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Naše čj.: MUSP 49610/2021 

Naše sp. zn.: 49606/2021 TAJ/PECH *MUSPX02AA4SW* 

 

U S N E S E N Í  

z 66. schůze Rady města Šumperka ze dne 06.05.2021 

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. 

2922/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. V r. 2021 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. V roku 2021: 

příjmy ve výši:         10.445 tis. Kč 

výdaje ve výši:           9.399 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  586.973 tis. Kč 

výdaje celkem:  722.101 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  778.046 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      742.801 tis. Kč 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2923/21 Dražba věcí nalezených a z pozůstalostního řízení 

schvaluje 
a) seznam movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné dobrovolné dražbě 

b) seznam movitých věcí určených k likvidaci    

c) jako vlastníka movité věci určené k prodeji ve společné veřejné dobrovolné dražbě toho, 

kdo učinil nejvyšší podání 

 

Termín:  02.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2924/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 

2546/20, 2603/21, 2604/21, 2634/21, 2637/21, 2653/21, 2654/21, 2655/21, 

2658/21, 2675/21, 2692/21, 2693/21, 2694/21, 2695/21, 2697/21, 2698/21, 

2699/21, 2701/21, 2702/21, 2703/21, 2704/21, 2706/21, 2707/21, 2709/21, 

2710/21, 2711/21, 2712/21, 2713/21, 2725/21, 2726/21, 2727/21, 2729/21, 

2730/21, 2731/21, 2732/21, 2737/21, 2741/21, 2742/21, 2743/21, 2744/21, 

2746/21, 2747/21, 2748/21, 2749/21, 2750/21, 2751/21, 2752/21, 2753/21, 

2754/21, 2755/21, 2757/21, 2758/21, 2759/21, 2761/21, 2762/21, 2765/21, 
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2766/21, 2767/21, 2768/21, 2783/21, 2785/21, 2786/21, 2788/21, 2789/21, 

2790/21, 2791/21, 2792/21, 2793/21, 2794/21, 2795/21, 2796/21, 2797/21, 

2798/21, 2800/21, 2802/21, 2803/21, 2804/21, 2805/21, 2806/21, 2807/21, 

2808/21, 2811/21, 2813/21, 2815/21, 2816/21, 2817/21, 2818/21, 2819/21, 

2820/21, 2821/21, 2822/21, 2823/21, 2836/21, 2837/21, 2840/21, 2841/21, 

2842/21, 2844/21, 2845/21, 2846/21, 2847/21, 2848/21, 2849/21, 2853/21, 

2854/21, 2858/21, 2859/21, 2860/21, 2862/21, 2863/21, 2864/21, 2865/21, 

2866/21, 2867/21, 2868/21, 2870/21, 2871/21, 2872/21, 2874/21, 2876/21, 

2877/21, 2878/21, 2879/21, 2880/21, 2881/21, 2882/21, 2883/21, 2884/21, 

2885/21, 2886/21, 2887/21, 2888/21, 2889/21, 2890/21, 2891/21, 2892/21, 

2893/21, 2894/21, 2895/21, 2896/21, 2897/21, 2898/21, 2900/21, 2901/21, 

2904/21,    2905/21,   2909/21,   2912/21. 

 

 

2925/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 

2708/21 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2787/21 do 31.05.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2926/21 MJP – výpůjčka pozemku p. č. 779/1 v k. ú. Dolní Temenice – areál baseballového 

hříště 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 12.04.2021 do 28.04.2021, dle usnesení RM č. 2859/21 ze dne 08.04.2021, 

vypůjčit pozemek p. č. 779/1 o výměře 27618 m2 v k. ú. Dolní Temenice. 

Půjčitel:  

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

Vypůjčitel:  

Cannibals baseball Šumperk, z. s., se sídlem Tyršova 89/26, 78701 Šumperk, IČO 26537362  

Účel výpůjčky:  

Provozování baseballového hřiště se zázemím 

Doba výpůjčky: 

Určitá do 31.12.2021, výpovědní lhůta se stanovuje jednoměsíční 

Podmínky výpůjčky: 

-  vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky pouze ke stanovenému účelu, 

- vypůjčitel je povinen pečovat o předmět výpůjčky s péčí řádného hospodáře, je povinen 

předmět výpůjčky chránit před poškozením nebo zničením, 

- vypůjčitel zajistí údržbu a běžné opravy předmětu výpůjčky na vlastní náklady, bez možnosti 

uplatňovat v této souvislosti nároky vůči půjčiteli, 

- vypůjčitel je zejména povinen s ohledem na stav tribuny uvést tuto stavbu tribuny do 

vyhovujícího stavebně technického stavu a zajistit na své náklady veškeré opravy, čištění a 

další údržbu tribuny tak, aby došlo ke zlepšení jejího stavu oproti stávajícímu, 

- dojde-li v důsledku nepředvídatelných nebo objektivně neodvratitelných okolností k tomu, že 

se areál stane nezpůsobilým k užívání pro účel, k němuž byl vypůjčen, není vypůjčitel oprávněn 

uplatňovat u půjčitele nárok na uvedení předmětu výpůjčky do stavu způsobilého k užívání, 

- jakékoliv poškození, případně znehodnocení předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen 

projednat bez zbytečného odkladu s půjčitelem, 

- jakékoliv další investice do vypůjčeného majetku je vypůjčitel povinen předložit ke schválení 

půjčiteli předem v dostatečném časovém předstihu, 

- vypůjčitel je povinen, s ohledem na vybudovanou vrtanou studnu v areálu baseballového 

hřiště, kterou vypůjčitel využívá pro své aktivity, každoročně pro potřeby Povodí Moravy, s.p., 

vyplňovat a předávat formulář nakládání s vodami v tom kterém roce. V případě překročení 
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limitu odběru podzemní vody z vrtané studny, stanoveného rozhodnutím Okresního úřadu 

Šumperk – referátu životního prostředí č. j. VODA  1119/R-169/2002-Hz-231/2 ze dne 

04.06.2002, uhradí vypůjčitel příslušnou finanční částku výlučně ze svých finančních 

prostředků. Vypůjčitel je povinen 2x ročně provést na své náklady měření jakosti odebírané 

podzemní vody pro potřeby Povodí Moravy s.p., Brno. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2927/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Balbínova, 1534/24 NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Balbínova, 1534/24 NNk“– nové zemní 

kabelové vedení NN + pojistková skříň na pozemku p. č. 2287 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata je stanovena dohodou ve výši       

1.200,-- Kč + DPH v platné výši. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

− Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.06.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 

termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2928/21 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku pod garáží p. č. st. 4694 v k. ú. Šumperk 

(lokalita mezi nám. Republiky a ul. Tatranskou) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. st. 4694 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:  21.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2929/21 MJP – smlouva o užití práva příjezdu ke garáži na p. č. st. 4694 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. 4694 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:   V. V., 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 

   

2930/21 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části pozemků p. č. 1346/5 a 1354/2 v k. ú. 

Šumperk (plocha navazující na zahradu k bytovému domu Javoříčko 1508/1, 

Šumperk) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1346/5 a část pozemku p. č. 

1354/2 o celkové výměře 12 m2 v  k. ú. Šumperk. 

Účel nájmu:   individuální využití 

Nájemné:      5,-- Kč/m2/rok, minimálně celkem 100,-- Kč/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:  povinnost nájemce udržovat pronajatou plochu vlastním nákladem. 

 

Termín:  29.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2931/21 MJP – bytová problematika – uzavření nájemní smlouvy 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Jeremenkova v Šumperku mezi městem Šumperkem, 

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

M. J., místo trvalého pobytu Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 

01.06.2021, smluvní nájemné ve výši  56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2932/21 MJP – bytová problematika – směna bytu 

souhlasí 
 s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 

I. O., nájemnicí obecního bytu v Šumperku na ulici Čsl. armády, a L. F., nájemnicí obecního   

bytu v Šumperku na ulici Čsl. armády. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2933/21 MJP – bytová problematika – směna bytu 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v Šumperku na ulici Čsl. armády s I. O., bytem Šumperk, 

k 31.05.2021. 

Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v Šumperku na ulici Čsl. armády mezi 

městem Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, jako 

pronajímatelem na straně jedné a I. O., bytem Šumperk, jako nájemnicí na straně druhé, a to 

za podmínek:   

NS na dobu určitou od 01.06.2021 do 30.06.2023, nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2934/21 MJP – bytová problematika – směna bytu 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v Šumperku na ulici Čsl. armády s L. F., bytem Šumperk,  k 

31.05.2021. 

Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v Šumperku na ulici Čsl. armády mezi 

městem Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, jako 

pronajímatelem na straně jedné a L. F., bytem Šumperk, jako nájemnicí na straně druhé, a to 

za podmínek:  

NS na dobu určitou od 01.06.2021 do 30.06.2023, nájemné ve výši   56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2935/21 MJP – zrušení usnesení RM č. 1658/20 ze dne 05.03.2020 a usnesení RM č. 

1748/20 ze dne 29.04.2020 

ruší 
usnesení rady města č. 1658/20 ze dne 05.03.2020 a usnesení rady města č. 1748/20 ze 

dne 29.04.2020 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2936/21 MJP – zveřejnění změny zveřejněného záměru pronájmu části p. p. č. 227/20 a p. p. 

č. 227/3 v k. ú. Šumperk (or. parkoviště na nám. Republiky) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 26.07.2018 do 11.08.2018 dle 

usnesení rady města číslo 4723/18 ze dne 19.07.2018, změnu nájemní smlouvy, označené 

jako SML/2018/0680/MJP/Vr ze dne 03.12.2018, kterou byl sjednán pronájem části p. p. č. 
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227/20 a části p. p. č. 227/3 v k. ú. Šumperk za účelem instalace a provozování dobíjecí 

stanice pro elektromobily a dvě parkovací stání pro dobíjení elektromobilů.  

Nájemce: Olife Energy a.s., se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, PSČ 12000, IČO 

29291897. 

Změnou nájemní smlouvy dojde: 

− k prodloužení sjednané doby nájmu z data do 30.11.2023 nově do 31.12.2033  

− k doplnění čl. III. stanovení nájemného o text: nájemce bere na vědomí, že úplata 

nájemného sjednaná nájemní smlouvou SML/2018/0680/MJP/Vr ze dne 03.12.2018 

platí do 31.12.2026 a od 01.01.2027 a dále bude výše nájmu stanovena 

jednostranným rozhodnutím orgánů samosprávy města o výši nájemného z pronájmu 

pozemků města, přičemž nájemce bude o tomto rozhodnutí písemně informován. 

Nepřistoupí-li nájemce na úpravu výše nájemného, nájemní smlouva skončí k 31.12. 

roku  posledně uhrazeného nájemného. 

− změna nájemní smlouvy bude upravena dodatkem ke stávající nájemní smlouvě. 

 

Termín:  10.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2937/21 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 378/11 v k. ú. Horní Temenice (or. nad 

zahrádkářskou kolonií v Temenici, dolní část směr Bohdíkov) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 378/11 o výměře 93 m2 v k. ú. Horní Temenice, 

za podmínek: 

− kupní cena: min: 150,-- Kč/m2, bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− v případě vytýčení pozemku budou náklady na vytýčení pozemku připočítány ke kupní 

ceně pozemku 

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

nemovitostí 

 

Termín:  10.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2938/21 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1832/33 v k. ú. Vikýřovice (or. lesní 

pozemky nad nádražím Vikýřovice) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1832/33 o výměře 55 m2 v k. ú. 

Vikýřovice, za podmínek: 

− sazba nájemného: 30,-- Kč/m2/rok 

− účel pronájmu: umístění včelínu 

− nájemce uhradí nájemné zpětně od července roku 2019, přičemž výše zpětného 

nájemného bude vypočítána jako násobek pronajaté plochy a stanovené sazby 

nájemného za m2/rok  

− doba nájmu: určitá ode dne podpisu nájemní smlouvy do 31.12.2031 s roční 

výpovědní lhůtou podanou k datu 31.12. v případě porušení podmínek nájemní 

smlouvy, nebo pokud bude vlastník pozemku bude potřebovat pronajatou část 

pozemku k plnění funkci lesa 

− další podmínky budou stanoveny v souladu se záznamem z jednání ze dne 

06.04.2021 

 

Termín:  10.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2939/21 MJP – prodej části pozemku p. č. 1184/5 v k. ú. Horní Temenice (or. při ul. 

Temenické nad hasičskou zbrojnicí) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

12.04.2021 do 28.04.2021 dle usnesení rady města č. 2819/21 ze dne 08.04.2021, prodej 

části pozemku p. č. 1184/5 o výměře cca 40 m2  v k. ú.  Horní Temenice. 

 

Kupující: F. Š., bytem Šumperk 

 

Podmínky prodeje:  

− 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 

nemovitostí 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2940/21 MJP – neschválení zveřejnění prodeje části pozemku p. č. st. 1955/2 v k. ú. Šumperk 

(or. za domem Čsl. armády 11a, 11b a 11c, Šumperk) 

neschvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části pozemku p. č. st.  1955/2 o výměře cca 1500 m2 v k. ú. 

Šumperk z důvodu, že předmětná část pozemku je součástí vnitrobloku bytových domů, na 

kterém se nachází zeleň navazující na veřejné prostranství ve městě. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2941/21 MJP – výpůjčka 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 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

12.04.2021 do 28.04.2021 na základě usnesení rady města číslo 2820/21 ze dne 

08.04.2021, 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. 

 

Půjčitel: Spolek Jokes&Games, se sídlem Hlavní třída 433/25, 78701 Šumperk,                     

IČO 05164311 

 

Podmínky: 

− účel výpůjčky: pořádání neziskových akcí 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 

− předmět výpůjčky nebude oplocen a bude jej možné využívat veřejností vyjma dobu, 

kdy bude využíván půjčitelem 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2942/21 MJP – schválení způsobu prodeje pozemku p. č. 57 v k. ú. Krásné u Šumperka (or. 

chatová oblast nad lomem) 

schvaluje 
způsob prodeje pozemku p. č. 57 v k. ú. Krásné u Šumperka výběrovým řízením z důvodu 

podaných více žádostí na odkoupení předmětného pozemku, kdy záměr prodat předmětný 

pozemek byl zveřejněn usnesením rady města č. 2818/21 ze dne 08.04.2021 od 12.04.2021 

do 28.04.2021. Na výběrové řízení budou pozváni žadatelé o odkoupení předmětného 

pozemku, kteří si podali žádost nejpozději dne 28.04.2021. Minimální vyvolávací kupní cena 

bude 75,-- Kč/m2 s tím, že kupujícím bude ten, kdo nabídne nejvyšší kupní cenu. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2943/21 MJP – zveřejnění změny nájemní smlouvy (or. pozemky v okolí Aquacentra u 

Benátek) 

schvaluje 
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 12.01.2007 na pronájem pozemků 

p. č.  1484/10, p. č. 1488/1, p. č. 1484/11, p. č. 1484/4, p. č. 1484/13, p. č. 1488/5, p. č. 

1484/14, p. č. 1488/6, p. č. 1484/15, p. č. 1487/6, p. č. 1488/8, p. č. 1487/7, p. č. 

1488/9, p. č. 1487/8 a p. č. 1487/9 vše v k. ú. Šumperk., uzavřenou mezi městem Šumperk 

jako pronajímatelem a Šumperskými sportovními areály s.r.o., se sídlem Lidická 2819/81, 

Šumperk, IČO 27786781, jako nájemci.   

Změnou nájemní smlouvy dojde k upřesnění předmětu pronájmu. 

Předmětem nájemní smlouvy budou pozemky p. č.  1488/4, p. č. 1488/5, p. č. 1488/6, p. č. 

1484/15, p. č. 1487/7, p. č. 1487/8, p. č. 1479/4, p. č. 1479/6, p. č. 1488/8, p. č.  1488/9 

a část p. č. 1488/7 o výměře 920 m2 vše k. ú. Šumperk. 

Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

Termín:  10.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2944/21 MJP – zveřejnění změny smlouvy o nájmu nemovitosti MP 305/99/Pro/Ba – 

pronájem části pozemku p. č. 1998/1 o výměře 40 m2 v k. ú. Šumperk (část zahrady 

u domu Reissova 13, Šumperk) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 305/99/Pro/Ba 

ze dne 12.01.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.11.2012, uzavřenou mezi 

pronajímatelem městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 

00303461, a nájemkyní I. V., bytem Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části pozemku 

p. č. 1998/1 o výměře 40 m2 v k. ú. Šumperk, pro účely zahrádkářského využití, za celkové 

roční nájemné 200,-- Kč, při sazbě nájmu 5,-- Kč/m2/rok.  

Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření výměry předmětu nájmu a tím k navýšení ročního 

nájmu, přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o výměře 70 m2, pro účely individuálního 

využití, za celkové roční nájemné 350,-- Kč, při zachování sazby nájmu 5,-- Kč/m2/rok. 

Účinnost změny ode dne podpisu dodatku č. 2.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 305/99/Pro/Ba nemění. 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2945/21 MJP – zveřejnění změny smlouvy o nájmu nemovitosti MP 43/2007/Pro/Pe – 

pronájem části pozemku p. č. 1998/1 o výměře 400 m2 v k. ú. Šumperk (část 

vymezeného prostoru u domu Reissova 17, Šumperk) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 

43/2007/Pro/Pe ze dne 31.10.2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.11.2012, dodatku č. 2 

ze dne 28.05.2015,  dodatku č. 3 ze dne 04.11.2016 a dodatku č. 4 ze dne 27.10.2020, 

uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem a nájemci L. B., bytem Šumperk, a L. M., 

bytem Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1998/1 o výměře 320 m2, 

pro účely: a) pozemek pro individuální využití – 275 m2, b) pozemek pod ostatní stavbou – 45 

m2, za celkové roční nájemné 2.725,-- Kč, při sazbě nájmu pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok, b) 30,-- 

Kč/m2/rok.  

Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření výměry předmětu nájmu a tím k navýšení ročního 

nájmu, přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o celkové výměře 400 m2, pro účely:          

a) pozemek pro individuální využití – 355 m2, b) pozemek pod ostatní stavbou/zahradní 

domek – 45 m2, za celkové roční nájemné 3.125,-- Kč, při zachování sazby pro účel: a) 5,-- 

Kč/m2/rok, b) 30,-- Kč/m2/rok.  

Účinnost změny ode dne podpisu dodatku č. 5.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 43/2007/Pro/Pe nemění. 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2946/21 MJP – zveřejnění změny smlouvy o nájmu nemovitosti MP 60/2002/Pro/Ba – 

pronájem části pozemku p. č. 1998/1 o výměře 127 m2 v k. ú. Šumperk (část 

zahrady u domu Reissova 17, Šumperk) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 

60/2002/Pro/Ba ze dne 31.10.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.11.2012 a dodatku    

č. 2 ze dne 21.10.2020, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, a nájemkyní M. V., bytem Šumperk, jejímž 

předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1998/1 o výměře 84 m2 v k. ú. Šumperk, pro 

účely: a) pozemek pro individuální využití – 57 m2, b) pozemek pod ostatní stavbou/terasa – 

27 m2, za celkové roční nájemné 1.095,-- Kč, při sazbě nájmu pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok, b) 

30,-- Kč/m2/rok.  

Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření výměry předmětu nájmu a tím k navýšení ročního 

nájmu, přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o celkové výměře 127 m2, pro účely:          

a) pozemek pro individuální využití – 100 m2, b) pozemek pod ostatní stavbou/terasa – 27 m2, 

za celkové roční nájemné 1.310,-- Kč, při zachování sazby pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok, b) 30,-- 

Kč/m2/rok.  

Účinnost změny ode dne podpisu dodatku č. 3.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 60/2002/Pro/Ba nemění. 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2947/21 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1998/1 v k. ú. Šumperk (volná plocha 

u domu Reissova 17, Šumperk) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1998/1 o výměře 145 m2 v k. ú. 

Šumperk (volná plocha u domu Reissova 17, Šumperk). 

Účel nájmu:  individuální využití  

Nájemné:  5,-- Kč/m2/rok 

Doba nájmu:  neurčitá, s platností ode dne podpisu smlouvy, ukončení nájmu dohodou nebo 

výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky: povinnost údržby pozemku včetně porostů na náklady nájemce, povinnost 

odstranění porostů po ukončení nájmu na náklady nájemce 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2948/21 MJP – zveřejnění změny smlouvy o nájmu nemovitosti MP 13/2006/Pro/Pe – 

pronájem části pozemku p. č. 1998/1 o výměře 150 m2 v k. ú. Šumperk (část 

zahrady u domu Reissova 15, Šumperk) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 

13/2006/Pro/Pe ze dne 15.04.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.11.2012, uzavřenou 

mezi pronajímatelem městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 

00303461, a nájemcem J. Š., bytem Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části pozemku 

p. č. 1998/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Šumperk, pro účely individuálního využití, za celkové roční 

nájemné 150,-- Kč, při sazbě nájmu 5,-- Kč/m2/rok.  

Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření výměry předmětu nájmu a tím k navýšení ročního 

nájmu, přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o celkové výměře 150 m2, pro účely 

individuálního využití, za celkové roční nájemné 750,-- Kč, při zachování sazby 5,-- Kč/m2/rok.   

Účinnost změny ode dne podpisu dodatku č. 2.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 13/2006/Pro/Pe nemění. 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2949/21 MJP – oddělení komunálních služeb – schválení poplatku za úschovu kola v 

BIKETOWERU 

schvaluje 
výši poplatku ve výši 5,-- Kč za 24 hodin za úschovu kola v BIKETOWERU. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2950/21 MJP – změna v předmětu pojištění majetku města 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 3 k pojistné smlouvě 1672895419, uzavřené dne 26.02.2020 mezi 

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

společností Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/11, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, jako pojistitelem, jejímž předmětem je pojištění majetku a 



 

11|31 

RM 66 – 06.05.2021 

odpovědnosti, kterým bude s účinností od 01.06.2021 do předmětu pojištění zařazena budova 

bez č.p./č.e. na st. p. č. 151 v katastrálním území Hraběšice, obec Hraběšice (or. chata 

Kikanka). Pojistná částka: 299.318,-- Kč vč. DPH. Rozsah pojištění bude stanoven 

pojišťovacím makléřem OK GROUP a.s. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2951/21 Žádost Fotbal Šumperk s.r.o., o řešení přemístění stánku občerstvení 

schvaluje 
ukončit dohodou mezi pronajímatelem městem Šumperk a nájemcem Fotbal Šumperk s.r.o., 

IČO 27847861, se sídlem Šumperk, Žerotínova 1691/55, PSČ 787 01, nájemní smlouvu 

č. MP/0047/2009 ze dne 04.11.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.07.2010, na 

pronájem stánku o velikosti 2,1 m x 8,0 m umístěného na pozemku p. č. 1257/114 v k. ú. a 

obci Šumperk za účelem provozování občerstvení během fotbalových utkání a v době konání 

jiných sportovních akcí, a prominutí nájemného za pronájem stánku v roce 2021, kdy nebylo 

možné občerstvení z důvodu proticovidových opatření provozovat. 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2952/21 Žádost Fotbal Šumperk s.r.o., o řešení přemístění stánku občerstvení 

souhlasí, 
aby Fotbalový klub Šumperk z.s., IČO 26999501, se sídlem Šumperk, Žerotínova 1691/55, 

PSČ 787 01, přemístil na vlastní náklady stánek o velikosti 2,1 m x 8,0 m umístěný na 

pozemku p. č. 1257/114 v k. ú. a obci Šumperk (občerstvení) na pozemek p. č. 1268/41 v    

k. ú. a obci Šumperk (or. přírodní fotbalové hřiště) v umístění dle přiloženého zákresu pro další 

využití jako sklad sportovních pomůcek s tím, že stánek bude ukotven na šest ocelových patek 

a územní souhlas a případně další příslušná povolení s umístěním stánku si zajistí na vlastní 

náklady Fotbalový klub Šumperk z.s. Pokud bude třeba, bude mu pro tyto účely vystavena plná 

moc. 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2953/21 Žádost Fotbal Šumperk s.r.o., o řešení přemístění stánku občerstvení 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 14 ke smlouvě o výpůjčce sportovního areálu č. Obch 86/99/JG 

ze dne 28.02.2000, ve znění pozdějších dodatků č. 1 – 13, uzavřené mezi půjčitelem městem 

Šumperk a vypůjčitelem TJ Šumperk, z.s., IČO 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 

1691/55, PSČ 787 01, jehož předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky objekt stánku 

o velikosti 2,1 m x 8,0 m umístěného na pozemku p. č. 1268/41 v k. ú. a obci Šumperk 

(or. přírodní fotbalové hřiště) pro využití jako sklad sportovních pomůcek. 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2954/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti komunikační sítě pro stavbu 

„Přestupní terminál Šumperk – přeložka drážních kabelů“ 

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

provozovat přes pozemky p. č.  1269, p. č.  1799/26, p. č.  1799/27 a st. p. č. 660/1 v k. ú. 

Šumperk vedení komunikační sítě, umístěného do pozemků v rámci stavby „Přestupní terminál 

Šumperk – přeložka drážních kabelů“. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávnění z věcného břemene: 

ČD – Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO 61459445 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 

Město, IČO 70994234 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou ve výši 500,-- Kč 

+ platná sazba DPH. Úplata je splatná ve lhůtě do 30 dnů od doručení daňového 

dokladu (faktury) vystaveného povinným, který fakturu vystaví do 30 dnů ode dne 

doručení vyrozumění o provedení vkladu práva služebnosti ve prospěch oprávněného 

do příslušného katastru nemovitostí. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2955/21 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1346/3 v k. ú. Šumperk (část 

zahrady k bytovému domu Javoříčko 1506/6, Šumperk) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1346/3 o výměře 22 m2 v k. ú. 

Šumperk (část zahrady k bytovému domu Javoříčko 1506/6, Šumperk). 

Účel nájmu:   individuální využití 

Nájemné:      5,-- Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:  povinnost nájemce udržovat pronajatou plochu vlastním nákladem 

 

Termín:  29.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2956/21 MJP – dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a ke smlouvě o zřízení věcného břemene 

uzavřené v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti         

č. SML/2021/0061/MJP/Šv uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, S. H., bytem Šumperk, a manžely L., bytem Kolšov, za účelem 

majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“. 

Předmětem dodatku je rozšíření věcného břemene služebnosti spočívajícího v právu stezky a 

cesty přes pozemky p. č. 1298/5, p. č. 924/8, p. č. 1296 a p. č. 970/8 vše v k. ú. Horní 

Temenice navíc ve prospěch pozemku p. č. 924/9, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 

924/1 vše v k. ú. Horní Temenice dle geometrického plánu č. 1144-71a/2021. 
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Ostatní ustanovení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti                

č. SML/2021/0061/MJP/Šv se nemění. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2957/21 MJP – sleva z nájmu nebytových prostor 

schvaluje 
slevu ve výši 100 % nájemného pro nájemce nebytových prostor v majetku města Šumperka: 

− Ing. Pavel Vilímek, nebytový prostor na adrese Hlavní třída 2/23, Šumperk 

− Miroslav Dudycha, nebytový prostor na adrese 17. listopadu 3-5, Šumperk 

− LECOMB s.r.o., nebytový prostor na adrese Gen. Svobody 245/7, Šumperk 

a to za období od 01.05.2021 do 31.05.2021. 

 

Termín:  10.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2958/21 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 312/2 v k. ú. Šumperk (plocha 

označovaná jako zadní obslužná komunikace s parkovištěm Slovanská) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemkové parc. č. 312/2 o výměře 24 m2 v k. ú. 

Šumperk, za podmínek: 

 

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

nebo provozovnou v okolí parkoviště, parkovací místo č. 6, 7, 8, 11, 12, 13 

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

21 % DPH/1 park. místo/rok 

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

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

Termín:  15.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2959/21 MJP – vyjádření ÚZSVM k možnému převodu nemovitostí při ul. Rooseveltova 

108/11, Šumperk, do vlastnictví města Šumperk 

bere na vědomí 
sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 08.04.2021 o realizaci 

převodu pozemku st. p. č. 1612, jehož součástí je budova č.p. 108 rod. dům, a pozemku p. č. 

1348/5, vše v k. ú. a obci Šumperk (or. Rooseveltova 11), formou přímého prodeje do 

vlastnictví města Šumperk s tím, že kupní cena bude stanovena na základě znaleckého 

posudku v 2. pololetí 2021 a bude sdělena městu Šumperk k odsouhlasení. Předpokládaný 

termín uzavření kupní smlouvy je 4. čtvrtletí 2021 a následně bude smlouva podléhat 

schválení Ministerstvem financí. 
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2960/21 MJP – schválení uzavření smlouvy za účelem umístění mola a využívání vodní plochy 

Benátky 

schvaluje 
uzavřít s nájemcem objektu provozovny Hospůdka Benátky Šumperk, s.r.o., se sídlem Gen. 

Svobody 2866/1a, 78701 Šumperk, jako uživatelem práva, smlouvu o užití práva za účelem 

umístění mola pro ukotvení šlapadel na části pozemku p. č. 1487/2 o výměře cca 8 m2 a části 

1484/16 o výměře cca 8 m2 oba v k. ú. Šumperk. 

 

Uživatel práva: Hospůdka Benátky Šumperk, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, 78701 

Šumperk, IČO 06078559 

 

Podmínky:  

− doba užití práva: určitá od podpisu smlouvy do 31.12.2032 s tříměsíční výpovědní 

lhůtou v případě porušení podmínek smlouvy nebo v případě, pokud vlastník pozemků 

bude pozemky potřebovat k naplnění investičního záměru, tj. úprava vodní plochy na p. 

p. č. 1491/1 v k. ú. Šumperk 

− sazba za užití práva se sjednává dohodou 1.000,-- Kč + DPH/rok  

− uživatel práva na své náklady umístí na částech pozemků p. č. 1484/16 a části p. č. 

1487/2 oba v k. ú. Šumperk molo pro nástup a uchycení šlapadel 

− způsob uchycení a výstavby mola bude odsouhlaseno odborem RÚI 

− uživatel práva bere na vědomí, že vodní plocha p. č. 1491/1 v k. ú. Šumperk je 

propachtována Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Šumperk, jako 

chovný rybník s umožněním odlovu ryb na udici, se kterým uzavřou dohodu o 

podmínkách užívání vodní plochy za účelem provozování šlapadel. Dohoda bude 

součástí smlouvy o užití práva 

− po ukončení nájmu bude molo odstraněno nebo převedeno do majetku města 

Šumperka za symbolickou kupní cenu 1.000,-- Kč.     

− uživatel práva je povinen si vyžádat vyjádření odboru životního prostředí, případně 

jiných dotčených správních orgánů k provozování šlapadel na vodní ploše p. č. 1491/1 

v k. ú. Šumperk 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2961/21 MJP – schválení uzavření smlouvy s právem provést stavbu zahradní chatky 

s pergolou (or. ZK Vyhlídka) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu, kterou vlastník pozemku p. č. 1888 v k. ú. Šumperk, tj. město Šumperk se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, zřídí pro stavebníka E. K., bytem Šumperk, 

právo provést stavbu zahradní chatky s pergolou na části p. p. č. 1888 v k. ú. Šumperk, za 

podmínek: 

− stavba se povoluje na dobu určitou do 31.12.2022 

− stavba chatky bude o rozměrech 5,23 m x 3,29m, výška 2,6 m, pergola 3,29 m x 2,80 

m celková zastavěná plocha bude 46 m2 

− stavba chatky bude postavena jako stavba dočasná na patkách, materiál smrkové 

hranoly, opláštění z palubek, střecha plechový trapéz, pergola ze stejného materiálu 

jako zahradní chatka pokrytá průhledným makrolonem trapez 

− pokud nebude vydán souhlas k prodloužení sjednané doby užívání stavby, bude po 

ukončení sjednané doby trvání stavby stavba odstraněna na náklady stavebníka bez 

nároku na kompenzaci nákladů vzniklých při stavbě zahradní chatky a pergoly 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2962/21 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2240 v k. ú. Šumperk o velikosti 

28,5 m² za účelem rozšíření stávající předzahrádky před provozovnou Italská vína s.r.o., na 

dobu neurčitou a za podmínek dle usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. 

 

Termín:  15.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2963/21 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2223/1 v k. ú. Šumperk o velikosti 

15 m² za účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou baru na dobu neurčitou a 

za podmínek dle usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. 

 

Termín:  15.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2964/21 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2033 v k. ú. Šumperk o velikosti 

29,25 m² za účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou Můj sendvič na dobu 

neurčitou a za podmínek dle usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. 

 

Termín:  15.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2965/21 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2244/1 v k. ú. Šumperk o velikosti   

5 m² za účelem zřízení venkovní předzahrádky před cukrářskou výrobnou Cukrle na dobu 

neurčitou a za podmínek dle usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. 

 

Termín:  15.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2966/21 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2033 v k. ú. Šumperk o velikosti     

18 m² za účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou Gourmet Grill 76, s.r.o., na 

dobu neurčitou a za podmínek dle usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. 

 

Termín:  15.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2967/21 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1560/1 v k. ú. Šumperk o velikosti 

52 m² za účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou Pivnice Kotelna s.r.o., na 

dobu neurčitou a za podmínek dle usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. 

 

Termín:  15.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2968/21 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádky 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2032 v k. ú. Šumperk o velikosti     

10 m² za účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou restaurace Mr. India na 

dobu neurčitou a za podmínek dle usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. 

 

Termín:  15.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2969/21 Změna člena dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, schvaluje 
odstoupení člena dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk s.r.o., paní Ing. Marie Poláchové, 

bytem Šumperk, ke dni 06.05.2021. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

2970/21 Změna člena dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, volí 
člena dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk s.r.o., pana MUDr. Radana Volnohradského, 

bytem Šumperk, a to s účinností od 07.05.2021. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

2971/21 Změna člena dozorčí rady Divadla Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, schvaluje 
podmínky předložené smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi společností Divadlo 

Šumperk, s.r.o., a členem dozorčí rady. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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2972/21 Oprava střešního pláště – stravovna ZŠ Vrchlického 

schvaluje 
vypsaní veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce: „Oprava 

střešního pláště – stravovna ZŠ Vrchlického“. 

 

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: 

− DACH-IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov, IČO 03568849 

− K.Š.E.F.T. s.r.o., Anglická 23, 787 01 Šumperk, IČO 26872005 

− FRANKIE spol. s r.o., Na Křtaltě 37a, 789 01 Zábřeh, IČO 46577513 

− Martin Baďura, Komenského 255, 788 15, Velké Losiny, IČO 49597531 

− FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČO 27537676 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2973/21 Revitalizace parku Cihelna – zpevněné plochy 

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

v platném znění a zadávací dokumentaci na zhotovitele akce: „Revitalizace parku Cihelna 

v Šumperku – zpevněné plochy“. 

 

člen komise pro posouzení a hodnocení nabídek 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, Emilie Lovichová, 

Ing. Eva Nádeníčková 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2974/21 Revitalizace parku Cihelna 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace parku Cihelna 

v Šumperku – 2. etapa“ s Ing. Martinem Königem, Václava Kulíška 1825, 686 05 Uherské 

Hradiště, IČO 72293390. Nabídková cena je 261.000,-- Kč (není plátce DPH). 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2975/21 Dům kultury – administrátor veřejné zakázky 

schvaluje 
vypsaní veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zpracovatele zadávací 

dokumentace a administrátora veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, na zpracovatele projektové dokumentace: „Rekonstrukce Domu kultury“.  

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Emile Lovichová,  

                Ing. Lenka Salcburgerová 

                                           

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

Zatloukalová, Ing. Eva Nádeníčková 

                                         

minimální seznam uchazečů: 

− IREA s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk, IČO 483 900 62 

− KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČO 01460412 

− PMAdvisory s.r.o., Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 02322021 

− WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 2065/13, 680 01 Boskovice, IČO 

29277825 

− VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČO 25084275 

− MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO 28305043 

− ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 

06717586 

 

nebude zveřejněno na profilu zadavatele. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2976/21 Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk – dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 

20SMP008 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 20SMP008 se společností Cekr CZ s.r.o., Mazalova 

57/2, 787 01 Šumperk, IČO 27821251, na akci „Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk“, 

který řeší posunutí termínů plnění vzhledem z důvodu koordinace a propojení elektro části s 

areálem nemocnice a přepracování na technologii SMART. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2977/21 Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská – III. 

etapa – část A a část B 

schvaluje 
vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na zhotovitele stavby: 

Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská – III. etapa – 

část A a část B. 

 

členy komise vč. náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek 
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    členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Eva Zatloukalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Radek Novotný,  

                    Ing. Pavel Volf                  

    náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jaroslava 

                        Vicencová, Ing. Lenka Salcburgerová 

 

   minimální seznam uchazečů: 

− Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 odštěpný závod Morava, Tovární 

3, 620 00 Brno, IČO 60838744 

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

− SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60,  

620 00 Brno, IČO 48035599 

− JR STaKR s. r. o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, IČO 28596854 

− KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČO 62360213 

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

 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2978/21 Zkapacitnění parkovacích ploch ve Sportovně – rekreačním areálu Benátky 

schvaluje 
uzavření dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační 

sítě v rámci akce: „Zkapacitnění parkovacích ploch ve Sportovně – rekreačním areálu 

Benátky“ s vlastníkem veřejné komunikační sítě Vodafone Czech Republic a.s., náměstí 

Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2979/21 Budova MěÚ Lautnerova 1, Šumperk – snižování energetické náročnosti – dodatek   

č. 2 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/0019/RUI uzavřené s firmou PRUMHOR spol. 

s r.o., se sídlem Rapotín 824, 788 13 Rapotín, IČO 47153903, na realizaci díla „Budova MěÚ 

Lautnerova 1, Šumperk – snižování energetické náročnosti“ – na vícepráce a méněpráce ve 

výši 260.088,76 kč bez DPH, tj. 314.707,40 Kč s DPH, vyplývající ze skutečností zjištěných při 

provádění stavby. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2980/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – účetní závěrky za rok 2020 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31.12.2020.  
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Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2020 (v Kč) 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 
Hospodářský výsledek 

Celkem: Hlavní činnost: Doplň.činnost: 

Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 227.357,12 210.944,34 16.412,78 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Radovan Pavelka 980.385,69 973.358,69 7.027,00 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr.  

Hynek Pálka 33.448,46 88.749,17 - 55.300,71 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr.  

Petr Málek 162.021,53 137.638,81 24.382,72 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr.  

Viktor Verner  229.681,98 163.730,24 65.951,74 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 

Prievidzská 1 

Mgr.  

Yvona Šimková 3.631,08 2.800,60 830,48 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25 

Bc.  

Silvie Zjavková 106.335,88 60.086,49 46.249,39 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B 

Bc.  

Pavlína Bošková 462.650,94 462.650,94 0,00 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 

Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, PhD. - 868.096,59 - 871.139,38 3.042,79 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA. 

Kamil Navrátil 0,00 -237.851,01 237.851,01 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 124.567,02 112.517,69 12.049,33 

 

 

2981/21 ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, p.o. – účetní závěrka za rok 2020 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Dr. E. 

Beneše 1, IČO 00852295, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2982/21 ZŠ Šumperk, 8. května 63, p.o. – účetní závěrka za rok 2020 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, 8. května 

63, IČO 00852317, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2983/21 ZŠ Šumperk, Sluneční 38, p.o. – účetní závěrka za rok 2020 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
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o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Sluneční 

38, IČO 00852864, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2984/21 ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, p.o. – účetní závěrka za rok 2020 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Vrchlického 

22, IČO 60339381, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2985/21 ZŠ Šumperk, Šumavská 21, p.o. – účetní závěrka za rok 2020 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Šumavská 

21, IČO 00852287, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2986/21 MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, p.o. – účetní závěrka za rok 2020 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Sluníčko Šumperk, 

Evaldova 25, IČO 60801085, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2987/21 MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p.o. – účetní závěrka za rok 2020 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Veselá školka 

Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2988/21 MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, p.o. – účetní závěrka za rok 2020 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
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o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B, IČO 71011994, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2989/21 Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Doris Šumperk, Komenského 9, p.o. – účetní závěrka za rok 2020 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Střediska volného času a zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2990/21 Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, p.o. – účetní závěrka za rok 2020 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Kina Oko Šumperk, Masarykovo 

nám. 3, IČO 00851400, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2991/21 Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, p.o. – účetní závěrka za rok 

2020 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Městské knihovny T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2992/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – rozdělení hospodářských výsledků za rok 

2020 do fondů 

schvaluje 
v souladu s § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, rozdělení hospodářských výsledků za rok 2020 

příspěvkových organizací města Šumperka takto: 
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(v Kč) 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Rozdělení  

hospodářského výsledku 

Celkem: Rezervní fond Fond odměn 

Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 227.357,12 160.357,12 67.000,00 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Radovan Pavelka 980.385,69 980.385,69 0,00 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr. 

Hynek Pálka 33.448,46 33.448,46 0,00 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr. 

Petr Málek 162.021,53 102.021,53 60.000,00 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr. 

Viktor Verner 229.681,98 164.681,98 65.000,00 

Mateřská škola Veselá školka 

Šumperk, Prievidzská 1 

Mgr. 

Yvona Šimková 3.631,08 3.631,08 0,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25 

Bc.  

Silvie Zjavková 106.335,88 106.335,88 0,00 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B 

Bc.  

Pavlína Bošková 462.680,94 462.680,94 0,00 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 

Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, PhD. 0,00 0,00 0,00 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA.  

Kamil Navrátil 0,00 0,00 0,00 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 124.567,02 124.567,02 0,00 

 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: ředitelé p.o. 

   

2993/21 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2021 (dodatek) 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 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 6.715,-- Kč. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2994/21 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout účelově určený finanční dar ve výši  

3.000,-- Kč od Národního pedagogického institutu České republiky, Senovážné náměstí 

872/25, 110 00 Praha 1, IČO 45768455. Dar bude účelově poskytnut na podporu okresního 

kola Středoškolské odborné činnosti v roce 2021. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2995/21 Změny v provozních řádech klášterního kostela, rozhledů z radniční věže a 

prohlídkových okruhů městem 

schvaluje 
změny v provozních řádech klášterního kostela, rozhledů z radniční věže a prohlídkových 

okruhů městem. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

2996/21 SAZKA Tour 2021 - smlouva 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je propagace města Šumperka na 

akci „SAZKA Tour 2021: 

 

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

poskytovatel: TTV Sport Group CZ s.r.o., se sídlem Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6, 

IČO 05366569 

předmět: prezentace města Šumperka při cyklistickém závodu SAZKA Tour 2021 – start 

královské etapy v Šumperku 08.08.2021 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

  

2997/21 Schválení dlouhodobého podnájmu nebytových prostor – kancelář č. 207A 

v nástavbě DK 

RM ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o., 
se sídlem ul. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, schvaluje 
podnájem nebytových prostor – kancelář č. 207A v nástavbě DK – pro firmu JOKOV spol. s r.o., 

se sídlem Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 46578412, od 15.05.2021 na dobu 

neurčitou. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Písková 

   

2998/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu a zásobování karanténního prostoru 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu a zásobování karanténního prostoru mezi 

městem Šumperkem a Armádou spásy v České republice, z.s., který spočívá v doplnění Čl. II 

novými odstavci. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17.08.2020 neuvedená v tomto dodatku 

se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 
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2999/21 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 Temenické, 

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

pronajímatelem na straně jedné a J. M., bytem Bušín, jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek:  
 

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

01.06.2021 

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

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3000/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 

určení v Šumperku, v ulici Gagarinově, a současně schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu o 

velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, 

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

pronajímatelem na straně jedné a A. M., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek: 

 

− předpokládaný zánik nájmu k 31.05.2021 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.06.2021 

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

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3001/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

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

SML/2016/0301/OSM uzavřené dne 15.06.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. Ř., bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2021 do 30.06.2024 

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

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3002/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

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

SML/2016/0303/OSM uzavřené dne 15.06.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. K., bytem 

Temenická, Šumperk, jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Temenické, na straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2021 do 30.06.2024 

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

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3003/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

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

SML/2016/0302/OSM uzavřené dne 07.06.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. B., bytem 

Šumperk, zastoupenou opatrovníkem M. L., jako nájemkyní bytu zvláštního určení v domě 

v Šumperku, v ulici Temenické, na straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2021 do 30.06.2024 

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

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3004/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

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

SML/2018/0743/OSM uzavřené dne 06.12.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. K., bytem 

Šumperk, jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2021 do 30.06.2024 

− měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3005/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

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

SML/2020/0485/OSM uzavřené dne 22.07.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a O. D., trvale hlášena 
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Vikýřovice, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.08.2021  

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

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3006/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

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

SML/2020/0362/OSM uzavřené dne 17.06.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a N. I., bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské, na 

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2021  

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

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3007/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

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

SML/2020/0356/OSM uzavřené dne 12.06.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. K., bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově, na 

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2021  

− měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3008/21 Obnova (modernizace) městského kamerového dohlížecího systému - 2021 

schvaluje 
spolufinancování projektu „Šumperk – Obnova (modernizace) městského kamerového 

dohlížecího systému – 2021“ ve výši 600.000,-- Kč. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 
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3009/21 Obnova (modernizace) městského kamerového dohlížecího systému - 2021 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření 2021 částku 950.000,-- Kč městské 

policii na obnovu městského kamerového systému. 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3010/21 Svatební obřady – režijní poplatek 

ruší 
ke dni 31.05.2021 usnesení RM č. 1958/12 ze dne 12.01.2012, kterým byl stanoven režijní 

poplatek za úkony při svatebních obřadech. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Štefečková 

3011/21 Svatební obřady – úprava termínu 

ruší 
ke dni 31.05.2021 usnesení RM č. 322/15 ze dne 26.02.2015 ke stanovení dnů pro 

uzavírání manželství. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Štefečková 

3012/21 Svatební obřady – úprava termínu 

stanovuje 
dobu pro uzavírání manželství v úředně stanovené místnosti – obřadní síni městského úřadu 

s účinností od 01.06.2021 každý pátek v době od 9.00 do 13.30 hod. 

 

Termín:  01.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Štefečková 

3013/21 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, kterou Marie Hrochová, Sobotín ev. č. 3, PSČ 788 16, IČO 

70601828, daruje městu Šumperk finanční dar ve výši 6.000,-- Kč. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Štefečková 

   

3014/21 Časový a obsahový program schůzí Rady města na 2. pololetí 2021 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí Rady města na 2. pololetí 2021. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3015/21 Časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 2. pololetí 2021 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 2. pololetí 2021. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

3016/21 Petice občanů proti některým změnám v lesoparku Cihelna 

bere na vědomí 
petici občanů proti některým změnám v lesoparku Cihelna ze dne 21.04.2021. 

 

3017/21 Poplatková pokladna 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění, se společností Payment4U, a.s., se sídlem Prosecká 855/68,  

Praha 9, 190 00, IČO 05256666, na dodávku a montáž poplatkové pokladny. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

3018/21 Poplatková pokladna 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2021 oddělení informatiky 

částku 800.000,-- Kč včetně DPH na pořízení poplatkové pokladny. 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3019/21 Návrh koncepce městských médií od 01.01.2022 

schvaluje 
koncepci městských médií od 01.01.2022. 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 

3020/21 Výběrové řízení na zajištění nakládání s komunálním odpadem (směsný, biologicky 

rozložitelný a objemný odpad), stavební odpad, pneumatiky a nebezpečné složky 

komunálního odpadu ve městě Šumperk 

ukládá 
vedoucí odboru životního prostředí připravit veřejnou zakázku v zadávacím řízení dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění 

nakládání s komunálním odpadem (směsný, biologicky rozložitelný a objemný odpad), stavební 

odpad, pneumatiky a nebezpečné složky komunálního odpadu ve městě Šumperk s dobou 

trvání veřejné zakázky na dobu neurčitou. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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3021/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb při nakládání s odpady (Nakládání se 

svezenou hmotou (papír a nápojový karton) ve městě Šumperk) 

schvaluje 
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí služeb při nakládání s odpady (Nakládání se 

svezenou hmotou z nádob s horním výsypem (papír a nápojový karton) ve městě Šumperk). 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

3022/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb při nakládání s odpady (Svoz nádob 

s horním výsypem (papír a nápojový karton) ve městě Šumperk) 

schvaluje 
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí služeb při nakládání s odpady (Svoz nádob 

s horním výsypem (papír a nápojový karton) ve městě Šumperk). 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

   

3023/21 Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO) – možné finanční prostředky v souvislosti 

s akumulačními nádobami 

konstatuje, 
že město Šumperk nedisponuje ve svém rozpočtu prostředky, které by mohly být použity jako 

případná podpora (dotace, půjčka) občanům na pořízení akumulačních nádob ke kotlům na 

pevná paliva. 

 

Termín:  21.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

3024/21 Odvolání předsedy Komise strategického rozvoje a výstavby 

odvolává 
Mgr. Karla Hoška z funkce předsedy Komise strategického rozvoje a výstavby ke dni 

06.05.2021. 

 

Termín:  07.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

3025/21 Jmenování předsedy Komise strategického rozvoje a výstavby 

jmenuje 
Ing. arch. Abayomi Omishoreho, Ph.D. předsedou Komise strategického rozvoje a výstavby ke 

dni 07.05.2021. 

 

Termín:  07.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3026/21 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – odvolání člena správní rady 

RM ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka 
a.s., v působnosti valné hromady, odvolává 
s účinností ke dni 06.05.2021 člena správní rady Mgr. Karla Hoška, bytem Šumperk. 

 

Termín:  06.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3027/21 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – volba nového člena správní rady 

RM ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka 
a.s., v působnosti valné hromady, volí 
s účinností od 07.05.2021 novou členku správní rady paní Valerii Hrubou, bytem Šumperk. 

 

Termín:  07.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3028/21 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – volba nového člena správní rady 

RM ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka 
a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady, sjednávané mezi společností Podniky 

města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, a paní Valerií 

Hrubou, bytem Šumperk, členkou správní rady, a to podle vzoru smlouvy o výkonu funkce 

schválené RM v působnosti valné hromady usnesením RM č. 3841/17 ze dne 30.11.2017. 

 

Termín:  07.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                      starosta       1. místostarostka 




