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RM 67 – 20.05.2021 

 

Naše čj.: MUSP 56028/2021 

Naše sp. zn.: 56022/2021 TAJ/PECH *MUSPX02AHZJL* 

 

U S N E S E N Í  

z 67. schůze Rady města Šumperka ze dne 20.05.2021 

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. 

3029/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VI r. 2021 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. VI roku 2021: 

příjmy ve výši:         1.359 tis. Kč 

výdaje ve výši:         3.248 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  588.332 tis. Kč 

výdaje celkem:  725.349 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  779.405 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      746.049 tis. Kč 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

 

   

3030/21 Šumperské sportovní areály – vyúčtování dotací za rok 2020 

schvaluje 

roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály s.r.o., 

Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující areál plaveckých bazénů Na 

Benátkách a Letní bratrušovské koupaliště v Šumperku za rok 2020. 

 

Termín:  30.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

3031/21 Šumperské sportovní areály – vyúčtování dotací za rok 2020 

schvaluje 

roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály s.r.o., 

Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující objekt zimního stadionu v Šumperku 

za rok 2020. 

 

Termín:  30.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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3032/21 Šumperské sportovní areály – vyúčtování dotací za rok 2020 

schvaluje 

dorovnání dotace na pokrytí ztráty z provozu zimního stadionu za rok 2020 ve výši  

182.659,89 Kč dle čl. II. odst. 5 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Šumperka na kompenzaci nákladů závazků veřejné služby ze dne 09.05.2017, uzavřené se 

společností Šumperské sportovní areály s.r.o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, a 

ukládá odboru finančnímu a plánovacímu poskytnout tuto částku z úspory dotace za rok 2020 

poskytnuté na provoz plaveckých bazénů Na Benátkách a Letního bratrušovské koupaliště ve 

výši 1.591.229,37 Kč a zapracovat vzájemná vyúčtování do rozpočtových opatření. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

          Ing. Peluhová 

   

3033/21 MJP – dodatek č. 10 k pachtovní smlouvě SML/2016/0405/MJP – pacht lesních 

pozemků ve vlastnictví města Šumperka v k. ú. Bratrušov, Dolní a Horní Temenice, 

Hraběšice, Krásné u Šumperka, Mladoňov u Oskavy, Nový Malín, Osikov, Petrov nad 

Desnou, Rapotín, Rejchartice u Šumperka, Sobotín, Šumperk a Vikýřovice 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 10 k pachtovní smlouvě SML/2016/0405/MJP ze dne 16.06.2016, ve 

znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi propachtovatelem městem Šumperkem a pachtýřem 

spol. Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 78701 Šumperk,  IČO 

65138163, jejímž předmětem je pacht lesních pozemků ve vlastnictví města Šumperka v k. ú. 

Bratrušov, Dolní a Horní Temenice, Hraběšice, Krásné u Šumperka, Mladoňov u Oskavy, Nový 

Malín, Osikov, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice u Šumperka, Sobotín, Šumperk a 

Vikýřovice. 

Dodatkem č. 10 dojde k nahrazení textu bodu 3.4, odrážky třetí pachtovní smlouvy, který zní:  

- projednávat na základě zmocnění (pověření) jménem propachtovatele technické a 

majetkoprávní záležitosti týkající se propachtovaného majetku propachtovatele, 

novým zněním:  

- projednávat jménem propachtovatele technické a majetkoprávní záležitosti týkající se 

propachtovaného majetku propachtovatele a uzavírat za propachtovatele dohody o vzdání se 

práva na náhradu škody, včetně zajištění vkladu dohody do katastru nemovitostí.  

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3034/21 MJP – žádost Dětského klíče Šumperk, o.p.s., o využití bytu v budově Kina Oko 

schvaluje 

ukončit dohodou k datu 31.05.2021 smlouvu o výpůjčce č. OBCH/0025/2013, uzavřenou 

dne 29.05.2013 mezi městem Šumperk jako půjčitelem a DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., 

IČO 25852957, se sídlem Šumperk, Kozinova 35/5, PSČ 787 01, jako vypůjčitelem, jejímž 

předmětem je výpůjčka bytu č. 1 v přízemí budovy č.p. 1784, která je součástí pozemku         

st. p. č. 2050 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. Jeremekova 52). 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3035/21 MJP – žádost Dětského klíče Šumperk, o.p.s., o využití bytu v budově Kina Oko 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 21/03/To ze dne 24.03.2003 mezi 

městem Šumperk jako půjčitelem a Mateřskou školou Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, 

příspěvková organizace, IČO 71011994, se sídlem Šumperk, Nerudova 567/4B, PSČ 787 01, 

jako vypůjčitelem, kterým bude předmět výpůjčky rozšířen s účinností od 01.06.2021 o byt č. 1 

v přízemí budovy č.p. 1784, která je součástí pozemku st. p. č. 2050 v katastrálním území 

Šumperk, obec Šumperk (or. Jeremekova 52). 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3036/21 MJP – žádost Dětského klíče Šumperk, o.p.s., o využití bytu v budově Kina Oko 

souhlasí 

v souladu s ujednáním čl. IV odst. 2 písm. c) smlouvy o výpůjčce č. SML/2020/0781/MJP, 

uzavřené dne 22.12.2020 mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Kinem Oko Šumperk, IČO 

00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 1170/3, PSČ 787 01, jako vypůjčitelem, 

aby Kino Oko Šumperk pronajalo byt 3 + 1 v budově Kina Oko Šumperk č.p. 1170 na pozemku 

st. p. č. 1246 v k. ú. a obci Šumperk, jehož je součástí (or. ozn. Masarykovo nám. 3), za těchto 

podmínek: 

 

− nájemce: DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., IČO 25852957, se sídlem Šumperk, Kozinova 

35/5, PSČ 787 01 

− účel nájmu: sociální služby pro osoby s poruchou autistického spektra 

− nájemné: 2.500,-- Kč/měsíc. Náklady na služby ve výši cca 3.500,-- Kč/měsíc budou 

fakturovány po skončení daného měsíce dle platných cen a na základě odečtu stavu 

měřidel.  

− doba nájmu: od 01.06.2021 do 31.05.2026, výpovědní lhůta 3 měsíce, tj. oproti 

ujednání čl. IV odst. 2 písm. c) smlouvy o výpůjčce uděluje RM souhlas ke sjednání 

doby nájmu delší než 2 roky. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3037/21 MJP – žádost o změnu nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/13 v domě 

nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/13 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 

v Šumperku ke dni 30.06.2021 s nájemkyní P. G., bytem Štíty. Současně se schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy s účinností od 01.07.2021, jejímž předmětem bude byt č. 2958/13 v domě 

nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s J. H., bytem Nový Malín. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3038/21 MJP – žádost o změnu nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/13 v domě 

nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/13 (dle projektové dokumentace č. 113) v budově č.p. 2958 na 

pozemku st. p. č. 725/7 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 
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13, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 10000/10000 na společných částech domu 

č.p. 2958 jen vlastníka jednotky pojmenované byt č. 2958/13 a spoluvlastnického podílu o 

velikosti 108/10000 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 108/10000 na pozemku pod domem st. p. č. 725/7 v k. ú. Šumperk. 

Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na předmětnou bytovou jednotku se stávající budoucí kupující a uzavřena nová 

smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3039/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0471/OSM uzavřené dne 11.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do 30.06.2023. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3040/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0018/2014 uzavřené dne 01.08.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. S. a H. R., jako 

nájemci bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do 30.06.2024. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3041/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0018/2015 uzavřené dne 25.06.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a S. a L. L., jako 

nájemci bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do 30.06.2024. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

3042/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0005/2015 uzavřené dne 27.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
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364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. K., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude 

prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do 30.06.2023. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3043/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0019/2015 uzavřené dne 11.06.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. a H. G., jako 

nájemci bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2024. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3044/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0473/OSM uzavřené dne 07.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2022. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3045/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0477/OSM uzavřené dne 12.07.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   31.12.2021. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3046/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0117/OSM uzavřené dne 29.03.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2022. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3047/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0474/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. a K. F., 

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

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2022. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3048/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0788/OSM uzavřené dne 19.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2022. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3049/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0020/2015 uzavřené dne 17.06.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. H., jako 

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

č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2024. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3050/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0021/2015 uzavřené dne 17.06.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. T., jako 

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

č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2024. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3051/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0790/OSM uzavřené dne 25.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od    01.07.2021 do 30.06.2023. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3052/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0007/2015 uzavřené dne 27.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a G. P., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude 

prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2023. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3053/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. P/0010/2015 uzavřené dne 30.06.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. Č., jako 

nájemkyní bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do 30.06.2023. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3054/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. SML/2019/OSM 

uzavřené dne 25.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a H. M., jako nájemnicí bytu  v domě na 

ulici Balbínova, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  č. 1 bude prodloužení doby 

nájmu   od   01.07.2021 do 30.06.2023. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3055/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 5 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0011/2015 

uzavřené dne 18.03.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. A. a E. A., jako nájemníky bytu 

v domě na ulici Balbínova, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 5 bude 

prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do 30.06.2023. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 



 

8|18 

RM 67 – 20.05.2021 

3056/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0006/2014 

uzavřené dne 27.06.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a F. M. a K. M., jako nájemníky bytu 

v domě na ulici Balbínova, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude 

prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do 30.06.2023. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3057/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0122/OSM uzavřené dne 25.03.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

jako nájemcem bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2022. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3058/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0010/OSM uzavřené dne 23.01.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemcem bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2022. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3059/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0840/OSM uzavřené dne 30.12.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od    01.07.2021 do 31.12.2021. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3060/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0842/OSM uzavřené dne 20.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. M., 
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jako nájemkyní bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2022. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3061/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0010/2014 uzavřené dne 01.09.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. H., jako 

nájemkyní bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2023. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3062/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0016/2015 uzavřené dne 29.04.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. P., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2022. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3063/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. MS/0002/2015 uzavřené dne 20.05.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. H., jako 

nájemkyní bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do 30.06.2024. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3064/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. P/0007/2015 uzavřené dne 17.04.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. P., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude 

prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do   30.06.2024. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3065/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0009/2015 uzavřené dne 27.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. a J. M., jako 

nájemníky bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 

bude prodloužení doby nájmu od    01.07.2021 do 30.06.2022. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3066/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2017/0097/OSM uzavřené dne 20.03.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od    01.07.2021 do 30.06.2024. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3067/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0862/OSM uzavřené dne 27.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemcem služebního bytu v objektu Základní školy Šumperk, 8. května 870/63, Šumperk, na 

straně druhé. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2021 do 

30.06.2023. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3068/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Gen. Svobody, 97/17 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Gen. Svobody, 97/17 NNk“– nové zemní 

kabelové vedení NN přes pozemek p. č. 2035/3 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 a znalecký 

posudek pro určení výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene.  
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− 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:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3069/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„STL plynovodní přípojka, č. stavby 9900103048“ (lokalita při ul. Potoční) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu zřídit a provozovat přes 

služebné pozemky p. č. 5/6, 5/11, 1361/1 v k. ú. Horní Temenice plynárenské zařízení: „STL 

plynovodní přípojka, č. stavby 9900103048“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a 

vytyčovacích bodů, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se 

zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského 

zařízení – přípojka STL plynovodu pro účely připojení rodinného domu na pozemku p. č. 12/7 

v k. ú. Horní Temenice. 

   Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Klíše, 40101 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Investor: 

M. T., bytem Bukovice 

K. T., bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 2.420,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude uhrazena investorem před vkladem věcného práva do 

KN, ve lhůtě nejpozději ke dni uzavření smlouvy. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3070/21 MJP – zveřejnění záměru pronájmu část pozemku p. č. st. 1737/2 a 1992/5 v k. ú. 

Šumperk (část zahrady k bytovému domu U Sanatoria 1539/8, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. st. 1737/2 a část pozemku p. č. 

1992/5 o celkové výměře 107 m2 v k. ú. Šumperk (část zahrady k bytovému domu U 

Sanatoria 1539/8, 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:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3071/21 MJP – zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č. 1239/23 a st. 1141/3 v k. ú. 

Šumperk (vymezený prostor k bytovým domům Masarykovo nám. 958/6 a Ležáky 

957/5, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p. č. 1239/23 o výměře 220 m2 a pozemek 

p. č. st. 1141/3 o výměře 164 m2 v k. ú. Šumperk. 

Účel nájmu:   zázemí k bytovým domům Masarykovo nám. 958/6 a Ležáky  

   957/5, Šumperk 

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 

 

   

3072/21 MJP – stanovení nájemného z pozemků p. č. 1320/16 a p. č. st. 904/1 v k. ú. 

Šumperk u domu Jeremenkova 12, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě MP/0028/2009/Pe ze dne 17.08.2009, kterým byl 

schválen pronájem pozemku parc. č. 1320/16 o výměře 657 m2 a pronájem par. č. st. 904/1 

o výměře 205 m2 v k. ú. Šumperk nájemci Společenství vlastníků jednotek domu Jeremenkova 

12, Šumperk.  

Dodatkem dojde k úpravě nájemného s ohledem na uzavřenou smlouvu budoucí kupní, jejímž 

předmětem prodeje je prodej části pozemku p. č. 1320/16 o výměře cca 313 m2 a části 

pozemku č. st. 904/1 o výměře cca 196 m2 v k. ú. Šumperk, na základě které byla uhrazena 

kupní cena za sjednaný budoucí prodej. 

Dodatkem se stanoví od 01.01.2021 uhradit nájemné ve výši 1.450,-- Kč a pro rok 2022 se 

stanovuje uhradit nájemné ve výši 1.000,-- Kč. Pronajímatel se zaváže, že nejpozději do 

30.08.2021 nechá vytýčit předmět budoucího prodeje pozemků a nájemce se zaváže, že 

nejpozději do 30.09.2021 odstraní všechny stavby, které jsou postaveny v části plánovaného 

parkoviště – větev A. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3073/21 MJP – změna zveřejněného záměru prodeje pozemků p. č. 1320/16 a p. č. st. 904/1 

v k. ú. Šumperk u domu Jeremenkova 12, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr změnit smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou dne 29.04.2019, 

označenou SML/2019/0220/MJP/Vr, jejímž předmětem budoucího prodeje jsou části 

pozemku parc. č. 1320/16 o výměře cca 313 m2 a části pozemku parc. č. st. 904/1 o výměře 

cca 196 m2 v k. ú. Šumperk. Budoucí kupující Společenství vlastníků jednotek domu 

Jeremenkova 12, Šumperk, IČO 259 12 836. 

Usnesením dojde ke změně původního textu:  

− „vlastnické právo bude převedeno po vydání pravomocného stavebního povolení na 

výstavbu parkoviště na části p. p. č. 1320/16 a části st. p. č. 904/1 v k. ú. Šumperk, 

po vyhotovení geometrického plánu a schválení v zastupitelstvu města, nejpozději do 

31.12.2022“ novým textem „vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího 

prodeje bude převedeno po dokončení výstavby parkoviště, po zaměření stavby a 

schválení v zastupitelstvu města, za splnění těchto podmínek nejpozději do 

30.06.2024“ 
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dále dojde ke změně původního textu: 

− „prodávající si vyhrazuje od záměru prodeje předmětných částí pozemků jednostranně 

odstoupit v případě, pokud nebude do 30.06.2021 vydáno pravomocné stavební 

povolení, v případě schválení prodloužení termínu sjednaného práva k odstoupení pro 

nesplnění podmínky vydání pravomocného stavebního povolení  v termínu, bude 

uzavřen dodatek ke smlouvě budoucí kupní, kterým dojde k posunutí termínu vydání 

pravomocného stavební povolení a tím i termínu sjednaného práva odstoupení ze 

strany budoucího prodávajícího s tím, že další podmínky převodu vlastnického práva 

nebudou měněny“ novým textem „prodávající si vyhrazuje od záměru prodeje 

předmětných částí pozemků  jednostranně odstoupit v případě, pokud nebude do 

30.06.2022  vydáno pravomocné stavební povolení a v případě, pokud nebude do 

31.12.2023 dokončena výstavba parkoviště“ 

Změny podmínek smlouvy budoucí kupní budou předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí   

kupní. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změny. 

 

Termín:  24.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3074/21 MJP – prodej pozemku parc. č. 1239/15 v k. ú. Šumperk (or. za poliklinikou 

Šumperk) 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka prodat pozemek parc.  č. 1239/15 o výměře 232 m2 v k. ú. 

Šumperk z důvodu koncepčního řešení využití pozemků v dané lokalitě, které jsou ve 

vlastnictví města Šumperka. 

 

Termín:  24.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3075/21 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 607 v k. ú. Šumperk (or. u parkoviště před 

městským hřbitovem) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p. p. č. 607 o výměře cca 200 m2 v k. ú. 

Šumperk, za podmínek: 

− sazba nájemného: 55,-- Kč/m2/rok 

− účel nájmu: vybudování odpočinkové zóny pro veřejnost 

− doba nájmu: neurčitá s 1měsíční výpovědní lhůtou 

 

Termín:  05.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3076/21 MJP – žádost MŠ Sluníčko o souhlas s prodloužením smluv s Ječmínek, o.p.s. 

souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 ze dne 

02.09.2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku st. p. č. 

2529 a části pozemku p. č. 179/3 zahrada, vše v kat. území Šumperk (or.ozn. Evaldova 25, 

Šumperk) za účelem provozování jeslí, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 

25, příspěvková organizace, jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČO 26835932, se 

sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, jako nájemcem, dle článku III. odst. 2 smlouvy o 

výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko 

Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČO 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova 
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č.p. 1907/25, PSČ 787 01, jako vypůjčitelem na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM č. 

327/03 ze dne 20.02.2003. Doba pronájmu bude prodloužena od 01.07.2021 do 

30.06.2022. Výnos nájemného bude příjmem MŠ Sluníčko. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3077/21 MJP – žádost MŠ Sluníčko o souhlas s prodloužením smluv s Ječmínek, o.p.s. 

souhlasí 

s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2590/04 ze dne 

02.09.2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 

IČO 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ 787 01, jako půjčitelem a 

JEČMÍNEK, o.p.s., IČO 26835932, se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, jako 

vypůjčitelem, kterou Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 

vypůjčila obecně prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s., za účelem provozování dětských 

jeslí movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 01.07.2021 do 30.06.2022. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3078/21 MJP – smluvní ošetření užívání studny Armádou spásy v areálu Luže 

schvaluje 

uzavřít smlouvu s Armádou spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, se sídlem Praha 5, 

Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, kterou bude umožněno Armádě spásy v České republice, 

z.s., odebírat podzemní vodu ze studny na p. č. 1649/8 v k. ú. a obci Šumperk (or. areál Luže 

při ul. Vikýřovická) pro účely zavlažování hřiště, travnatých ploch a záhonů, za těchto 

podmínek: 

− Armáda spásy v České republice, z.s., bude hradit náklady na zprovoznění studny a 

opravu zařízení studny 

− při odběru vody budou dodrženy podmínky stanovené povolením k nakládání 

s podzemními vodami stanovené rozhodnutím Městského úřadu Šumperk – odbor 

životního prostředí ze dne 24.11.2020 č.j. MUSP 114869/2020, které nabylo právní 

moci dne 19.12.2020 

− doba smlouvy: určitá na dobu platnosti povolení k nakládání s podzemními vodami 

(povolení vydáno na dobu 10 let), příp. na dobu platnosti smlouvy o výpůjčce 

č. OBCH/0005/2014 ze dne 31.01.2014, ve znění pozdějších dodatků, pokud dojde 

k ukončení smlouvy o výpůjčce dříve 

− město Šumperk je současně oprávněno odebírat podzemní vodu z předmětné studny 

pro své vlastní potřeby. V případě krizového řízení má město Šumperk právo vodu 

odebírat výhradně. 

− v případě porušení povolení je město Šumperk oprávněno od smlouvy písemně 

odstoupit 

− smlouvu je možné vypovědět bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a 

počíná plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 

straně 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3079/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – č. parc. 589/6 NNk“ (lokalita při ul. Zábřežské) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – č. parc. 589/6 NNk“– nové zemní 

kabelové vedení NN přes pozemky p. č. 2064, 3232, 2080/2 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 za jednorázovou náhradu, stanovenou 

podle „Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 250,-- Kč + platná sazba 

DPH/každý započatý 1 m délky věcného břemene, určené geometrickým plánem, který 

po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný, 

minimálně ale celkem ve výši 2.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

oprávněným provedena za podmínek vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

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:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3080/21 MJP – bonifikace k pojistným smlouvám na pojištění majetku, odpovědnosti a flotily 

bere na vědomí 

sdělení pojistitele Generali Česká pojišťovna, a.s., o vyúčtování bonifikace v souladu 

s bonifikační doložkou za hodnocené období 01.03.2020 – 28.02.2021 k pojistné smlouvě   

č. 1672895419 ze dne 26.02.2020 na pojištění majetku a odpovědnosti a k pojistné smlouvě 

č. 4483137855 ze dne 26.02.2020 a pojištění flotily na povinné ručení a havarijní pojištění. 

 

 

   

3081/21 Společenské středisko Sever – výtah 

schvaluje 

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

středisko Sever – výtah“ zhotovitelem akce uchazeče RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Nerudova 

1290/20, 795 01 Rýmařov, IČO 25391810. Nabídková cena je 3.375.440,-- Kč bez DPH, tj. 

4.084.283,-- Kč vč. DPH, cena za roční servis a údržbu výtahu je 6.000,-- Kč bez DPH, tj. 

7.260,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3082/21 MŠ Veselá školka pracoviště Prievidzská – stavební úpravy sociálních zařízení 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Veselá školka 

pracoviště Prievidzská – stavební úpravy sociálních zařízení“ zhotovitelem akce uchazeče 

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

4.005.000,-- Kč bez DPH, tj. 4.846.050,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3083/21 Sociální bydlení Šumperk – Temenice 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zpracovatele projektové 

dokumentace na akci: „Sociální bydlení Šumperk – Temenice“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

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

                Ing. Lenka Salcburgerová 

                                

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

Krobotová, Ing. Eva Nádeníčková 

                                                        

minimální seznam uchazečů: 

− Ing. Jiří Frys, Langrova 12, 787 01 Šumperk, IČO 10644334 

− Ing. Ladislav Trčka, Hornická 198, 788 32 Staré Město, IČO 13617826  

− masparti s.r.o., Nádražní 1790/22, 785 01 Šternberk, IČO 03198057 

− GROBER PROJECT s.r.o., Pasteurova 162/13c, 779 00 Olomouc, IČO 05410029 

− GRAM spol. s r.o., Na Vozovce 684/2, 779 00 Olomouc, IČO 13642537 

− Ing. arch. Jiří Huške, Veveří 461/14, 602 00 Brno, IČO 173934348 

− SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 

 

a nebude zveřejněno na profilu zadavatele. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

3084/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

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:  TJ Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 

Zastoupený: Jarmilou Hynkovou   

 Účel použití:   na sportovní potřeby 

 Výše částky:    6.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3085/21 Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku základních škol a přípravné třídy ve městě 

Šumperku pro školní rok 2021/2022 

bere na vědomí 

informaci o výsledcích zápisu dětí do 1. ročníku základních škol a přípravné třídy ve městě 

Šumperku pro školní rok 2021/2022. 

 

   

3086/21 Komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu 

ukládá 

Komisi kultury, letopisecké a cestovního ruchu zpracovat Strategii kultury ve městě Šumperku. 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

3087/21 Komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu 

bere na vědomí 

− doporučení komise zabývat se financováním galerie Jiřího Jílka 

− doporučení vyžadování jednotného způsobu vykazování statistických údajů o kulturních 

akcích ze strany kulturních organizací 

 

 

3088/21 Komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu 

ukládá 

odboru ŠKV zpracovávat informace ze statistických výkazů do samostatné výroční zprávy za 

kulturu. 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3089/21 Komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu 

ukládá 

Komisi kultury, letopisecké a cestovního ruchu vytipovat lokality pro street art. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

  

3090/21 Smlouva o obchodním zastoupení na prodej vstupenek pořadatele Roman Janků 

Management s.r.o. 

schvaluje 

uzavření smlouvy o obchodním zastoupení, jejímž předmětem je zprostředkování prodeje 

vstupenek Roman Janků Management s.r.o., zastoupené MgA. Romanem Janků, jednatelem. 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3091/21 Smlouva o obchodním zastoupení na prodej vstupenek pořadatele Roman Janků 

Management s.r.o. 

svěřuje 

v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 20.05.2021 vedoucí odboru školství, kultury a vnějších 

vztahů rozhodování o ukončování smlouvy o obchodním zastoupení, jejichž předmětem bude 

zprostředkování prodeje vstupenek Roman Janků Management s.r.o., a uzavírání dodatků 

k výše uvedené smlouvě. 

 

Současně RM uděluje vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů podpisové právo 

k uzavření výše uvedené smlouvy a dodatkům k této smlouvě. 

 

Termín:  20.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                      starosta       1. místostarostka 
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