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Naše čj.: MUSP 28456/2021 

Naše sp. zn.: 28447/2021 TAJ/JIŠT *MUSPX029LGAK* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 63. schůze Rady města Šumperka ze dne 18.03.2021 

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. 

2783/21 Smlouva o běžném účtu 

schvaluje 

uzavření smlouvy o běžném účtu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se 

sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO 64948242. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2784/21 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 M. L., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek:  

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

01.05.2021 

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

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2785/21 PONTIS Šumperk, o.p.s. – prodloužení funkčního období členům správní a dozorčí 

rady 

prodlužuje 

− funkční období členu dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s., Dušanovi ŠČAMBUROVI o tři 

roky ode dne 19.03.2021 do 18.03.2024 

 

− funkční období členu správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s., Valerii HRUBÉ o tři roky ode 

dne 19.03.2021 do 18.03.2024  
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− funkční období členu správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s., Ing. Pavle SKÁLOVÉ o tři 

roky ode dne 26.03.2021 do 25.03.2024 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

2786/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 170524941 o zajištění sběru, odvozu a odstranění 

(využití) směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, 

stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro 

město Šumperk 

schvaluje 

− kalkulaci cen na základě změny právních předpisů 

 

− uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě č. 170524941 o zajištění sběru, odvozu a 

odstranění (využití) směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního 

odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu 

pro město Šumperk 

 

Termín:  01.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

   

2787/21 MJP – schválení uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě – SYSTEMATICA s.r.o. 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě uzavřené dne 28.01.2021 mezi smluvními stranami 

městem Šumperk a SYSTEMATICA s.r.o., se sídlem Jindřišská 33, Pardubice, PSČ 530 02, IČO 

28851587, jejímž předmětem je preventivní servis, opravy poruch a havárií stroje, dálková 

správa dat, softwarová podpora a údržba programu a dálková podpora funkce stroje 

BIKETOWER (BT). 

Dodatkem dojde ke změně způsobu fakturace dálkové správy stroje BIKETOWER(BT) ze 

stávajícího způsobu fakturace za preventivní servis a dálkovou správu, kdy má probíhat 

jednotná fakturace za preventivní servis a dálkovou správu, na nový způsob fakturace, kdy 

fakturace za preventivní servis a dálkovou správu bude prováděna odděleně a to tak, že 

fakturace za vzdálenou správu bude prováděna k poslednímu dni uplynulého měsíce a 

fakturace za preventivní servis bude uskutečněna za období jednoho roku, a to po provedení 

preventivního servisu. 

Ostatní ujednání servisní smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2788/21 MJP – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2021/0001/MJP (ČSAD Ostrava a.s. 

– autobusové nádraží) 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SML/2021/0001/MJP, uzavřené dne 15.01.2021 

mezi městem Šumperkem, jako pronajímatelem a ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, 702 

00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 45192057, jako nájemcem, jejímž předmětem je 

pronájem části pozemku p. č. 1273/10 a části pozemku p. č. 2048/3, včetně součástí a 

příslušenství, zejména staveb komunikací, zpevněných ploch, nástupních ostrůvků, přístřešků 

autobusového nádraží, chodníků a mobiliáře, umístěných na předmětných pozemcích, to vše 
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v obci a katastrálním území Šumperk. Předmětem dodatku č. 1 je změna článku III. Cena 

nájmu, kde se vypouští věta, že sjednané nájemné bude navýšeno o daň z přidané hodnoty dle 

platných právních předpisů a nově sjednává, že sjednané nájemné je osvobozeno od daně 

z přidané hodnoty ve smyslu § 56a odst. 1) zákona o dani z přidané hodnoty a doplnění článku 

V. Práva a povinnosti smluvních stran o nový odstavec, který zní: pronajímatel uděluje nájemci 

souhlas s tím, aby nájemce instaloval na předmětu nájmu zařízení potřebné pro provoz AN, 

zejména vitríny pro jízdní řády, označníky na výstup a číselné označení stanovišť (butony). Toto 

zařízení zůstává majetkem nájemce. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2789/21 MJP – změny usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020 – bod 7 přílohy 

schvaluje 

změnu pravidel užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

schválené usnesením RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020 – bod 7 přílohy. Změna bodu 7 – 

umístění lešení, umístění zařízení staveniště a stavebního materiálu spočívá ve snížení 

stávající ceny za užití práva, a to:  

z původní výše I. zóna: 6,-- Kč/m2/den + sazba DPH na: 2,-- Kč/m2/den + sazba DPH a 

               z původní výše II.-IV. zóna: 3,-- Kč/m2/den + sazba DPH na: 1,-- Kč/m2/den + sazba DPH 

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

veřejného prostranství schválené usnesením RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020 – bod 7 

přílohy písmeno a). Doplnění bodu 7 písmene a) umístění lešení spočívá v doplnění podmínek 

užití práva o následující text: 

− při předložení závazného stanoviska orgánu státní památkové péče na území městské 

památkové zóny v Šumperku stanovené Vyhláškou ministerstva kultury č. 476/1992 

Sb., bude při umístění lešení za účelem opravy/rekonstrukce fasády prvních 90 dnů 

záboru zdarma 

 

Termín:  19.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2790/21 MJP – změna ceny za užívání veřejného prostranství u vystavení zboží pro rok 2021 

neschvaluje 

změnu ceny (snížení) za užívání veřejného prostranství u vystavení zboží pro rok 2021 

schváleného usnesením RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. 

 

Termín:  19.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2791/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

schvaluje 

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

č. SML/2020/0170/OSM uzavřené dne  18.03.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Balbínova, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 1 

bude prodloužení doby nájmu od 01.04.2021 do   30.06.2023. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2792/21 MJP – zrušení Zásad pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve 

vlastnictví města Šumperka 

ruší 

usnesení RM č. 2127/20, č. 2128/20, č. 2129/20 ze dne 13.08.2020 z důvodu přijetí nových 

usnesení. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2793/21 MJP – zrušení Zásad pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve 

vlastnictví města Šumperka 

doporučuje ZM 

zrušit Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města 

Šumperka vydané Zastupitelstvem města Šumperka usnesením č. 1433/09 ze dne 

10.12.2009 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, a to ke dni 30.04.2021. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2794/21 MJP – podmínky prodeje bytových domů na „Seznamu majetku určeného k prodeji“ 

(Balbínova 17, Balbínova 19) 

doporučuje ZM 

schválit podmínky prodeje bytových domů č.p. 878/17 a 879/19 ve vlastnictví města 

Šumperka uvedených na „Seznamu majetku určeného k prodeji“ – Balbínova 17, Balbínova 

19, Šumperk: 

− předmětem prodeje jsou jednotky se způsobem využití byt, včetně součástí a 

příslušenství, které budou v domech vymezeny prohlášením vlastníka podle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku, jakož i podíly na společných částech 

nemovitých věcí, kterými jsou pozemky st. p. č. 1044 a st. p. č.1045 a dále pozemky  

p. č. 555/13 a p. č. 555/14, které jsou nájemci užívány jako zahrada, vše v obci a k. ú. 

Šumperk  

− nájemce, který užívá byt na základě platné nájemní smlouvy má předkupní právo 

k jednotce, které zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od jejího 

doručení nájemci. Pokud nájemce nabídku nepřijme, nebo nepodepíše kupní smlouvu, 

nebo neuhradí kupní cenu ve sjednané lhůtě, bude předmět prodeje nabídnut k prodeji 

třetím osobám ve veřejném výběrovém řízení za minimální cenu, za kterou byl předmět 

prodeje nabídnut nájemci. Informace o podmínkách prodeje ve VVŘ bude zveřejněna 

způsobem ve městě obvyklým  

− nájemce může právo koupi nemovitých věcí postoupit na rodinného příslušníka 

(příbuzný v řadě přímé, sourozenec či dítě sourozence a manžel nebo partner) na 

základě svého prohlášení s úředně ověřeným podpisem  

− kupní cena jednotek včetně podílu na společných částech nemovitých věcí: stanovená 

znaleckým posudkem jako cena obvyklá 28.490,-- Kč/m2 

kupní cena pozemku, který je využíván jako zahrada:  400,-- Kč/m2 

− povinnost uhradit celou kupní cenu ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

− kupující je povinen uhradit veškeré dluhy vůči městu Šumperk s výjimkou dlužníků 

v úpadku, jejichž dluhy jsou řešeny oddlužením podle insolvenčního zákona 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

− po schválení podmínek prodeje nebudou v domech uvedených na „Seznamu majetku 

určeného k prodeji“ povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě 

plochy bytu nebo ke změně způsobu užívání stavby 
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− po schválení podmínek prodeje si v domech uvedených na „Seznamu majetku 

určeného k prodeji“ budou opravy či výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci 

sami 

− v kupní smlouvě, v případě prodeje nájemci či osobě blízké (příbuzný v řadě přímé, 

sourozenec či dítě sourozence a manžel nebo partner) bude sjednáno předkupní právo 

jako právo věcné, kdy vlastníci nemovitých věcí budou povinni nabídnout ke koupi 

městu Šumperk nemovité věci v případě, že je budou chtít prodat, směnit nebo jinak i 

bezúplatně převést třetí osobě (koupěchtivému) za kupní cenu ve stejné výši, v jaké 

nemovité věci odkoupili od města Šumperka. Jako kupní cena nebude pro uplatnění 

předkupního práva použita cena nabídnutá koupěchtivým. V případě prokazatelného 

zhodnocení nemovitých věcí, které se stane jejich součástí, bude sjednáno navýšení 

kupní ceny o prokazatelné náklady, naopak v případě zhoršení hodnoty nemovitých 

věcí z důvodů, za které odpovídá vlastník nemovité věci, bude sjednáno snížení kupní 

ceny.  Předkupní právo bude sjednáno bezplatně na dobu určitou 3 roky od právního 

účinku vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy v katastru nemovitostí u 

příslušného katastrálního úřadu 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2795/21 MJP – podmínky prodeje bytových domů na „Seznamu majetku určeného k prodeji“ 

(17. listopadu 3, 17. listopadu 5) 

doporučuje ZM 

schválit podmínky prodeje bytových domů č.p. 1247/3 a č.p. 1326/5 ve vlastnictví města 

Šumperka uvedených na „Seznamu majetku určeného k prodeji“ –, 17. listopadu 3 a 17. 

listopadu 5, Šumperk: 

− předmětem prodeje jsou jednotky se způsobem využití byt, včetně součástí a 

příslušenství, které budou v domech vymezeny prohlášením vlastníka podle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku, jakož i podíly na společných částech 

nemovitých věcí, kterými jsou pozemky st. p. č. 188/2 a st. p. č. 188/3, vše v obci a    

k. ú. Šumperk 

− nájemce, který užívá byt na základě platné nájemní smlouvy má předkupní právo 

k jednotce, které zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od jejího 

doručení nájemci. Pokud nájemce nabídku nepřijme, nebo nepodepíše kupní smlouvu, 

nebo neuhradí kupní cenu ve sjednané lhůtě, bude předmět prodeje nabídnut k prodeji 

třetím osobám ve veřejném výběrovém řízení za minimální cenu, za kterou byl předmět 

prodeje nabídnut nájemci. Informace o podmínkách prodeje ve VVŘ bude zveřejněna 

způsobem ve městě obvyklým  

− nájemce může právo koupi nemovitých věcí postoupit na rodinného příslušníka 

(příbuzný v řadě přímé, sourozenec či dítě sourozence a manžel nebo partner) na 

základě svého prohlášení s úředně ověřeným podpisem  

− kupní cena bytových jednotek včetně podílu na společných částech nemovitých věcí: 

stanovená znaleckým posudkem jako cena obvyklá 28.500,-- Kč/m2 

− povinnost uhradit celou kupní cenu ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

− kupující je povinen uhradit veškeré dluhy vůči městu Šumperk s výjimkou dlužníků 

v úpadku, jejichž dluhy jsou řešeny oddlužením podle insolvenčního zákona 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

− po schválení podmínek prodeje nebudou v domech uvedených na „Seznamu majetku 

určeného k prodeji“ povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě 

plochy bytu nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení podmínek prodeje si v domech uvedených na „Seznamu majetku 

určeného k prodeji“ budou opravy či výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci 

sami 
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− v kupní smlouvě, v případě prodeje nájemci či osobě blízké (příbuzný v řadě přímé, 

sourozenec či dítě sourozence a manžel nebo partner) bude sjednáno předkupní právo 

jako právo věcné, kdy vlastníci nemovitých věcí budou povinni nabídnout ke koupi 

městu Šumperk nemovité věci v případě, že je budou chtít prodat, směnit nebo jinak i 

bezúplatně převést třetí osobě (koupěchtivému) za kupní cenu ve stejné výši, v jaké 

nemovité věci odkoupili od města Šumperka. Jako kupní cena nebude pro uplatnění 

předkupního práva použita cena nabídnutá koupěchtivým. V případě prokazatelného 

zhodnocení nemovitých věcí, které se stane jejich součástí, bude sjednáno navýšení 

kupní ceny o prokazatelné náklady, naopak v případě zhoršení hodnoty nemovitých 

věcí z důvodů, za které odpovídá vlastník nemovité věci, bude sjednáno snížení kupní 

ceny.  Předkupní právo bude sjednáno bezplatně na dobu určitou 3 roky od právního 

účinku vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy v katastru nemovitostí u 

příslušného katastrálního úřadu 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2796/21 MJP – zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 924/1 v k. ú. Horní 

Temenice (or. u Bratrušova vedle cyklostezky) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku p. č. 924/1 o výměře cca 160 m2 

v k. ú. Horní Temenice, za podmínek: 

 

− účel prodeje: zajištění vstupu na pozemek 

− kupní cena: 100,-- Kč/m2 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2797/21 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2021 (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 2021 ve výši -333,-- Kč. 

 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

2798/21 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádosti o 

dotaci 

souhlasí 

s podáním žádosti Základní školou Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, do projektu 

MŠMT v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou 

zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ III“ s názvem „JEDNIČKA – EFEKTIVIZACE 

VÝUKY II“ a se zapojením do projektu. 

 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2799/21 Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zpracovatele projektové 

dokumentace akce: „Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická“.   

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Stanislav Šrámek, Ing. Radek 

Novotný           

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Nádeníčková,  

             Ing. Jaroslava Vicencová 

 

 seznam zájemců ve složení: 

1) PROJEKCE s.r.o., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO 25905449  

2) MSS – projekt s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 – Michle, IČO 26849836  

3) TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, IČO 

63320819  

4) Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 78701 Šumperk, IČO 27821251  

5) Ing. Linda Smítalová, Atelis – Ateliér liniových staveb, Rokycanova 781/13, 779 00 

Olomouc, IČO 74276361 

 

VZMR pro další dodavatele nebude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

2800/21 Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2021 částku 1.850 tis. Kč na 

akci „Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická“. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

   

2801/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – stavební práce 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Do odborných učeben bez 

bariér – 5. ZŠ – stavební práce“ zhotovitelem akce uchazeče Prumhor spol. s r.o., 788 13 

Rapotín 824, IČO 47153903. Nabídková cena je 7.495.000,-- Kč bez DPH, tj. 9.068.950,-- Kč 

vč. DPH. 

 

Termín:  29.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2802/21 Podání žádosti o dotaci – instalace fotovoltaického systému na budovu jídelny ZŠ 

Vrchlického – revokace usnesení 

ruší 

usnesení RM č. 2691/21 ze dne 25.02.2021 týkající se podání žádosti o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí na instalaci fotovoltaického systému na budovu jídelny ZŠ 

Vrchlického Šumperk. 

 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2803/21 Podání žádosti o dotaci – pořízení zvedacího a asistenčního systému pro Pontis 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních 

služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na instalaci stropního zvedacího a asistenčního 

systému pro provoz odlehčovací služby provozované společností Pontis Šumperk o. p. s., 

v objektu Gen. Svobody č. p. 68. 

 

Termín:  04.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

2804/21 Podání žádosti o dotaci na částečnou rekonstrukci areálu Tyršova stadionu, 2. etapa 

– prohlášení k vlastnickým právům 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z „Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení 

v obcích Olomouckého kraje v roce 2021“, provozovatelem sportovního areálu Tyršův stadion, 

TJ Šumperk, a schvaluje realizaci akce „Částečná rekonstrukce areálu Tyršova stadionu, 

2. etapa“. Rada města tímto potvrzuje, že město Šumperk je vlastníkem nemovitostí 

dotčených realizací akce a bude výlučným vlastníkem majetku pořizovaného z dotace. 

Technické zhodnocení, opravy majetku či rekonstrukce hrazené z dotace budou realizovány 

výlučně do majetku města Šumperka. Město Šumperk se zavazuje k ponechání majetku 

pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku města. 

 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

   

2805/21 Souhlas se zahájením jednání k ověřování možnosti odkupu objektu na Rooseveltově 

ulici, nyní ve vlastnictví státu a správě ÚZSVM, pro poskytování sociálních služeb, 

především pro provoz NDC AS z.s., a Poradnu pro drogově závislé Pontis a.s. 

schvaluje 

zahájení jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, za účelem ověření 

možnosti odkupu objektu na Rooseveltově ulici, nyní ve vlastnictví státu, pro poskytování 

sociálních služeb, především pro provoz Nízkoprahového denního centra Armády Spásy ČR     

z. s., a Poradny pro drogově závislé Pontis a. s. 

 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 
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2806/21 Schválení koncepce úhrady parkování ve městě Šumperku 

schvaluje 

zahájení jednání v přípravě nové koncepce úhrady parkování ve městě Šumperku. 

 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                      starosta       1. místostarostka 
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