídlem Týnecká 669/5, Olomouc-Holice, PSČ 779 00, IČO 

65138180  

− FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 

− Louda Auto a.s., se sídlem Choťánky 166, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO 46358714 
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− SAMOHÝL OLOMOUC, a.s., se sídlem tř. Kosmonautů 846/2, Olomouc, PSČ 77900, 

IČO  47974478 

 

veřejná zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 

   

2613/21 Dodatek č. 7 ke smlouvě o odběru elektrické energie pro kamerový a monitorovací 

systém města Šumperka 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o odběru elektrické energie pro kamerový a monitorovací 

systém města Šumperka, uzavřené dne 07.04.2000, ve znění pozdějších dodatků, mezi 

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

Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČO 47114983, 

jehož předmětem je uzavření smlouvy na dobu určitou, a to do 31.01.2026, a vložení nového 

odstavce do stávajícího článku V. smlouvy. 

 

Termín:  29.01.2021 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 

2614/21 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 A. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek:  

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

01.02.2021 

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

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2615/21 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 28.01.2021 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                      starosta       1. místostarostka 
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