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RM 64 – 08.04.2021 

 

Naše čj.: MUSP 36524/2021 

Naše sp. zn.: 36522/2021 TAJ/PECH *MUSPX029VA1D* 

 

U S N E S E N Í  

z 64. schůze Rady města Šumperka ze dne 08.04.2021 

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. 

2807/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IV r. 2021 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. IV roku 2021: 

příjmy ve výši:             489 tis. Kč 

výdaje ve výši:          2.311 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  576.528 tis. Kč 

výdaje celkem:  712.702 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  767.601 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      733.402 tis. Kč 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2808/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IV r. 2021 

schvaluje 

přesun rozpočtových prostředků fondu životního prostředí. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2809/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

2105/20, 2282/20, 2302/20, 2334/20, 2397/20, 2398/20, 2399/20, 2400/20, 

2401/20, 2402/20, 2463/20, 2507/20, 2508/20, 2511/20, 2513/20, 2514/20, 

2515/20, 2516/20, 2517/20, 2518/20, 2519/20, 2520/20, 2521/20, 2522/20, 

2523/20, 2524/20, 2525/20, 2526/20, 2527/20, 2528/20, 2529/20, 2530/20, 

2531/20, 2532/20, 2533/20, 2534/20, 2536/20, 2537/20, 2538/20, 2539/20, 

2540/20, 2541/20, 2542/20, 2543/20, 2544/20, 2545/20, 2547/20, 2548/20, 

2551/20, 2553/20, 2554/20, 2555/20, 2556/20, 2557/20, 2558/20, 2559/20, 

2560/20, 2561/20, 2562/20, 2563/20, 2564/20, 2565/20, 2566/20, 2567/20, 

2568/20, 2569/20, 2570/20, 2571/21, 2572/21, 2573/21, 2574/21, 2575/21, 

2576/21, 2577/21, 2578/21, 2579/21, 2580/21, 2581/21, 2582/21, 2583/21, 

2584/21, 2585/21, 2586/21, 2587/21, 2588/21, 2589/21, 2590/21, 2591/21, 



 

2|33 

RM 64 – 08.04.2021 

2592/21, 2593/21, 2594/21, 2595/21, 2596/21, 2597/21, 2598/21, 2599/21, 

2600/21, 2601/21, 2602/21, 2605/21, 2606/21, 2609/21, 2610/21, 2611/21, 

2612/21, 2614/21, 2616/21, 2617/21, 2618/21, 2619/21, 2620/21, 2621/21, 

2622/21, 2623/21, 2624/21, 2625/21, 2627/21, 2630/21, 2631/21, 2632/21, 

2633/21, 2635/21, 2636/21, 2638/21, 2639/21, 2640/21, 2647/21, 2648/21, 

2649/21, 2650/21, 2651/21, 2652/21, 2657/21, 2659/21, 2660/21, 2661/21, 

2662/21, 2663/21, 2664/21, 2666/21, 2670/21, 2671/21, 2672/21, 2673/21, 

2674/21, 2676/21, 2677/21, 2678/21, 2680/21, 2681/21, 2683/21, 2684/21, 

2685/21,    2686/21,   2687/21,    2689/21,   2690/21. 

 

 

2810/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

460/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Ing. Krňávková 

1655/20 do 31.05.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1663/20 do 31.05.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2403/20 do 03.09.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2404/20 do 03.09.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2405/20 do 03.09.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2406/20 do 03.09.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2535/20 do 31.05.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2546/20 do 15.04.2021 Zodpovídá: Ing. Volf 

2603/21 do 30.04.2021 Zodpovídá: Ing. Volf 

2604/21 do 30.04.2021 Zodpovídá: Ing. Volf 

2634/21 do 30.04.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2641/21 do 31.05.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2642/21 do 31.05.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2643/21 do 31.05.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2644/21 do 31.05.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2645/21 do 31.05.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2646/21 do 31.05.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2675/21 do 22.04.2021 Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

  

2811/21 MJP – prodej části pozemku p. č. 1960/13 v k. ú. Šumperk (or. při ul. J. z Poděbrad) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

08.03.2021 do 24.03.2021 dle usnesení rady města č. 2731/21 ze dne 04.03.2021, schválit   

prodej části p. p. č. 1960/13 o výměře cca 23 m2 v k. ú. Šumperk, za podmínek:  

 

− kupující: manželé T. a H. L., bytem Šumperk 

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

− účel prodeje: rozšíření zahrady a zajištění vstupu na pozemek 

− kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu  

− kupující uhradí náklady související se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2812/21 MJP – nájem pozemku p. č. 1060/39 v k. ú. Šumperk pod stavbou 

„Cyklokomunikace Desná“ (or. při ul. Žerotínově) 

schvaluje 

nájem pozemku p. č. 1060/39 o výměře 53 m2 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 

− pronajímatel: CeramTec Czech Republic, s.r.o., se sídlem Žerotínova 2827/62, 

Šumperk, IČO 63993201 

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

− účel nájmu: provozování stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – 

Dolní Studénky, úsek k. ú. Šumperk“ 

− nájemné:  22,-- Kč/m2/rok 

− nájemné bude hrazeno vždy do 15. ledna příslušného roku  

− nájemné za rok 2021 ve výši 1.166,-- bude uhrazeno do 30 dnů od uzavření smlouvy 

− doba nájmu: neurčitá s 3měsíční výpovědní lhůtou 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2813/21 MJP – oddělení komunálních služeb – obnova povrchu komunikace K. H. Máchy, 

Šumperk 

schvaluje 

uzavření smlouvy s Jesenickou vodohospodářskou společností spol. s r.o., se sídlem Tovární 

202, 790 01 Jeseník, IČO 46580328, na opravu části komunikace v křižovatce ulic Husitská, 

Kozinova a K. H. Máchy ve výši 232.067,-- Kč bez DPH, tj. 280.801,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  15.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2814/21 MJP – pronájem části p. p. č. 1425/27 v k. ú. Šumperk (or. pozemek u atriových 

domů na Vyhlídce) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 08.03.2021 do 24.03.2021, v souladu s usnesením RM č. 2712/21 ze dne 

04.03.2021, pronájem části p. p. č. 1425/27 o výměře cca 12,50 m2  v k. ú. Šumperk. 

Nájemce: P. S., bytem Šumperk 

Podmínky:  

− nájem na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy  

− sazba nájemného: 30,-- Kč/m2/rok  

− účel nájmu:  a) vybudování chodníku domu na p. č. st. 3825 v k. ú. Šumperk - 6,7 m2 

b) vybudování okapového chodníku k domu na p. č. st. 3825 v k. ú. 

Šumperk    – 5,8 m2 

− další podmínky jsou dány vyjádřením odboru strategického rozvoje, územního 

plánování a investic č.j.: MUSP 17202/2021 a odboru majetkoprávního, oddělení 

komunálních služeb č.j.: 16999/2021 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

 

   



 

4|33 

RM 64 – 08.04.2021 

2815/21 MJP – budoucí prodej p. p. č. 1278/19 v k. ú. Šumperk (or. u katastrálního úřadu, ul. 

17. listopadu) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 08.03.2021 do 24.03.2021, v souladu s usnesením RM č. 2707/21 ze dne 

04.03.2021, schválit budoucí prodej p. p. č. 1278/19 o výměře 60 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

Budoucí kupující: J. a E. V., bytem Šumperk 

 

Podmínky: 

− smlouva budoucí kupní bude uzavřena společně se smlouvou o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu přes pozemek p. č. 

1278/1 v k. ú. Šumperk  

− kupní cena bude stanovena na 60.000,-- Kč shodně s finanční hodnotou za zřízení 

služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu přes p. p. č. 1278/1  v k. ú. 

Šumperk bez dalšího finančního vyrovnání 

− společně s prodejem pozemku p. č. 1278/19 v k. ú. Šumperk bude sjednána 

služebnost uložení a provozování kanalizačního řadu uloženého přes p. p. č. 1278/19 

v k. ú. Šumperk 

− kupní smlouva bude uzavřena po zaměření vedení kanalizačního řadu, nejpozději však 

do 31.12.2026 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

   

2816/21 MJP – změna usnesení ZM č. 640/20 ze dne 10.12.2020 (or. bývalá dolní kasárna) 

doporučuje ZM 

v souladu se změnou zveřejněného záměru směny pozemků mezi společností  LEZAPARI 

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

Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, která byla zveřejněna od 

08.03.2021 do 24.03.2021 na základě usnesení RM č. 2706/21 ze dne 04.03.2021,  

schválit změnu usnesení ZM č. 640/20 ze dne 10.12.2020, která spočívá v označení 

pozemků,  kde místo pozemek p. č. 765/2 se nově označuje  pozemek p. č. st. 765/2 a u 

pozemku p. č. 1782/4 se nově označuje pozemek p. č. st. 1782/4 oba v k. ú. Šumperk. 

Předmět směny pozemků s ohledem na změnu zveřejněného záměru směny pozemků zní:  

 

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

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

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

p. č. 3297/5 o výměře 9 m2, část pozemku p. č. st. 765/2 o výměře 18 m2,  (dle GP č. 

7205-201/2020  p. p. č. 3378 o výměře 18 m2) a část pozemku p. č. st. 1782/4 o 

výměře 97 m2 (dle GP č. 7205-201/2020 p. p. č. 3379 o výměře 13 m2, p. p. č. 3380 

o výměře 43 m2, p. p. č. 3381 o výměře 13 m2 a p. p. č. 3382 o výměře 28 m2)  vše 

v k. ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek 

výměry pozemků a finanční částky 800,-- Kč/m2 a platná sazba DPH v případě zákonné 

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

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

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

3297/7 o výměře 3 m2, část pozemku p. č. st. 1782/2   a část pozemku p. č. 3196 o 

výměře celkem 86  m2 (dle GP č. 7205-201/2020 p. p. č. 3196/5 o výměře 86 m2)  

vše v k. ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako 

násobek výměry pozemku a finanční částky 300,-- Kč/m2 
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Další podmínky uvedené v usnesení ZM č. 640/20 zůstávají nezměněny. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2817/21 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 166/2 v k. ú. Šumperk (or. za Slovanem) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 166/2 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Šumperk, 

za podmínek:  

− kupní cena: dle znaleckého posudku 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého 

posudku a správního poplatku za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  

− účel prodeje: zajištění vjezdu 

 

Termín:  14.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2818/21 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p. č. 57 v k. ú. Krásné u Šumperka (chatová 

oblast nad lomem) 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej pozemku p. č. 57 o výměře 849 m2 v k. ú. Krásné u 

Šumperka, za podmínek: 

− kupní cena: dle znaleckého posudku, min. 75,-- Kč/m2 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku  

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

nemovitostí 

 

Termín:  14.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2819/21 MJP – zveřejnění prodeje části pozemku p. č. 1184/5 v k. ú. Horní Temenice 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej části pozemku p. č. 1184/5 o výměře cca 40 m2 v    

k. ú. Horní Temenice, za podmínek: 

− kupní cena: 1.000,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu  

− účel prodeje: zpevněná plocha pro vjezd a parkování aut k rodinnému domu 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

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

 

Termín:  14.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2820/21 MJP – zveřejnění výpůjčky pozemků p. č. 122/1 a části p. č. 132/1 v k. ú. Šumperk 

(or. mezi spořitelnou a obchodní bankou, se vstupem z ul. Revoluční) 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit výpůjčku pozemku p. č. 122/1 o výměře 520 m2 a části 

pozemku p. č. 132/1 o výměře cca 330 m2 v k. ú. Šumperk, za podmínek: 

− účel výpůjčky: pořádání neziskových akci pro rodiny s dětmi, organizace 

narozeninových oslav pro rodiny s dětmi, stmelovací a vzdělávací aktivity  

− doba výpůjčky: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 

− půjčitel bude povinen udržovat předmět výpůjčky na vlastní náklady (sekání trávy, úklid 

odpadků) 

− na předmětu výpůjčky nebudou umísťovány pevné hrací prvky bez předchozího 

souhlasu vypůjčitele 

 

Termín:  14.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2821/21 MJP – prodeje pozemků za domy Vančurova 27 a 29, Šumperk 

trvá 

na schválené koncepci prodeje pozemků p. č. 571/6 a p. č. 571/7 (pozemky za domy 

Vančurova 27 a 29, Šumperk) oba v k. ú. Šumperk, která byla schválena usnesením RM č. 

2535/20 ze dne 17.12.2020. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2822/21 MJP – prodeje pozemků za domy Vančurova 27 a 29, Šumperk 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

29.09.2020 do 14.10.2020 dle usnesení rady města číslo 2290/20 a číslo 2291/20 ze dne 

24.09.2020, schválit koncepci způsobu prodeje   p. p. č. 571/7 o výměře 303 m2 a p. p. č. 

571/6 o výměře 298 m2 oba v k. ú.  Šumperk do spoluvlastnictví těm žadatelům, kteří si o 

odkoupení pozemku požádali, tj. vlastníkům bytových jednotek v domech Vančurova 27 a 29, 

Šumperk, a manželům V. a J. H., bytem Šumperk, v podílech, jak se sami kupující dohodnou. 

Pokud nedojde k dohodě, bude stanoven spoluvlastnický podíl stejný pro všechny kupující. 

Pokud bude vydán souhlas k dělení pozemků, budou díly předmětných pozemků v šíři 3 m 

prodány manželům H., ostatní nově označené pozemky budou prodány do spoluvlastnictví 

vlastníkům bytových jednotek Vančurova 27 a 29, kteří si o odkoupení pozemku požádali 

v podílech, jak si sami určí. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2823/21 MJP – koncepce – výstavba mola k provozování lodiček na Benátkách 

schvaluje 

koncepci výstavby mola pro provozování loděk na rybníku Benátky za podmínky, že výstavba 

mola bude provedena výhradně na náklady budoucího provozovatele loděk, který bude loďky 

půjčovat za podmínek schváleného provozního řádu. Molo bude navazovat na stávající chodník 
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od Hospůdky Benátky Šumperk, s.r.o. Před schválením pronájmu vodní plochy pro výstavbu 

mola a umístění loděk a šlapadel provozovatel předloží technické řešení výstavby mola. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2824/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – 17. listopadu, č. parc. 1273/9 NNk“ (vila Doris) 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemky p. č. 1273/9, 2109/1, 2258 v k. ú. Šumperk zařízení elektrizační 

distribuční soustavy: „Šumperk – 17. listopadu, č. parc. 1273/9 NNk“ – nové zemní kabelové 

vedení NN, pro účely posílení odběrového místa – Vila Doris. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 

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

uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2825/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Vikýřovice – Šumperská, nové NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Vikýřovice – Šumperská, nové NNk“ přes 

pozemky p. č. 1804/2, 1804/3 v k. ú. Šumperk – nové zemní kabelové vedení NN a 1 ks 

skříně, v rámci obnovy distribuční sítě v obci Vikýřovice – v ul. Šumperské, Lomené, K Lužím a 

Hraběšické. 

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 4.840,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 

podpisu smlouvy nebo 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:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2826/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – ul. Vikýřovická, nové NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – ul. Vikýřovická, nové NNk“ 

přes pozemky p. č. 1800/4, 1800/5, 1800/8, 1804/1, 1804/2, 1804/3 v k. ú. Šumperk – 

nové zemní kabelové vedení VN a 8 ks skříní, v rámci obnovy distribuční sítě v ul. Vikýřovické. 

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 69.769,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 

podpisu této smlouvy nebo obdržení objednávky. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2827/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní přípojky, 

pro účely připojení plánovaného RD na pozemku p. č. st. 47/2, 113/2, 1396 v k. ú. 

Horní Temenice (lokalita při ul. Potoční) 

schvaluje 

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

vodovodní přípojku přes pozemek p. č. 1184/4 v k. ú. Horní Temenice, pro účely připojení 

plánovaného RD na pozemku p. č. st. 47/2, 113/2, 1396 v k. ú. Horní Temenice. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněná ze služebnosti: 

L. R., bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 605,-- 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:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2828/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní a 

kanalizační přípojky, pro účely připojení plánovaného RD na pozemku p. č. 12/7 v    

k. ú. Horní Temenice (lokalita při ul. Potoční) 

schvaluje 

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

vodovodní a kanalizační přípojku přes pozemek p. č. 5/6, 5/11, 1361/1 v k. ú. Horní 

Temenice, pro účely připojení plánovaného RD na pozemku p. č. 12/7 v k. ú. Horní Temenice. 

Povinný ze služebnosti: 



 

9|33 

RM 64 – 08.04.2021 

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

Oprávnění ze služebnosti: 

M. T., bytem Bukovice, Písařov 

K. K., bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 605,-- Kč včetně platné 

sazby DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 

do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2829/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní přípojky, 

pro účely připojení průmyslového objektu na adrese Žerotínova 627/81, Šumperk 

schvaluje 

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

vodovodní přípojku přes pozemky p. č. 2096/24, 1229/45, 1229/46 v k. ú. Šumperk, pro 

účely připojení průmyslového objektu na adrese Žerotínova 627/81, Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávnění ze služebnosti: 

R. K. a J. K., první bytem Šumperk, druhá bytem Nový Malín 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 1.730,-- 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:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2830/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní přípojky, 

pro účely připojení RD na adrese Bohdíkovská, Šumperk 

schvaluje 

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

vodovodní přípojku přes pozemek p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice, pro účely připojení RD 

na adrese Bohdíkovská, Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněná ze služebnosti: 

I. H., bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 605,-- Kč včetně platné 

sazby DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději 

do 30 dnů od uzavření smlouvy.  
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− Oprávněná uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2831/21 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2016/0613/MJP/Pe 

– ČEZ: „Šumperk – Zemědělská, (DPCZ), DTS, NNk“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2016/0613/MJP/Pe ze dne 09.01.2017, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.01.2020, uzavřené mezi budoucím povinným městem 

Šumperkem a budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035, jejímž předmětem je budoucí závazek smluvních 

stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu 

umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN, pod 

názvem stavby: „Šumperk – Zemědělská, (DPCZ), DTS, NNk“, přes pozemky p. č. 899, 879/4 

v k. ú. Dolní Temenice ve vlastnictví města Šumperka. 

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení sjednané lhůty pro podání písemné výzvy ze strany 

budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 31.12.2020 na 

nový termín 31.12.2021, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro 

případ nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2832/21 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2016/0612/MJP/Pe 

– ČEZ: „Šumperk – Potoční, p. č. 538, H. NNk“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2016/0612/MJP/Pe ze dne 20.12.2016, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.01.2020, uzavřené mezi budoucím povinným městem 

Šumperkem a budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035, jejímž předmětem je budoucí závazek smluvních 

stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu 

umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové přípojky NN, pod 

názvem stavby: „Šumperk – Potoční, p. č. 538, H. NNk“, přes pozemek p. č. 879/7 v  k. ú. 

Dolní Temenice ve vlastnictví města Šumperka. 

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení sjednané lhůty pro podání písemné výzvy ze strany 

budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 31.12.2020 na 

nový termín 31.12.2021, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro 

případ nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2833/21 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o užití práva JZ/0085/2013/Pe (příjezd k domu 

Uničovská 299/48 v Šumperku) 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o užití práva JZ/0085/2013/Pe, uzavřené dne 

20.06.2013 mezi městem Šumperkem, jako poskytovatelem práva, a V. Z., bytem Šumperk, 

jako uživatelkou práva, k užití práva vjíždět na pozemek p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk, za 

účelem zajištění příjezdu k domu Uničovská 299/48, Šumperk. 

Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran, ukončení povinnosti úhrady úplaty za 

užití práva ke dni 31.12.2020. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2834/21 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemek p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk (příjezd 

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:  T. S., 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 

     povinnost úhrady úplaty za užití práva za období od 01.01.2021 

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:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2835/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, 

Šumperk 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 2634/21 ze dne 04.02.2021 spočívající ve změně data ukončení 

stávající nájemní smlouvy a účinnosti nové nájemní smlouvy k bytu v domě nám. Jana Zajíce 

14, Šumperk, tak, že dohoda o zániku nájmu bytu bude s paní M. K., bytem Šumperk, 

uzavřena ke dni 30.04.2021 a nová nájemní smlouva bude uzavřena s paní P. K., bytem 

Albrechtice, s účinností od 01.05.2021. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2836/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, 

Šumperk 

ruší 

usnesení RM č. 2728/21 ze dne 04.03.2021 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2837/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, 

Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 09.02.2021 do 25.02.2021 dle usnesení rady města č. 2635/21 ze 

dne 04.02.2021, uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 

30.04.2021, jejímž předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, 

s budoucí kupující M. K., bytem Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu 

bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s paní P. K., 

bytem Albrechtice. 

Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s paní P. K., bytem Albrechtice, a to 

za stejných podmínek s účinností od 01.05.2021. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2838/21 MJP – zveřejnění záměru budoucího prodeje bytové jednotky v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku  ke dni 

30.06.2021 s nájemci manželi A. a J. V., oba bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy s účinností od 01.07.2021, jejímž předmětem bude byt v domě nám. Jana 

Zajíce 2958/13 v Šumperku s manželi J. a J. R., oba bytem Šumperk. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2839/21 MJP – zveřejnění záměru budoucího prodeje bytové jednotky v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka (dle projektové dokumentace č. 114) v budově č.p. 2958 na pozemku st. 

p. č. 725/7 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 13, Šumperk) 

včetně spoluvlastnického podílu 4490/10000 na společných částech domu č.p. 2958 

společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/14 a byt č. 2958/15 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 129/10000 na společných částech domu č.p. 2958, které 

jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt č. 2958/1 – 

2958/80, a spoluvlastnického podílu o velikosti 129/10000 na pozemku pod domem st. p. č. 

725/7 v k. ú. Šumperk. 
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Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na předmětnou bytovou jednotku se stávajícími budoucími kupujícími a 

uzavřena nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2840/21 MJP – prodej části pozemku p. č. 924/1 v k. ú. Horní Temenice (or. u Bratrušova 

vedle cyklostezky) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

22.03.2021 do 07.04.2021 dle usnesení rady města č. 2796/21 ze dne 18.03.2021, schválit 

prodej části pozemku p. č. 924/1 o výměře cca 160 m2 v k. ú. Horní Temenice, za podmínek: 

 

− kupující: S. H., bytem Šumperk 

− kupní cena: 100,-- Kč/m2 

− účel prodeje: zajištění vstupu na pozemek 

− náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující a prodávající společně, 

každý 1/2 

− prodávající uhradí náklady související se zápisem vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2841/21 MJP – uzavření dodatku č. 2 k budoucí kupní smlouvě č. SML/2016/0417/MJP/Šv 

doporučuje ZM 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě o 

zřízení práva provést stavbu č. SML/2016/0417/MJP/Šv ze dne 07.09.2016 uzavřené mezi 

městem Šumperkem a S. H., bytem Šumperk. Předmětem dodatku č. 2 bude ustanovení, že 

vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů od kolaudace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 

a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2842/21 MJP – bezúplatný převod p. p. č. 154/3 v k. ú. Horní Temenice z vlastnictví města 

Šumperka do vlastnictví Olomouckého kraje a bezúplatné nabytí částí p. p. č. 1275/1 

a p. p. č. 1333/8 v k. ú. Horní Temenice a částí p. p. č. 2114/1 a částí p. p. č. 2125/1 

v k. ú. Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Šumperka 

(pozemky pod komunikací Bohdíkovská a pod chodníky na ulici Hrabenovská a 

Lidická) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

09.02.2021 do 25.02.2021 dle usnesení rady města č. 2657/21 ze dne 04.02.2021 schválit 

bezúplatný převod pozemku p. č. 154/3 o výměře 6 m2, v obci Šumperk, k. ú Horní Temenice, 

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

Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 

60609460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se 

sídlem Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc, IČO 70960399, a současně schválit bezúplatné 

nabytí části pozemku p. č. 1275/1 o výměře 265 m2, dle geometrického plánu č. 1090-

12/2020 ze dne 31.03.2020 jde o pozemek p. č. 1275/41 o výměře 265 m2, částí pozemku 
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p. č. 1275/1 o celkové výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 1088-508/2019 ze dne 

08.01.2020 jde o pozemky p. č. 1275/39 o výměře 2 m2 a p. č. 1275/40 o výměře 6 m2, a 

pozemku p. č. 1333/8 o výměře 19 m2, vše v obci Šumperk, k. ú. Horní Temenice, částí 

pozemku p. č. 2114/1 o celkové výměře 863 m2, dle geometrického plánu č. 7104-35/2020 

ze dne 17.06.2020 jde o pozemky p. č. 2114/19 o výměře 49 m2, p. č. 2114/20 o výměře 

141 m2, p. č. 2114/22 o výměře 67 m2, p. č. 2114/24 o výměře 66 m2, p. č. 2114/25 o 

výměře 37 m2, p. č. 2114/26 o výměře 408 m2 a p. č. 2114/28 o výměře 95 m2, částí 

pozemku p. č. 2125/1 o celkové výměře 904 m2, dle geometrického plánu č. 7105-36/2020 

ze dne 28.07.2020 jde o pozemky p. č. 2125/11 o výměře 554 m2, p. č. 2125/12 o výměře 

12 m2, p. č. 2125/13 o výměře 137 m2, p. č. 2125/14 o výměře 21 m2 a p. č. 2125/15 o 

výměře 180 m2, vše v obci a k. ú. Šumperk,  vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z 

hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města 

Šumperka. Nabyvatelé uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2843/21 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě SML/2020/0003/MJP, pro stavbu „Sportovní lázně Sanatorka“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

SML/2020/0003/MJP, jejíž součástí je souhlas s umístěním stavby „Sportovní lázně 

Sanatorka“ na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného, a to p. č. 2144/1, p. č. 2144/2, 

p. č. 2148/3, p. č. 2006/3, p. č. 2146, p. č.  2018, p. č. 2014/1 a p. č. 2014/3 v obci a k. ú. 

Šumperk a p. č. 600/4 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice, uzavřené mezi budoucím 

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

00303461, a budoucím oprávněným z věcného břemene – MAPO Activity s.r.o., se sídlem 

Olomoucká 3896/14, 79601 Prostějov, IČO 05543240. Předmětem dodatku č. 1 je doplnění 

výčtu stavbou dotčených pozemků o p. č. 600/2, p. č. 600/3, p. č. 607/3 a p. č. 607/11 

v obci Šumperk a k. ú. Dolní Temenice a dále v udělení souhlasu vlastníka pozemků p. č. 

600/2, p. č. 600/3, p. č. 607/3 a p. č. 607/11 v obci Šumperk a k. ú. Dolní Temenice k odnětí 

půdy ze zemědělského půdního fondu. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2844/21 MJP – prodej pozemku st. p. č. 21, jehož součástí je stavba č.p. 94 v obci a k. ú. 

Šumperk (dům na adrese nám. Míru 20) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 12.01.2021 do 26.02.2021 dle usnesení rady města č.2518/20 ze dne 

17.12.2020, schválit prodej pozemku st. p. č. 21, jehož součástí je budova s č.p. 94 v obci a  

k. ú. Šumperk (or. ozn. nám. Míru 20) včetně příslušenství, sestávajícího z vedlejších staveb a 

venkovních úprav, za těchto podmínek:  

− prodávající: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 

00303461 

− kupující: M. P., Olomouc 

− kupní cena nemovitých věcí:  8.200.000,-- Kč 

− do kupní ceny se započítá kauce ve výši 100.000,-- Kč 

− kupující bere na vědomí, že převáděné nemovité věci jsou nemovitou kulturní 

památkou 

− kupující je povinen uzavřít kupní smlouvu do 60 dnů od schválení prodeje 

zastupitelstvem města a uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
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smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

− kupující je povinen uhradit náklady spojené s převodem nemovitých věcí 

(náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 8.850,-- Kč a správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ) 

− oprávnění prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 

ceny v dohodnutém termínu 

− v případě nesplnění podmínek prodeje právo kupujícímu na koupi nemovitých 

věcí zaniká a na místo kupujícího nastoupí druhý účastník výběrového řízení, 

který nabídl druhou nejvyšší kupní cenu, tedy P. a M. N., Šumperk, kupní cena 

8.000.000,-- Kč 

− kupující bere na vědomí, že na půdě budovy je instalován kamerový rozvaděč včetně 

rozvodů el. kabelů pro účely napájení kamery monitorovacího systému města 

Šumperka umístěné na rohu objektu nám. Míru 85/21 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2845/21 MJP – zveřejnění záměru adresného prodeje p. p. č. 2981/2, p. p. č. 578/2, části     

st. p. č. 874, jehož součástí je stavba bez čp/če a části st. p. č. 869, jehož součástí je 

stavba č. p. 700 vše v k. ú. Šumperk (pozemky a budovy v areálu nemocnice – 

budova ředitelství, pavilon F + 17) 

schvaluje 

zveřejnění adresného záměru města Šumperka prodat pozemek p. č. 2981/2, pozemek p. č. 

578/2, část pozemku st. p. č. 874 o výměře 882 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení (budova ředitelství) a část 

pozemku st. p. č. 869 o výměře 2500 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba č.p. 700 – stavba občanského vybavení (pavilon F kožní + 17 bývalá vrátnice), včetně 

všech součástí a příslušenství, vše v obci a k. ú. Šumperk (dále také jako nemovité věci) za 

níže uvedených podmínek. 

Pro budovu pavilon F byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, budova patří do 

energetické třídy G, měrná roční spotřeba energie je 718,1 MWh/rok. 

Pro budovu ředitelství byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, budova patří do 

energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie je 194,4 MWh/rok. 

Zveřejnění adresného záměru prodeje se děje na žádost žadatele o koupi, kterým je současný 

nájemce nemovitých věcí, který nemovité věci užívá na základě nájemní smlouvy za účelem 

provozování zdravotnické činnosti, Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 01 

Šumperk.  

− Účel prodeje: provozování zdravotnické činnosti 

− Kupní cena: minimálně ve výši dle znaleckého posudku 

pozemky p. č.  2981/2 a p. č. 578/2 - 4.980.000,-- Kč 

pozemek st. p. č. 874 o výměře 882 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení (budova ředitelství) 

3.254.800,-- Kč  

pozemek st. p. č. 869 o výměře 2500 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba č.p. 700 – stavba občanského vybavení (pavilon F kožní + 17 

bývalá vrátnice) 10.050.000,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši 

− Kupující je povinen uhradit kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. 

− Přes pozemek p. č. 2981/2 v k. ú. Šumperk bude sjednáno věcné břemeno spočívající 

v právu stezky a cesty ve prospěch vlastníka pozemků st. p. č. 1769/1, jehož součástí 

je budova bez čp/če, st. p. č. 1184 a st. p. č. 6360, jejichž součástí je budova č.p. 

1006 a část st. p. č. 874 (dle GP pro rozdělení pozemku st. p. č. 874 jde o pozemek   

p. č. 3400/1). Aktuálním vlastníkem těchto nemovitých věcí je město Šumperk. Věcné 

břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši 10.000,-- Kč + DPH 

v zákonem stanovené výši. 
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− Kupující je povinen uhradit náklady spojené s převodem nemovitých věcí (náklady na 

vyhotovení znaleckého posudku ve výši 45.000,-- Kč a správní poplatek za zápis 

vlastnického práva do katastru nemovitostí) 

Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2846/21 MJP – žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 589/7 a části pozemku p. č. 589/2 

v k. ú. Šumperk ve vlastnictví ČR, správě Státního pozemkového úřadu 

doporučuje ZM 

schválit podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p. č. 589/7 a 

k části pozemku p. č. 589/2, vše v k. ú. Šumperk, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního 

pozemkového úřadu podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 

některých souvisejících zákonů. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod shora 

uvedené pozemky převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené s ČR, 

Státním pozemkovým úřadem. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2847/21 MJP – správa majetku – Geschaderův dům – uzavření smlouvy o výpůjčce 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

08.03.2021 do 24.03.2021 dle usnesení rady města č. 2730/21 ze dne 04.03.2021, vypůjčit 

jednací místnost (knihovnu) č. 215 vč. vybavení ve 2. NP s možností využití kuchyňky – 

místnost č. 110 v 1. NP a sociálního zázemí – místnosti č. 208 -211 ve 2. NP, nacházející se v 

budově č.p. 233 – stavba občanského vybavení, která je  součástí  pozemku   st. p. č. 100 v   

k. ú. Šumperk (Geschaderův dům při ul. Kladská 1, Šumperk), za těchto podmínek: 

 

 Půjčitel:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO 00303461 

 Vypůjčitel:  Roman Janků Management s.r.o., IČO 03639941, se sídlem V Polích 

147, Rostoklaty, PSČ 281 71 

 Podmínky: 

 

 Účel výpůjčky:  zázemí při přípravě koncertní sezóny Klasika Viva a festivalu Klášterní 

hudební slavnosti 

 Doba výpůjčky:  neurčitá od 15.04.2021 o maximálním rozsahu 60 hod. měsíčně 

     s výpovědní dobou 6 měsíců bez uvedení důvodu 

 

 Ostatní podmínky: bezplatné poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor 

(vodné, stočné, dešťová voda, odpadky, el. energie, vytápění, úklid spol. 

prostor), 

v případě jednací místnosti (knihovny) se jedná o průchozí místnost ve 

2. NP předmětného objektu, který využívají nájemci objektu pro jednání 

s klienty a pro jednoho z nájemců je tato místnost jedinou přístupovou 

cestou k pronajatým prostorům 

přesný termín využití bude vždy min. 1 týden předem dohodnut se 

zástupcem půjčitele 

půjčitel neručí za věci vnesené a ponechané v předmětném prostoru 

 

Termín:  14.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 



 

17|33 

RM 64 – 08.04.2021 

2848/21 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. st. 2084/2 v k. ú. Šumperk (or. 

zázemí k domu Lidická 1733/21, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. st. 2084/2 o výměře 60,5 m2 

v k. ú. Šumperk. 

Účel nájmu:  pozemek pod ostatní stavbou – 11 x kolna 

Nájemné:  30,-- Kč/m2/rok 

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

s tříměsíční výpovědní lhůtou 

Podmínky nájmu: - povinnost údržby pozemku a stavby na náklady nájemce 

   - povinnost odstranění stavby po ukončení nájmu na náklady nájemce 

 

Termín:  19.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2849/21 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku pod garáží p. č. st. 4699 v k. ú. Šumperk 

(lokalita mezi nám. Republiky a ul. Tatranskou) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. st. 4699 o výměře 18 m2 v k. ú. Šumperk, 

za podmínek: 

− účel nájmu: pozemek pod stavbou garáže 

− sazba nájemného: 30,-- Kč/m2/rok + DPH v platné výši  

− doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

Termín:  19.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2850/21 MJP – smlouva o užití práva příjezdu ke garáži na p. č. st. 4699 v k. ú. Šumperk 

(lokalita mezi nám. Republiky a ul. Tatranskou) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p. č. st. 1910/2, st. 1911/2, 220, 219/2, 

2341, st. 287/1 v k. ú. Šumperk, za účelem zajištění vjezdu k pozemku parc. č. st. 4699 v      

k. ú. Šumperk, na kterém je postavena garáž ve vlastnictví uživatele práva. 

 

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

    00303461 

Uživatel práva:   Z. P., bytem Šumperk 

 

Podmínky: 

− úhrada za užití práva: 100,-- Kč + DPH dle platných právních předpisů/rok, úhrada 

bude prováděna vždy k datu 31.03. běžného roku 

− sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy  

− výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 

− uživatel práva se zavazuje udržovat na své náklady části dotčených pozemků sloužící 

jako vjezd, společně s dalšími vlastníky garáží v daném místě, včetně zimní údržby 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2851/21 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytné pohledávky ve výši 3.138,-- Kč za zemřelou Ludmilou Nevařilovou, posledně 

bytem Temenická 2924/35, Šumperk, vzniklé neuhrazením doplatku ročního vyúčtování 

služeb spojených s užíváním bytu číslo 209 na adrese Temenická 2924/35, Šumperk. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2852/21 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytné pohledávky ve výši 17.039,44 Kč za zemřelou Marcelou Poulíčkovou, 

posledně bytem nám. Jana Zajíce 2958/13, Šumperk, vzniklé neuhrazením nájemného za 

užívání bytu číslo 32 na adrese nám. Jana Zajíce 2958/13, Šumperk. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2853/21 MJP – odpis pohledávek 

doporučuje ZM 

schválit odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 99.509,-- Kč za zemřelou Magdou 

Dunkovou, trvale bytem nám. Míru 364/1, Šumperk, vzniklých neuhrazením nájemného a 

služeb spojených s užíváním bytu číslo 9 na adrese Banskobystrická 1276/44, Šumperk. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2854/21 MJP – odpis pohledávek 

doporučuje ZM 

schválit odpis nedobytné pohledávky ve výši 61.724,89 Kč za A. N., trvale bytem Šumperk, 

vzniklé neuhrazením nájemného za užívání bytu číslo 2 na adrese 17. listopadu 1326/5, 

Šumperk, řešené v insolvenčním řízení a neuspokojené v rámci soudem schváleného 

oddlužení. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2855/21 MJP – bytová problematika – návrh na uzavření nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.05.2021, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2856/21 MJP – bytová problematika – návrh na uzavření nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.05.2021, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2857/21 MJP – bytová problematika – uzavření nájemní smlouvy dle „Pravidel pro přidělování 

obecních bytů“ 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v domě na ulici Zahradní v Šumperku ke dne 30.04.2021 

s nájemníky P. a I. V., bytem v Šumperku. Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

k bytu na ulici Zahradní v Šumperku mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. V., bytem Šumperk, jako 

nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od  

01.05.2021, smluvní nájemné ve výši  56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2858/21 MJP – změna 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 

písmene a) umístění lešení spočívá v tom, že se mění pravidla stanovení výše kauce, z původní 

výše kauce: 

− zábor – veřejná zeleň: 500,-- Kč/m2 

− zábor – veřejné komunikace: 1000,-- Kč/m2 

− v odůvodněných případech je možné na základě žádosti uživatele prostřednictvím 

rozhodnutí Rady města stanovit kauci nižší 

na novou výši kauce takto:  

výše kauce do 50 m2 včetně záboru na veřejné zeleni nebo na veřejné komunikaci 10.000,-- 

Kč 

výše kauce od 51 m2 a více záboru na veřejné zeleni nebo na veřejné komunikaci 20.000,-- Kč 

 

Termín:  09.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2859/21 MJP – zveřejnění výpůjčky pozemku p. č. 779/1 v k. ú. Dolní Temenice (areál 

baseballového hřiště) 

schvaluje 

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

Dolní Temenice, za podmínek: 

− účel výpůjčky: provozování baseballového hřiště se zázemím 

− doba výpůjčky: určitá do 31.12.2021, výpovědní lhůta jednoměsíční 

 

Termín:  12.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2860/21 Změna č. 5 Územního plánu Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit pořízení Změny č. 5 Územního plánu Šumperk na návrh fyzické nebo právnické osoby 

dle §6 odst. 5 písm. a) a §44 písm. d) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a to zkráceným způsobem dle § 55b odst. 

1, s obsahem: změna v lokalitě při ulici Šumavská dle investičního záměru společnosti LIDL 

Česká republika v.o.s., a Byty Šumavská s.r.o. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2861/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody 

schvaluje 

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

odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Krobotová,  

                Ing. Lenka Salcburgerová 

 

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Bc. David 

Kobza, Ing. Eva Nádeníčková 

 

minimální seznam uchazečů: 

− HD ELEKTRO CZ s.r.o., Jesenická 61, 787 01 Šumperk, IČO 25861859 

− QDS Group a.s., Kneslova 700/1, 618 00 Brno, IČO 28265971 

− MORAVEC group s.r.o., K Lužím 300, 788 13 Vikýřovice, IČO 26861160 

− ELRAM JS s.r.o., B. Němcové 2930/20, 787 01 Šumperk, IČO 26813904 
− MAREGS spol. s r.o., J. z Poděbrad 639/29, 787 01 Šumperk, IČO 14617731 

− TRAWEKO 96 s.r.o., Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO 25363751 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2862/21 Veselá školka pracoviště Prievidzská – stavební úpravy sociálních zařízení 

schvaluje 

vypsaní veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce:  
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„Veselá školka pracoviště Prievidzská – stavební úpravy sociálních zařízení“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Pavel 

David  

                                           

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

Nádeníčková, Emilie Lovichová 

                                         

minimální seznam uchazečů: 

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

− FORTEX STAVBY s.r.o., Jílová 1, 787 01 Šumperk, IČO 08516774 

− STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375 

− PRUMHOR spol. s r.o., 788 13 Rapotín 824, IČO 47153903 

− JUTHERM s.r.o., 789 01 Zborov 53, IČO 06915051 

 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2863/21 Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce 

velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“ zhotovitelem akce uchazeče Sportovní 

podlahy Zlín s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191. Nabídková cena je 

1.838.793,61 Kč bez DPH, tj. 2.224.940,27 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

2864/21 Revitalizace bývalého areálu firmy Hedva – dodatek 02 ke smlouvě o dílo 

schvaluje 

uzavření dodatku 02 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 termínu odevzdání architektonické studie z důvodu pozastavení 

projekčních prací. 
 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2865/21 Podání žádosti o dotaci – lesní cesta Krásenská – revokace usnesení 

ruší 

usnesení RM č. 2667/2021 přijaté na zasedání RM dne 04.02.2021 týkající se podání žádosti 

o dotaci z dotačního podprogramu „Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje 

regionů“ Ministerstva pro místní rozvoj na opravu lesní cesty Krásenská. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2866/21 Program regenerace MPZ na rok 2021 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2021 ve výši 

182.000,-- Kč společnosti BRODRE Spaces s. r. o., Sadová 182/13, Šumperk, zastoupené     

p. Jiřím Gondou, a M. M., Šumperk, na obnovu fasády měšťanského domu ul. Starobranská 

378/14, Šumperk. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2867/21 Program regenerace MPZ na rok 2021 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 36.471,-- Kč společnosti BRODRE 

Spaces s. r. o., Sadová 182/13, Šumperk, zastoupené p. Jiřím Gondou, a M. M., Šumperk, na 

obnovu fasády měšťanského domu ul. Starobranská 378/14, Šumperk. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2868/21 Program regenerace MPZ na rok 2021 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2021 ve výši 

1.123.000,-- Kč městu Šumperk na výměnu střešní krytiny vč. souvisejících prací na 

Geschaderově domě, ul.  Kladská 233/1, Šumperk. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2869/21 Plán udržitelné městské mobility – vyhodnocení VZ 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise zpracovatelem dokumentu „Plán udržitelné městské 

mobility“ uchazeče Udimo spol. s r.o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava, IČO 44740069. 

Nabídková cena za zpracování dokumentu je 1.792.000,-- Kč bez DPH, tj. 2.168.320,-- Kč vč. 

DPH. 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2870/21 Akční plán 2021–2023 - aktualizace 

schvaluje 

aktualizaci Akčního plánu realizace strategie rozvoje města Šumperka 2021-2023. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2871/21 Revitalizace parku Cihelna – přijetí dotace 

schvaluje 

realizaci akce „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku“. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2872/21 Revitalizace parku Cihelna – přijetí dotace 

schvaluje 

přijetí dotace z Operačního fondu Životní prostředí na akci „Revitalizaci parku Cihelna 

v Šumperku“. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2873/21 Revitalizace parku Cihelna – zeleň 

schvaluje 

vypsání otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, a zadávací dokumentaci na dodavatele akce: „Revitalizace parku 

Cihelna v Šumperku – zeleň“. 

 

členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Ing. Lenka Krobotová, Mgr. Milan Šubrt, 

               Ing. Šárka Hofmannová 

 

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Bc. David Kobza, Mgr. Romana 

Drásalová, Ing. Eva Nádeníčková 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2874/21 ZŠ Šumavská – stavební úpravy hygienických zařízení v 1. NP pavilon C 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu: „ZŠ Šumavská 

– stavební úpravy hygienických zařízení v 1. NP pavilon C“ zhotovitelem akce uchazeče 

STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375. 

Nabídková cena je 528.607,-- Kč bez DPH, tj. 639.614,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2875/21 Změna platu Bc. Silvie Zjavkové, ředitelky MŠ Sluníčko, Evaldova 25, Šumperk, p.o. 

schvaluje 

změnu platu Bc. Silvii Zjavkové, ředitelky MŠ Sluníčko, Evaldova 25, Šumperk, p.o., IČO 

60801085, a to s účinností od 01.06.2021, dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  01.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2876/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

doporučuje ZM 

  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

− přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na neziskové akce pro rok 2021 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením 

ZM č. 595/20 ze dne 29.10.2020, dle přílohy č. 1 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2877/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

doporučuje ZM 

neschválit přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu 

„Podpora neziskových akcí“ pro rok 2021, dle přílohy č. 2. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2878/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

schvaluje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění:    

         

− přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na neziskové akce pro rok 2021 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením 

ZM č. 595/20 ze dne 29.10.2020, dle přílohy č. 3 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2879/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

neschvaluje 

přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2021, dle přílohy č. 4. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2880/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

ukládá 

vedoucí odboru finančního a plánovacího zapracovat do rozpočtového opatření roku 2021 

snížení dotace na program „Podpora neziskových akcí“ ve výši 334 tis. Kč a vytvoření finanční 
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rezervy ve výši 299 tis. Kč na individuální dotace odboru ŠKV, které nelze zahrnout do 

vyhlášených programů, ale svým obsahem odpovídají zájmům města, a 35 tis. Kč převést na 

dotace na program „Podpora výkonnostního sportu“. 

 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2881/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

doporučuje ZM 

  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

− přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na celoroční činnost pro rok 2021 dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením ZM č. 595/20 ze dne 29.10.2020, dle přílohy č. 1 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2882/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

doporučuje ZM 

neschválit přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu 

„Podpora celoroční činnosti“ pro rok 2021, dle přílohy č. 2. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2883/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

schvaluje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění:    

         

− přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na celoroční činnost pro rok 2021 dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením ZM č. 595/20 ze dne 29.10.2020, dle přílohy č. 3 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2884/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

neschvaluje 

přidělení dotace na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2021, dle přílohy č. 4. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2885/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

ukládá 

vedoucí odboru finančního a plánovacího zapracovat do rozpočtového opatření roku 2021 

snížení dotace na program „Podpora celoroční činnosti“ ve výši 7 tis. Kč a vytvoření finanční 

rezervy na individuální dotace odboru ŠKV, které nelze zahrnout do vyhlášených programů, ale 

svým obsahem odpovídají zájmům města. 

 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2886/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

doporučuje ZM 

  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

− přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2021 

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2021 dle vzorové smlouvy, která byla 

schválena usnesením ZM č. 595/20 ze dne 29.10.2020, dle přílohy č. 1 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2887/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

schvaluje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění:    

         

− přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2021 

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2021 dle vzorové smlouvy, která byla 

schválena usnesením ZM č. 595/20 ze dne 29.10.2020, dle přílohy č. 2 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2888/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

neschvaluje 

přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 

města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2021, dle přílohy č. 3. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2889/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 595/20 ze dne 29.10.2020. 

 

 

Příjemce:  Spolek Artibi Šumperk, nám. J. Zajíce 2761/5, Šumperk, IČO 03867668 

Zastoupený: Věrou Kovářovou   

Účel použití:  na náklady spojené s uskutečněním akce Andělárium 2021, vytvoření 

dřevěného uměleckého díla, které bude umístěno do depozitu na louku v obci 

Rejchartice a bude sloužit pro případnou výměnu za poškozené sochy v 

Andělském lese, na náklady spojené s údržbou soch v Andělském lese 

  Výše částky:     80.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2890/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

595/20 ze dne 29.10.2020. 

 
Příjemce:  Tělocvičná jednota Sokol Šumperk – Temenice, Starobranská 50/9, Šumperk, 

IČO 49561375 

Zastoupený: Evou Filipiovou 

 Účel použití:   na činnost 

 Výše částky:     20.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2891/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

595/20 ze dne 29.10.2020. 

 
 

Příjemce:  Aeroklub Šumperk, z.s., Nový Malín 524, PSČ 788 03, IČO 00535028 

Zastoupený: Pavlem Kundratou 

 Účel použití:   na opravu střechy balírny padáků 

 Výše částky:     50.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 
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Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2892/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

595/20 ze dne 29.10.2020. 
 

 

Příjemce:  Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk, z.s., Bratrušovská 2633/15, 

Šumperk, IČO 02214652 

Zastoupený: Annou Kouřilovou 

 Účel použití:   na činnost 

 Výše částky:     15.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2893/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

595/20 ze dne 29.10.2020. 

 

Příjemce:  Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk, z.s., J. z Poděbrad 418/44, 

Šumperk, IČO 02214946 

Zastoupený: Mgr. Márií Chmelařovou   

 Účel použití:   na činnost 

 Výše částky:     20.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2894/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

595/20 ze dne 29.10.2020. 
 

 

Příjemce:  V. V. V., Šumperk 

 Účel použití:   na šachovou činnost  

 Výše částky:     15.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 
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Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2895/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

595/20 ze dne 29.10.2020. 
 

 

Příjemce:  D. Š., Šumperk 

Účel použití:  na náklady spojené s přípravou, závody a tréninky  

 Výše částky:     25.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2896/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

595/20 ze dne 29.10.2020. 

 

Příjemce:  JM Sidecar klub v AČR, Šumperk, Bohdíkovská 3120/98B, Šumperk, IČO 

03788113 

Zastoupený: Martinem Žižlavským 

 Účel použití:   na náklady spojené s provozem sidecarcrossového teamu 

 Výše částky:    20.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

2897/21 OZV č. XX/2021, o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. XX/2021, 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností od 

10.05.2021. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2898/21 OZV č. XX/2021, o nočním klidu 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 5 odst. 6 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku č. XX/2021, o nočním klidu, s účinností od 10.05.2021. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

2899/21 Informace o výročních zprávách Kina Oko a Městské knihovny T. G. Masaryka za 

kalendářní rok 2020 

bere na vědomí 

informaci o výročních zprávách příspěvkových organizací Kina Oko Šumperk a Městské 

knihovny T. G. Masaryka Šumperk za kalendářní rok 2020. 

 

 

   

2900/21 Návrh na udělení čestného občanství – T. M. 

doporučuje ZM 

udělit čestné občanství města Šumperka panu T. M. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

   

2901/21 OZV č. XX/2021, kterou se vydává požární řád města 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 

1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

požární ochraně“), obecně závaznou vyhlášku č. XX/2021, kterou se vydává požární řád 

města, s účinností od 01.06.2021. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

2902/21 Odprodej nepotřebného přívěsného vozíku bez platné technické kontroly a vyřazení 

z pojištění odpovědnosti 

schvaluje 

odprodej nepotřebného přívěsného vozíku vlastní výroby, RZ SUA 1174, rok výroby 1985, bez 

platné technické kontroly, za cenu 1.500,-- Kč, přímému zájemci. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 
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2903/21 Odprodej nepotřebného přívěsného vozíku bez platné technické kontroly a vyřazení 

z pojištění odpovědnosti 

schvaluje 

k datu prodeje nepotřebného přívěsného vozíku vlastní výroby, RZ SUA 1174, rok výroby 1985, 

vyjmout toto přívěsné vozidlo ze seznamu vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 

   

2904/21 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka 1 ks užitkového 

automobilu pro město Šumperk, Městskou policii Šumperk“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Dodávka užitkového automobilu pro město 

Šumperk, Městskou policii Šumperk“ vyloučit firmy: 

 

− SMAŽÍK NORD s.r.o., se sídlem Drážďanská 827/76, Ústí nad Labem, PSČ 400 07, IČO 

26425408 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 

2905/21 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka 1 ks užitkového 

automobilu pro město Šumperk, Městskou policii Šumperk“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Dodávka užitkového automobilu pro město 

Šumperk, Městskou policii Šumperk“ dodavatelem firmu FORTEX – AGS, a.s., Jílová 1550/1, 

Šumperk, PSČ 787 92, IČO 00150584. 

Kupní cena je 616.861,-- Kč bez DPH, tj. 746.402,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 

   

2906/21 Smluvní ošetření umístění kamerového a monitorovacího systému na budově při ul. 

nám. Míru 210/5, Šumperk, v souvislosti se změnou vlastnictví objektu 

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení smlouvy o odběru elektrické energie pro kamerový a monitorovací 

systém města Šumperk uzavřené dne 07.01.1998 mezi městem Šumperk a L. K., bytem 

Šumperk, a společností GATTAKA s.r.o., IČO 25351613, se sídlem Šumperk, nám. Míru 210/5, 

PSČ 787 01, jejímž předmětem je umístění kamerového a monitorovacího systému na budově 

nám. Míru 210/5, Šumperk. Dohodou bude smlouva ukončena k datu převodu 

spoluvlastnického podílu L. K. na předmětné nemovitosti do vlastnictví společnosti GATTAKA 

s.r.o. Panu L. K. bude do 10 dnů od uzavření dohody vyplacena poměrná část sjednané ceny 

za umístění kamerového systému za období 1-2/2021. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 
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2907/21 Smluvní ošetření umístění kamerového a monitorovacího systému na budově při ul. 

nám. Míru 210/5, Šumperk, v souvislosti se změnou vlastnictví objektu 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o odběru a úhradě elektrické energie pro kamerový a monitorovací systém 

města Šumperk mezi městem Šumperk a společností GATTAKA s.r.o., IČO 25351613, se 

sídlem Šumperk, nám. Míru 210/5, PSČ 787 01, majitelem budovy při ul. nám. Míru 210/5, 

Šumperk.  

 

Doba smlouvy: neurčitá 

 

Účel: umístění kamerového a monitorovacího systému na budově při ul. nám. Míru 210/5, 

Šumperk 

 

Cena: 1.500,--Kč/ročně. Za rok 2021 bude uhrazena jen poměrná část za měsíce 3-

12/2021. 

V případě, že dojde ke zvýšení ceny el. energie, uvedená částka se změní v tom 

poměru, v jakém došlo ke změně ceny el. energie, dle platné vyhlášky. 

 

V případě rekonstrukce objektu, pokud to bude nutné vzhledem ke stavebním pracím, bude 

zařízení kamerového a monitorovacího systému na dobu nezbytně nutnou demontováno. Po 

dobu demontáže nebude hrazena sjednaná cena za umístění zařízení. Jakmile to okolnosti 

dovolí, bude bez zbytečného odkladu zařízení instalováno zpět. Majitel budovy se zaváže 

poskytnout součinnost. 

 

Způsoby ukončení smlouvy: 

a) písemnou dohodou obou stran 

b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a 

počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 

   

2908/21 Autobusové nádraží – kamerový systém se záznamem 

bere na vědomí 

prezentaci kamerového systému autobusového nádraží a informace související s činností 

Městské policie Šumperk – provozovatele kamerového systému. 

 

2909/21 Autobusové nádraží – kamerový systém se záznamem 

ukládá 

vedoucí odboru FAP připravit rozpočtovou změnu spočívající v navýšení rozpočtu MP o 110 tis. 

Kč k zajištění technického řešení zobrazení výstupů z kamerového systému. 

 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2910/21 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2020 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti sociálního odboru za rok 2020. 
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2911/21 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2020 

bere na vědomí 

informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku za rok 

2020. 

 

   

2912/21 Žádost o finanční podporu formou zapojení do projektu „Sociální automobil“ – 

Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. 

neschvaluje 

zapojení města Šumperka do projektu „Sociální automobil“ realizovaného formou zakoupení 

reklamní plochy automobilu, který provozuje Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková 

organizace, Máchova 1134, Třinec, IČO 75055473. 

 

Termín:  15.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

   

2913/21 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2020 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2020. 

 

2914/21 Ověřovací studie na přírodní koupaliště Benátky 

ukládá 

vedoucímu odboru RÚI zadání ověřovací studie (studie proveditelnosti) na přírodní koupaliště 

Benátky. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

2915/21 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 22.04.2021 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                      starosta       1. místostarostka 
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