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Naše čj.: MUSP 64548/2021 

Naše sp. zn.: 64545/2021 TAJ/PECH *MUSPX02ASI1F* 

 

U S N E S E N Í  

z 68. schůze Rady města Šumperka ze dne 10.06.2021 

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. 

   

3092/21 Řádná účetní uzávěrka – Dům kultury Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperka, jako jediného společníka společnosti Dům kultury Šumperk, 

s.r.o., se sídlem ul. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady, schvaluje 

 

1. Řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2020 ve výši: 

 

Výnosy celkem        14.506.181,57 Kč 

Dotace z rozpočtu města Šumperk 

1. Dotace – na celoroční zajištění činnosti      6.000.000,-- Kč 

2. Dotace – festival Preludium 2020            50.000,-- Kč 

 

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 

1. Dotace – projekt „40 let DK“, festival ŠPEK 

     a výstavní cyklus v Galerii Jiřího Jílka         100.000,-- Kč 

2. Dotace na pořízení drobného HM – vybavení kluboven pro kurzy        35.000,-- Kč 

3. Dotace na pořízení HIM – mobilní podium se zastřešením                     90.000,-- Kč 

 

Dotace z Ministerstva kultury ČR 

1. Dotace na celoroční výstavní cyklus v Galerii Jiřího Jílka        180.000,-- Kč 

 

Dotace Úřad práce ČR – program Antivirus 

1. Dotace na podporu zaměstnanosti v době omezení  

    či uzavření kulturního zařízení a penzionu                      293.426,-- Kč 

 

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

1. Dotace v rámci programu COVID-Ubytování I.         172.800,-- Kč 

2. Dotace v rámci programu COVID-Ubytování II.        134.400,-- Kč 

 

Náklady celkem        13.952.071,42 Kč 

Výsledek hospodaření              554.110,15 Kč 

 

2. Hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 554.110,15 Kč a jeho zaúčtování na účet 428 - 

Nerozdělený zisk z minulých let v plné výši. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Písková 
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3093/21 Dotace na financování nutných oprav v budově Domu kultury Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka             

č. 595/20 ze dne 29.10.2020. 

 

Příjemce:  Dům kultury Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, Šumperk, IČO 

25818830 

Zastoupený: Mgr. Hanou Pískovou, jednatelkou 

 Účel použití:   na provedení oprav předmětu nájmu – objektu domu kultury a Penzionu G 

 Výše částky:    250.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Písková 

 

   

3094/21 Řádná účetní závěrka – Divadlo Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperka, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se 

sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady, schvaluje 

 

1. Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ve výši: 

 

Výnosy celkem        21.041.313,66 Kč 

Náklady celkem        20.744.983,13 Kč 

 

Výsledek hospodaření              296.330,53 Kč 

 

2. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 v částce 296.330,53 Kč takto: 

 

Převedení zisku na účet 428 OOO Nerozdělený zisk minulých let v částce 296.330,53 Kč. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Potěšil 

 

   

3095/21 Výsledky hospodaření PMŠ za rok 2020 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XIII. odst. 2 Stanov společnosti Podniky města Šumperka 

a.s., po projednání a předložení ze strany správní rady společnosti, řádnou účetní závěrku 

společnosti Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163, za 

účetní období kalendářního roku 2020: 

 

- výsledek hospodaření za účetní období 2020:  1.724.529,91 Kč (zisk) 

 

a to na základě projednané řádné účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka a.s., 
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v rozsahu dle zprávy nezávislého auditora za ověřované období od 01.01.2020 do 

31.12.2020, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty v druhovém členění a přílohy k účetní 

závěrce, vše za rok 2020. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

3096/21 Výsledky hospodaření PMŠ za rok 2020 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, rozhoduje 

o převodu zisku společnosti Podniky města Šumperka a.s., za účetní období od 01.01.2020 

do 31.12.2020 ve výši 1.724 tis. Kč (slovy: jeden milion sedm set dvacet čtyři tisíc korun 

českých) na účet neuhrazené ztráty minulých let. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

3097/21 Výsledky hospodaření PMŠ za rok 2020 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

výroční zprávu společnosti za rok 2020, zpracovanou v souladu s § 21 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je: 

- zpráva předsedy správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 

jejího majetku, 

- účetní závěrka společnosti za rok 2020 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha 

k účetní závěrce, 

- zpráva o vztazích dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a 

- zpráva nezávislého auditora společnosti COMEC AUDIT s.r.o. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

3098/21 Výsledky hospodaření PMŠ za rok 2020 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, určuje 

v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka a.s., 

Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, za účetní období kalendářního roku 2021 auditora 

společnost COMEC AUDIT s.r.o., Kloboukova 1231/75, Praha 4, PSČ 148 00, IČO 64086046, 

č. licence KA ČR č. 276. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

3099/21 Závěrečný účet města Šumperka 

doporučuje ZM 

schválit celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2020 bez výhrad.  

Výsledky města Šumperka k 31.12.2020: 
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Příjmy celkem      700.451 tis. Kč 

Výdaje celkem     672.525 tis. Kč 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3100/21 Závěrečný účet města Šumperka 

bere na vědomí 

a) zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2020 

b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 

c) přehled výsledků hospodaření organizací města 

d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01. do 

31.12.2020 

 

3101/21 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2020 

doporučuje ZM schválit 

Výrok: 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperka, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 

dni 31.12.2020. 

 

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: účetní závěrka města Šumperka k 31.12.2020 

Sídlo: 787 01 Šumperk, náměstí Míru 1 

IČO 00303461 

DIČ CZ00303461 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

3102/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VII r. 2021 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. VII roku 2021: 

příjmy ve výši:         2.746 tis. Kč 

výdaje ve výši:        1.338 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  591.078 tis. Kč 

výdaje celkem:  726.687 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  782.151 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      747.387 tis. Kč 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3103/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VIII r. 2021 

doporučuje ZM schválit 

rozpočtová opatření č. VIII roku 2021: 

příjmy ve výši:      3.937 tis. Kč 

výdaje ve výši:    -4.618 tis. Kč 
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příjmy celkem:  595.015 tis. Kč 

výdaje celkem:  722.069 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  786.088 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      742.769 tis. Kč 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3104/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

2535/20, 2641/21, 2642/21, 2643/21, 2644/21, 2646/21, 2688/21, 2714/21, 

2715/21, 2719/21, 2720/21, 2721/21, 2722/21, 2723/21, 2724/21, 2733/21, 

2734/21, 2735/21, 2736/21, 2775/21, 2777/21, 2778/21, 2787/21, 2799/21, 

2801/21, 2814/21, 2835/21, 2855/21, 2856/21, 2857/21, 2861/21, 2869/21, 

2875/21, 2906/21, 2918/21, 2919/21, 2920/21, 2921/21, 2922/21, 2923/21, 

2926/21, 2928/21, 2930/21, 2935/21, 2936/21, 2937/21, 2938/21, 2940/21, 

2942/21, 2943/21, 2944/21, 2945/21, 2946/21, 2947/21, 2948/21, 2949/21, 

2955/21, 2957/21, 2958/21, 2962/21, 2963/21, 2964/21, 2965/21, 2966/21, 

2967/21, 2968/21, 2969/21, 2972/21, 2975/21, 2976/21, 2979/21, 2981/21, 

2982/21, 2983/21, 2984/21, 2985/21, 2986/21, 2987/21, 2988/21, 2989/21, 

2990/21, 2991/21, 2992/21, 2993/21, 2994/21, 2995/21, 2996/21, 2997/21, 

2998/21, 3008/21, 3009/21, 3010/21, 3011/21, 3012/21, 3013/21, 3014/21, 

3018/21,    3023/21,   3024/21,    3025/21,   3026/21,    3027/21,   3028/21. 

 

 

3105/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

1655/20 do 30.09.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1663/20 do 30.09.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2211/20 do 31.08.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2645/21 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2716/21 do 30.09.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2717/21 do 30.09.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2718/21 do 30.09.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2873/21 do 15.07.2021 Zodpovídá: Ing. Volf 

2907/21 do 30.07.2021 Zodpovídá: Bc. Janderka 

2941/21 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

3106/21 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 2776/21 ze dne 04.03.2021 

ruší 

usnesení RM č. 2776/21 ze dne 04.03.2021 z důvodu, že nájemkyně neuzavřela smlouvu a o 

byt nemá zájem. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3107/21 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 2941/21 ze dne 06.05.2021 

schvaluje 

opravu usnesení RM č. 2941/21 ze dne 06.05.2021 tak, že v textu místo „půjčitel“ bude 

„vypůjčitel“. Ostatní text zůstává nezměněn. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3108/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/30 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.07.2021, jejímž předmětem bude byt č. 2958/30 

v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s panem M. H., bytem Malá Morava. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3109/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/30 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

doporučuje ZM 

vzít na vědomí, že na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 19.05.2021, č.j. 

21D 160/2021-84, které nabylo právní moci dne 19.05.2021, ve věci řízení o pozůstalosti po 

Marii Hoblové, zemř. dne 19.01.2021, nabyl zůst. manžel pan M. H., bytem Malá Morava, 

práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne 22.02.2008 

mezi městem Šumperk jako budoucím prodávajícím a Marií Hoblovou, posl. bytem Šumperk, 

nám. Jana Zajíce 13, jejímž předmětem je byt č. 2958/30 v budově nám. Jana Zajíce 13, 

Šumperk. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3110/21 MJP – oddělení komunálních služeb – Hřbitov Šumperk – informativní materiál 

bere na vědomí 

informace správce hřbitova o situaci na hlavním veřejném pohřebišti v Šumperku. 

 

   

3111/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/39 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.07.2021, jejímž předmětem bude byt č. 2958/39 

v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s panem P. U., bytem Brno, a Ing. T. U., bytem 

Hrabišín. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3112/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/39 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

doporučuje ZM 

vzít na vědomí, že na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 17.03.2021, č.j. 

21D 388/2008-64, které nabylo právní moci dne 17.03.2021, ve věci řízení o pozůstalosti po 

Janu Hledíkovi, zemř. 21.09.2007, nabyla poz. manželka Libuše Hledíková, podíl 1/4, a poz. 

dcera J. V., bytem Dolní Loučky, podíl 1/4 práv a povinností vyplývající ze smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě, uzavřené mezi městem Šumperk jako budoucím prodávajícím a manžely 

Janem a Libuší Hledíkovými, jako budoucími kupujícími dne 02.07.2002, týkající se bytové 

jednotky č. 2958/39 v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk. 

A současně vzít na vědomí, že na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 

17.03.2021, č.j. 21D 1058/2020-42, které nabylo právní moci dne 17.03.2021, ve věci řízení 

o pozůstalosti po Libuši Hledíkové, zemř. 11.09.2020, nabyli rovným dílem P. U., bytem Brno, 

a T. U., bytem Hrabišín, podíl 3/4 práv a povinností vyplývající ze smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě, uzavřené mezi městem Šumperk jako budoucím prodávajícím a manžely Janem a 

Libuší Hledíkovými, jako budoucími kupujícími dne 02.07.2002, týkající se bytové jednotky č. 

2958/39 v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3113/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/39 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

doporučuje ZM 

udělit souhlas s převodem podílu o velikosti 1/4 práv a povinností vyplývající ze smlouvy 

o budoucí kupní smlouvě, uzavřené mezi městem Šumperk jako budoucím prodávajícím 

a manžely Janem a Libuší Hledíkovými, oba posl. bytem Šumperk, nám. Jana Zajíce 14, jako 

budoucími kupujícími dne 02.07.2002, týkající se bytové jednotky č. 2958/39 v domě nám. 

Jana Zajíce 14, Šumperk, z postupitelky paní J. V., bytem Dolní Loučky, na postupníky P. U., 

bytem Brno, a T. U., bytem Hrabišín, dle smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy 

budoucí kupní smlouvě a smlouvě o advokátní úschově ze dne 25.05.2021. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3114/21 MJP – prodej části p. p. č. 166/2 v k. ú. Šumperk (or. za Slovanem) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

12.04.2021 do 28.04.2021 dle usnesení rady města č. 2817/21 ze dne 08.04.2021, schválit   

prodej části p. p. č. 166/2 o výměře 19 m2, dle GP číslo 7279-88/2021 vypracovaného       

Ing. Květoslavem Berkou, pozemek označen jako p. p. č. 166/5 o výměře 19 m2 vše v k. ú. 

Šumperk.  

 

Kupující:  

L. P., bytem Vikýřovice, M. F., bytem Velké Losiny, L. H., bytem Dolní Studénky, L. K., bytem 

Olomouc, R. P., bytem Šumperk, T. P., bytem Šumperk, L. V., bytem Šumperk, Botax Šumperk 

spol. s r.o., se sídlem M. R. Štefánika 2835/28, Šumperk, J. a V. H., bytem Šumperk a T. V., 

bytem Šumperk, každý kupující kupuje spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 z p. p. č. 166/5 

v k. ú. Šumperk. 

 

Podmínky:  

− účel prodeje: zajištění vjezdu k nemovitostem ve vlastnictví kupujících 

− kupní cena pozemku: dle znaleckého posudku 38.000,-- Kč bez DPH, pokud bude 

stanovena zákonná povinnost odvodu DPH, bude ke kupní ceně DPH připočteno  
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− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého 

posudku a správního poplatku za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3115/21 MJP – prodej pozemku p. č. 57 v k. ú. Krásné u Šumperka (chatová oblast nad 

lomem) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

12.04.2021 do 28.04.2021 dle usnesení RM č. 2818/21 ze dne 08.04.2021 a dále 

v souladu s usnesením RM č. 2942/21 ze dne 06.05.2021, schválit prodej pozemku p. č. 57 

o výměře 849 m2 v k. ú. Krásné u Šumperka. 

 

Kupující: A. S., bytem Šumperk 

 

Podmínky: 

− kupní cena: 75,-- Kč/m2, kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku  

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

nemovitostí 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3116/21 MJP – pronájem části pozemku p. č. 1832/33 v k. ú. Vikýřovice (or. lesní pozemky 

nad nádražím Vikýřovice) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

10.05.2021 do 26.05.2021 dle usnesení rady města č. 2938/21 ze dne 06.05.2021, schválit   

pronájem části pozemku p. č. 1832/33 o výměře 55 m2 v k. ú. Vikýřovice.  

 

Nájemce:  

K. Š., bytem Nový Malín 

 

Podmínky: 

− 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:  30.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3117/21 MJP – uzavření dodatku k nájemní smlouvě (or. pozemky v okolí Aquacentra u 

Benátek) 

schvaluje 

uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 12.01.2007, jejímž předmětem je 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. 

Nájemce: Šumperské sportovními areály s.r.o., se sídlem Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 

27786781.   

Dodatkem dojde k upřesnění předmětu pronájmu, kde nově 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.  

Změna nájemní smlouvy byla zveřejněna v souladu s usnesením RM č. 2943/21 ze dne 

06.05.2021 od 10.05.2021 do 26.05.2021. 

 

Termín:  30.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3118/21 MJP – prodej p. p. č. 378/11 v k. ú. Horní Temenice (or. nad zahrádkářskou kolonií 

v Temenici, dolní část směr Bohdíkov) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

10.05.2021 do 26.05.2021 dle usnesení rady města č. 2937/21 ze dne 06.05.2021, schválit 

prodej pozemku p. č. 378/11 o výměře 93 m2 v k. ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: L. T., bytem Šumperk 

 

Podmínky: 

− kupní cena: 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:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3119/21 MJP – uzavření dodatku k nájemní smlouvě SML/2018/0680/MJP/Vr (or. parkoviště 

na nám. Republiky) 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě označené jako SML/2018/0680/MJP/Vr ze dne 

03.12.2018, kterou byl sjednán pronájem části p. p. č. 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 

Dodatkem 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 
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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 byla zveřejněna od 10.05.2021 do 26.05.2021 v souladu 

s usnesením RM č. 2936/21 ze dne 06.05.2021. 

 

Termín:  30.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3120/21 MJP – prodej p. p. č. 1439/1 a st. p. č. 1707/2 v k. ú. Šumperk (or. při ul.                   

B. Václavka) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

04.05.2020 do 21.05.2020 dle usnesení rady města č. 1747/20 ze dne 29.04.2020, schválit 

prodej p. p. č. 1439/1 o výměře 839 m2 a p. č. st. 1707/2 o výměře 315 m2 dle GP č. 7190-

121-2020 vyhotoveného Ing. Igorem Vychopeněm pozemky označeny jako p. č. st. 1707/2 o 

výměře 65 m2, p. p. č. 1439/1 o výměře 51 m2, p. p. č. 1439/37 o výměře 391 m2, p. p. č. 

1439/36 o výměře 465 m2 a p. č. st. 1707/4 o výměře 182 m2 vše v k. ú. Šumperk. 

 

Kupující: 

I. M., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p. č. st. 1707/4, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/16 p. č. st. 1707/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 p. p. č. 1439/1 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 57/391 p. p. č. 1439/37, M. O., bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p. č. st. 1707/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16     

p. č. st. 1707/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 p. p. č. 1439/1 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 57/391 p. p. č. 1439/37, J. a J. S., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/4 p. č. st. 1707/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p. č. st. 1707/2, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/8 p. p. č. 1439/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 146/391 p. p. č. 

1439/37, M. V., bytem Sobotín, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 p. č. st. 1707/4, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p. č. st. 1707/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8       

p. p. č. 1439/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 103/391 p. p. č. 1439/37, FEMINA PLUS 

s.r.o., se sídlem Muchova 3176/10, Šumperk, IČO 27793281, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/4 p. č. st. 1707/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p. č. st. 1707/2, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/8 p. p. č. 1439/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 28/391 p. p. č. 

1439/37, L. a J. N., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p. č. st. 1707/2 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p. p. č. 1439/1, J. a M. A., bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p. č. st. 1707/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8     

p. p. č. 1439/1, V. a S. R., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p. č. st. 

1707/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p. p. č. 1439/1, M. a J. V., bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p. č. st. 1707/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8     

p. p. č. 1439/1 vše v k. ú. Šumperk. 

Podmínky: 

 

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

− kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3121/21 MJP – změna usnesení ZM č. 61/18 ze dne 13.12.2018 – budoucí prodej pozemků u 

domu Jeremenkova 12, Šumperk 

doporučuje ZM 

v souladu se zveřejněným záměrem změnit smlouvu o smlouvě budoucí kupní označenou 

SML/2019/0220/MJP/vr, kde budoucím kupujícím je Společenství vlastníků jednotek domu 

Jeremenkova 12, Šumperk, IČO 25912836, a jejímž předmětem budoucího prodeje jsou části  

p. p. č. 1320/16 a p. č. st. 904/1 oba v k. ú. Šumperk , která byla zveřejněna  od 24.05.2021 

do 09.06.2021 v souladu s usnesením RM č. 3073/21 ze dne 20.05.2021, schválit změnu 

usnesení ZM č. 61/18 ze dne 13.12.2018, která spočívá ve 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 

 

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:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3122/21 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 1240 v k. ú. Horní Temenice (or. při ul. 

Bohdíkovské) 

ruší 

usnesení RM č. 2057/20 ze dne 09.07.2020,   kterým bylo schváleno zveřejnění části p. p. č. 

1240 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Horní Temenice a usnesení RM č. 2202/20 ze dne 

27.08.2020, kterým bylo doporučeno schválit prodej části p. p. č. 1240 o výměře cca 30 m2 

v k. ú. Horní Temenice. Důvodem zrušení usnesení je schválení nových podmínek 

zveřejněného záměru prodeje části p. p. č. 1240 v k. ú. Horní Temenice. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3123/21 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 1240 v k. ú. Horní Temenice (or. při ul. 

Bohdíkovské) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku parcelní číslo 1240 o výměře  37 m2 

v k. ú. Horní Temenice. 

Podmínky prodeje:  

− účel prodeje: zázemí před garáží a rodinným domem – náprava majetkoprávního 

vztahu 

− kupní cena: dohodou k celku 3.900,-- Kč   + DPH v platné výši v případě stanovení 

zákonné povinnosti odvodu DPH   

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu ve výši 1 měrné 

jednotky, nad tuto měrnou jednotku uhradí náklady prodávající  

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

nemovitostí  

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  15.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3124/21 MJP – dohoda – zrušení zřízení věcného břemene chůze přes p. č. 1998/7 a p. č. st. 

3934/2 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení sjednaného věcného břemene spočívající v právu chůze přes 

pozemek p. č. 1998/7 a p. č. st. 3934/2 oba v k. ú. Šumperk, z důvodu nepotřebnosti využití 

daného práva. Oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk. Povinný z věcného břemene: M. F., bytem Bratrušov. Náklady spojené s výmazem 

věcného břemene uhradí povinný z věcného břemene. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3125/21 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 1998/1 o výměře cca 315 m2 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města prodat část p. p. č. 1998/1 o výměře cca 315 m2 v k. ú. Šumperk, za 

podmínek: 

− účele prodeje: vybudování parkoviště pro objekt plánovaného bytového domu 

− kupní cena: 2.000,-- Kč/m2 + DPH 

− bude sjednána smlouva budoucí kupní s převodem vlastnického práva po vydání 

pravomocného stavebního povolení nejpozději do 31.12.2023 

− pokud nebude do 31.12.2022 vydáno pravomocné stavební povolení, sjednává si 

budoucí prodávající od smlouvy budoucí kupní v plném rozsahu odstoupit   

− pokud nebudou dodrženy podmínky vydané v rámci povolení stavby parkoviště, 

sjednává si prodávající smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny 

− kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách, přičemž při podpisu smlouvy budoucí 

kupní bude uhrazeno 50% kupní ceny, doplatek kupní ceny bude uhrazen po 

vyhotovení geometrického plánu do 30 dnů ode dne podpisu vlastní kupní smlouvy, 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3126/21 MJP – pronájem části p. p. č. 607 v k. ú. Šumperk (or. u parkoviště před městským 

hřbitovem) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

24.05.2021 do 09.06.2021 dle usnesení rady města č. 3075/21 ze dne 20.05.2021 

pronájem části p. p. č. 607 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Šumperk, za podmínek: 

 

− účel nájmu: vybudování odpočinkové zóny pro veřejnost  

− nájemce: RED SIN s.r.o., se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, Brno, PSČ 602 00, IČO 

07748205 

− sazba nájemného: 55,-- Kč/m2/rok 

− doba nájmu: neurčitá s 1měsíční výpovědní lhůtou 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3127/21 MJP – dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené s ČR, Státním pozemkovým úřadem 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. SML/2016/0476/MJP ve znění dodatků č. 1 až 4 

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

00303461, jako nájemcem a ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 

1024/11a, 13000 Praha 3, IČO 01312774, jako pronajímatelem, jejímž předmětem jsou 

pozemky v k. ú. Dolní Temenice dotčené stavbou „Cyklostezka Bratrušov“. Dodatkem dojde 

k rozšíření předmětu nájmu o pozemky p. č. 505/8 o výměře 204 m2, p. č. 505/9 o výměře 

211 m2, p. č. 505/10 o výměře 92 m2, p. č. 505/11 o výměře 13 m2, p. č. 540/4 o výměře 

624 m2, p. č. 541/21 o výměře 4 m2 a p. č. 541/22 o výměře 1 m2 vše v k. ú. Dolní Temenice. 

Současně s tím bude zvýšeno roční nájemné na 23.445,-- Kč. Ostatní ustanovení nájemní 

smlouvy č. SML/2016/0476/MJP ve znění dodatků č. 1 až 4 se nemění. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3128/21 MJP – podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR, Státního 

pozemkového úřadu 

doporučuje ZM 

schválit podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p. č. 830/2, p. č. 

830/3 a p. č. 830/4 vše v k. ú. Horní Temenice a k pozemkům p. č.  405/2, p. č. 405/3, p. č. 

405/4, p. č. 505/8, p. č. 505/9, p. č. 505/10, p. č. 505/11, p. č. 539/2, p. č. 540/2, p. č. 

540/3, p. č. 540/4, p. č. 540/5, p. č. 540/6, p. č. 540/7, p. č. 541/21, p. č. 541/22, p. č. 

554/3, p. č. 554/4, p. č. 554/5, p. č. 554/6, p. č. 556/14, p. č. 556/15, p. č. 556/16, p. č. 

556/17, p. č. 895/2, p. č. 895/3 a p. č. 895/4 vše v k. ú. Dolní Temenice podle zákona          

č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, 

které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový 

úřad. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod shora uvedené pozemky převzít 

do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené s ČR, Státním pozemkovým 

úřadem. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3129/21 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 28.412,-- Kč, které nebyly vymoženy z důvodu 

nemajetnosti povinných osob, či z důvodu, že se v souladu se směrnicí „Nakládání 

s pohledávkami města Šumperka“ nevymáhají. Konkrétně jde o pohledávky: 

− 828,-- Kč, V. Z., Sobotín, Petrov nad Desnou 

− 1.656,-- Kč, F. P., Nový Malín 

− 828,-- Kč, K. K., Šumperk 

− 1.000,-- Kč, A. N., Šumperk 

− 72,-- Kč, J. B., Šumperk 

− 18.200,-- Kč, Š. K., Karviná – Hranice 

− 2.200,-- Kč, R. K., Šumperk 

− 760,-- Kč, D. Š., Šumperk 

− 2.868,-- Kč, M. G., Šumperk 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3130/21 MJP – odpis pohledávek 

doporučuje ZM 

schválit odpis nedobytné pohledávky ve výši 27.379,-- Kč za M. K., Hanušovice, vzniklé 

neuhrazením náhrady škody způsobené na majetku města. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3131/21 MJP – prodej části st. p. č. 874, části st. p. č. 869, p. č. 2981/2 a p. č. 578/2, vše v   

k. ú. Šumperk (budova ředitelství a pavilon F kožní + bývalá vrátnice) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

12.04.2021 do 28.04.2021 dle usnesení rady města č. 2845/21 ze dne 08.04.2021 schválit 

prodej pozemku p. č. 2981/2, pozemku p. č. 578/2, části pozemku st. p. č. 874 o výměře 882 

m2 (dle GP č. 7271-67/2021 st. p. č. 874 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení „budova ředitelství“ o výměře 456 m2, díly 

„a+b+c“ o výměře 426 m2) a části pozemku st. p. č. 869 o výměře 2500 m2 (dle GP č. 7230-

16/2021 st. p. č. 869/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 700 – 

stavba občanského vybavení „pavilon F kožní“ o výměře 1371 m2, st. p. č. 869/2 zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba „bývalá vrátnice“ o výměře 92 

m2, p. č. 3401/2 o výměře 739 m2 a p. č. 3401/3 o výměře 298 m2 ), včetně všech součástí 

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

podmínek: 

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

00303461 

− kupující: Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, IČO 

47682795 

− účel prodeje: provozování zdravotnické činnosti 

− kupní cena: ve výši dle znaleckého posudku 

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

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

jehož součástí je stavba bez čp/če - 3.254.800,-- Kč  
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část pozemku st. p. č. 869 o výměře 2500 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba č. p. 700 - 10.050.000,-- Kč + DPH v zákonem 

stanovené výši 

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

podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

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

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

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

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

p. č. 3417). Aktuálním vlastníkem těchto nemovitých věcí je město Šumperk. Věcné 

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

v zákonem stanovené výši. 

− kupující je povinen uhradit náklady spojené s převodem nemovitých věcí (náklady na 

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

vlastnického práva do katastru nemovitostí) 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3132/21 MJP – zřízení služebnosti stezky a cesty přes p. č. 2981/2 v k. ú. Šumperk (budova 

ředitelství a pavilon F kožní + bývalá vrátnice) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti stezky a cesty 

přes pozemek p. č. 2981/2 v k. ú. Šumperk. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch 

vlastníka pozemků st. p. č. 1769/1, jehož součástí je budova bez čp/če, st. p. č. 1184 a        

st. p. č. 6360, jejichž součástí je budova č.p. 1006 a část st. p. č. 874 (dle GP č. 7271-

67/2021 jde o pozemek p. č. 3417). 

− povinný z věcného břemene: Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 

787 01 Šumperk, IČO 47682795 

− oprávněný z věcného břemene: vlastník pozemků st. p. č. 1769/1, jehož součástí je 

budova bez čp/če, st. p. č. 1184 a st. p. č. 6360, jejichž součástí je budova č.p. 1006 

a část st. p. č. 874 (dle GP č. 7271-67/2021 jde o pozemek p. č. 3417), kterým je 

aktuálně město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 

00303461 

− věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 10.000,-- Kč +  DPH 

v platné výši a na dobu neurčitou 

− oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického 

plánu na vyznačení průběhu věcného břemene 

− oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za zápis vkladu věcného 

břemene do katastru nemovitostí 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3133/21 MJP – zrušení usnesení RM č. 2793/21, č. 2794/21 a č. 2795/21 ze dne 

18.03.2021 

ruší 

usnesení RM č. 2793/21, č. 2794/21 a č. 2795/21 ze dne 18.03.2021 z důvodu přijetí 

nových usnesení. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3134/21 MJP – změna usnesení ZM č. 523/20 – prodej majetku ve vlastnictví města 

Šumperka 

doporučuje ZM 

schválit změnu usnesení ZM č. 523/20 ze dne 18.06.2020, kterým bylo schváleno přeřazení 

v usnesení uvedených nemovitých věcí ze „Seznamu majetku určeného k ponechání v majetku 

města“ na „Seznam majetku určeného k prodeji“. Změna spočívá ve vypuštění nemovitých 

věcí, pozemku st. p. č. 1044, jehož součástí je budova č.p. 878 v k. ú. Šumperk (Balbínova 17) 

a pozemku st. p. č. 1045, jehož součástí je budova č.p. 879 v k. ú. Šumperk (Balbínova 19) 

z usnesení ZM č. 523/20 a jejich přeřazení zpět na „Seznam majetku určeného k ponechání 

v majetku města“. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3135/21 MJP – zrušení Zásad pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve 

vlastnictví města Šumperka 

doporučuje ZM 

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

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

10.12.2009 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, a to ke dni 30.06.2021. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3136/21 MJP – prohlášení vlastníka nemovitých věcí 17. listopadu 3 a 5 

doporučuje ZM 

schválit prohlášení vlastníka nemovité věci o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické 

právo k jednotkám (tři bytové jednotky a dva nebytové prostory) podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a to pozemku st. p. č. 188/2, jehož součástí je budova 

s č.p. 1247 v obci a k. ú. Šumperk, adresní místo 17. listopadu 1247/3, 787 01 Šumperk. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3137/21 MJP – prohlášení vlastníka nemovitých věcí 17. listopadu 3 a 5 

doporučuje ZM 

schválit prohlášení vlastníka nemovité věci o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické 

právo k jednotkám (čtyři bytové jednotky a dva nebytové prostory) podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova 

s č.p. 1326 v obci a k. ú. Šumperk, adresní místo 17. listopadu 1326/5, 787 01 Šumperk. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3138/21 MJP – podmínky prodeje domů na „Seznamu majetku určeného k prodeji“              

17. listopadu 3 a 5 

doporučuje ZM 

schválit podmínky prodeje nemovitých věcí, pozemku st. p. č. 188/2, jehož součástí je budova 

s č.p. 1247 a pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova s č.p. 1326, vše v obci a k. ú. 
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Šumperk, ve vlastnictví města Šumperka uvedených na „Seznamu majetku určeného 

k prodeji“, adresní místo 17. listopadu 3 a 17. listopadu 5, Šumperk: 

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

příslušenství, které budou v domech vymezeny prohlášením vlastníka podle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku, jakož i podíly na společných částech 

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

k. ú. Šumperk 

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

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

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

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

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

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

způsobem ve městě obvyklým.  

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

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

které jsou příslušenstvím bytu, se do kupní ceny nezapočítává. 

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

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

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

v úpadku, jejichž dluhy jsou řešeny oddlužením podle insolvenčního zákona 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

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

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

plochy bytu nebo ke změně způsobu užívání stavby 

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

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

sami 

− v kupní smlouvě, v případě prodeje nájemci, bude sjednáno předkupní právo jako 

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

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

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

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

předkupního práva použita cena nabídnutá koupěchtivým. V případě prokazatelného 

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

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

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

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

účinku vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy v katastru nemovitostí u 

příslušného katastrálního úřadu. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3139/21 MJP – bytová problematika – řešení výpovědi nájmu bytu Balbínova 17 

schvaluje 

uzavřít novou nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Balbínova 878/17 v Šumperku, mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a B. O., bytem Šumperk, jako nájemkyně na straně druhé.  

Podmínky: 

− doba určitá od 01.07.2021 do 30.09.2021 

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

− splnění veškerých závazků vůči městu v termínu do 31.08.2021 

− vyklizení sklepních prostor na vlastní náklady v termínu do 31.08.2021 
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V případě nesplnění stanovených podmínek navrhujeme smlouvu dále neprodlužovat a nájem 

ukončit uplynutím doby. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3140/21 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohody o umístění stavby SML/2019/0670/MJP/Pe, pro stavbu ČEZ: „Šumperk – 

Feritová, p. 2945/1, EPCOS, VN“ 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby SML/2019/0670/MJP/Pe, uzavřené dne 16.08.2019 mezi budoucím 

povinným městem Šumperkem a budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035, jejímž předmětem je budoucí 

závazek smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení 

elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Feritová, p. 2945/1, EPCOS, VN“, umístěného na 

pozemku p. č. 914/11 v k. ú. Šumperk – zemní kabelové vedení VN v délce cca 8 m, pro účely 

posílení odběrného místa - průmyslového areálu TDK Electronics s.r.o. 

Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky. 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3141/21 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 106 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:  21.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3142/21 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1346/6 v k. ú. Šumperk (část 

zahrady k bytovému domu Javoříčko 1513/9, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1346/6 o výměře 29 m2 v k. ú. 

Šumperk (část zahrady k bytovému domu Javoříčko 1513/9, 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:  21.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3143/21 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1346/6 v k. ú. Šumperk (část 

zahrady k bytovému domu Javoříčko 1511/5, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1346/6 o výměře 64 m2 v k. ú. 

Šumperk (část zahrady k bytovému domu Javoříčko 1511/5, 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:  21.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3144/21 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p. č. st. 1740/2, části pozemku p. č. 1992/8 a 

části pozemku p. č. 1995/2 v k. ú. Šumperk (vymezený prostor k bytovému domu na 

adrese U Sanatoria 1522/14, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p. č. st. 1740/2 o výměře 452 m2, část 

pozemku p. č. 1992/8 o výměře 206 m2 a část pozemku p. č. 1995/2 o výměře 184 m2 

v k. ú. Šumperk. 

Účel nájmu:   a) individuální využití  

b) zahrada a zázemí k domu U Sanatoria 1522/14, Šumperk 

c) pozemek pod ostatní stavbou/pergola 

            Nájemné:   a) 5,-- Kč/m2/rok 

     b) 1,-- Kč/celek/rok 

     c) 30,-- Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu: povinnost údržby a oplocení pozemků nákladem nájemců, povinnost 

odstranit stavbu nákladem vlastníka stavby po ukončení nájmu nebo 

kdykoliv na výzvu pronajímatele, bude-li stavba v kolizi s jeho záměry 

 

Termín:  21.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3145/21 MJP – bytová problematika – změna účastníka nájemní smlouvy 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 5 za účelem změny označení účastníků nájemní smlouvy č. P/0005/2015 

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

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. a J. N., jako nájemníky bytu v domě 

na ulici 17. listopadu, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 5 bude změna 

označení účastníků nájemní smlouvy, kdy místo L. a J. N. bude J. N. Nájemné ve výši 56,--

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3146/21 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 367 v k. ú. Šumperk za účelem výstavby výtahu 

(or. roh ul. Nemocniční a ul. Žerotínovy) 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku p. č. 367 o výměře cca 22 m2 v k. ú. 

Šumperk za účelem výstavby výtahu k polyfunkčnímu domu a zajištění přístupu. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3147/21 MJP – žádost o snížení úplaty za užití práva umístění zařízení staveniště 

schvaluje 

snížení (slevu) ve výši 50 % z úplaty za užití práva umístění zařízení staveniště a stavebního 

materiálu za období od 01.07.2021 do 30.06.2022: stavební úpravy Hotelu Grand 

v Šumperku. 

Stávající sazba: 2,-- Kč/m²/den 

Nová sazba: 1,-- Kč/m²/den 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3148/21 MJP – podnájem předzahrádky – vinárna U Medvídka 

uděluje 

nájemci panu Janu Krausovi, IČO 64107850, se sídlem 8. května 1751/50, PSČ 787 01 

Šumperk, dle článku V. Smlouvy o nájmu části veřejného prostranství – předzahrádky č. 

SML/2019/0657/OKS ze dne 19.07.2019 souhlas k podnájmu na rok 2021 předzahrádky na 

části pozemku parc. č. 2035/1 v k. ú. Šumperk o rozměru 5 x 3,6 m, tj. 18 m² na ul. Hlavní 

třída 282/2A, a to paní Janě Hrochové, IČO 46098208, se sídlem U Koupaliště č. ev. 522, PSČ 

788 14 Rapotín, jako podnájemcem. 

 

Termín:  15.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3149/21 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 2109/1 o výměře cca 15 m2 – parkování pro 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

schvaluje 

zveřejnění adresného záměru města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. 2109/1 o 

výměře cca 15 m2 v k. ú. Šumperk, za podmínek: 

 

− účel pronájmu: parkování služebního vozidla nebo vozidla klienta PONTIS Šumperk 

o.p.s. 

− sazba nájemného: 800,-- Kč/rok + DPH 

− nájemce si zajistí jako provozovatel parkovacího místa pro uživatele parkovacího místa 

parkovací karty 

− adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami 

 

Termín:  15.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3150/21 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Oprava místní komunikace na ul. Husitská v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace na ul. Husitská v 

Šumperku“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 

otevírání nabídek 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Oto 

Sedlář 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Nádeníčková, Stanislav Šrámek, Ing. Eva 

Zatloukalová 

 

Minimální seznam oslovených firem: 

 

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

− STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 60838744 

− M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3151/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Temenická č. parc. 2/2“ (lokalita vedle areálu hasičské 

stanice JSDH v Temenici) 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická č. parc. 2/2“ přes 

pozemek p. č. st. 2/3 v k. ú. Dolní Temenice – nové zemní kabelové vedení NN, pro účely 

připojení pro účely připojení stávajícího průmyslového objektu na pozemku p. č. st. 2/2 v k. ú. 

Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu. Náhrada se stanovuje 

ve výši 2.130,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy nebo obdržení objednávky. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3152/21 MJP – prohlášení vlastníka k budově nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit prohlášení vlastníka nemovité věci o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické 

právo k jednotkám (80 jednotek se způsobem využití byt) podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a to pozemku st. p. č. 725/7 v kat. území Šumperk, obec 

Šumperk, jehož součástí je budova s č.p. 2958, adresní místa nám. Jana Zajíce 2958/13, 

nám. Jana Zajíce 2958/14, 787 01 Šumperk. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3153/21 Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa – dohoda o provedení 

vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě 

schvaluje 

uzavření dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační 

sítě v rámci akce: „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa“ 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 

 

3154/21 Rybník Benátky – přírodní koupaliště 

bere na vědomí 

informace o možnosti zřízení přírodního koupaliště – biotopu v prostoru Benátek v Šumperku. 

 

   

3155/21 Oprava střešního pláště – stravovna ZŠ Vrchlického 

schvaluje 

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

střešního pláště – stravovna ZŠ Vrchlického“ dodavatelem společnost DACH-IZOL s.r.o., 

Šumperská 941, 783 91 Uničov, IČO 03568849. Nabídková cena je 3.157.896,62 Kč bez 

DPH, tj. 3.821.054,91 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3156/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – nábytek 

schvaluje 

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

bariér – 5. ZŠ – část nábytek“ dodavatelem společnost INTERDEKOR HP s.r.o., Těšínská 

148/61, Těrlicko, IČO 25367498. Nabídková cena je 1.192.502,-- Kč bez DPH,                        

tj. 1.442.927,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3157/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – technické vybavení učeben 

schvaluje 

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

bariér – 5. ZŠ – technické vybavení učeben“ dodavatelem společnost AV MEDIA SYSTEMS a.s., 

Pražská 1335/63, Praha 10, IČO 48108375. Nabídková cena je 3.990.142,40 Kč bez DPH, tj. 

4.828.072,30 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3158/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody 

ruší 

usnesení RM č. 2861/21 ze dne 18.04.2021 z důvodu změny druhu výběrového řízení. 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

3159/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody 

schvaluje 

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

zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby: „Do odborných 

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

 

členy 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, Pavel David, Ing. Eva 

Nádeníčková 

 

minimální seznam uchazečů: 

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

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

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

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

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

3160/21 Geschaderův dům – přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na výměnu 

střešní krytiny 

schvaluje 

přijetí dotace od Olomouckého kraje na spolufinancování projektu „Geschaderův dům 

v Šumperku – výměna střešní krytiny“ ve výši 200.000,-- Kč. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3161/21 Geschaderův dům – přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na výměnu 

střešní krytiny 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 

Olomouc, IČO 60609460, v částce 200.000,-- Kč na spolufinancování projektu „Geschaderův 

dům v Šumperku – výměna střešní krytiny“. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3162/21 Hrobka Familie Weiss – přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na      

2. etapu obnovy 

schvaluje 

přijetí dotace od Olomouckého kraje na spolufinancování projektu „Oprava hrobky Familie 

Weiss – 2. etapa“ ve výši 35.000,-- Kč. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

3163/21 Hrobka Familie Weiss – přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na      

2. etapu obnovy 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 

Olomouc, IČO 60609460, v částce 35.000,-- Kč na spolufinancování projektu „Oprava hrobky 

Familie Weiss – 2. etapa“. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

3164/21 Vybavení JSDH Šumperk – přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na 

pořízení tlakových lahví 

schvaluje 

přijetí dotace od Olomouckého kraje na spolufinancování projektu „Pořízení, technické 

zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti 

pro JSDH Šumperk“ ve výši 15.900,-- Kč. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

3165/21 Vybavení JSDH Šumperk – přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na 

pořízení tlakových lahví 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 

Olomouc, IČO 60609460, v částce 15.900,-- Kč na spolufinancování projektu „Pořízení, 

technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění 

akceschopnosti pro JSDH Šumperk“. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3166/21 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Šumperkem pro školní rok 2021/2022 

bere na vědomí 

informaci o výsledcích zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Šumperkem pro školní rok 2021/2022. 

 

 

3167/21 Organizace školního roku 2021/2022 

bere na vědomí 

informaci o organizaci školního roku 2021/2022 ve školách a školském zařízení zřizovaných 

městem Šumperkem. 

 

 

3168/21 Změna organizace školního roku 2020/2021 v ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace školního roku 2020/2021 v Základní škole Šumperk, 

Vrchlického 22, IČO 60339381. 

 

 

3169/21 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2021 (dodatek) 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, 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 

6.518,-- Kč. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

3170/21 Návrh na mimořádné finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk a Kina OKO Šumperk               

v I. pololetí 2021 

schvaluje 

finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny Šumperk  

a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3171/21 Návrh na mimořádné finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk a Kina OKO Šumperk               

v I. pololetí 2021 

schvaluje 

mimořádnou finanční odměnu Mgr. Radovanu Pavelkovi, řediteli ZŠ Šumperk, 8. května 63,  

IČO 00852317, dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3172/21 Stanovení platu Mgr. Pavlovi Křivohlávkovi, řediteli ZŠ Šumperk, 8. května 63 

schvaluje 

plat Mgr. Pavlovi Křivohlávkovi, řediteli ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, a to 

s účinností od 06.08.2021, dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3173/21 Výjimka z OZV č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 

vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

uděluje 

výjimku v souladu s čl. 2 odst. 3 OZV č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků, pro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3174/21 Smluvní ošetření umístění kamerového a monitorovacího systému na budově při ul. 

nám. Míru 210/5, Šumperk – změna ceny za odběr elektrické energie 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 2907/21 ze dne 08.04.2021 spočívající ve změně úhrady za odběr 

elektrické energie v souvislosti s umístěním kamerového systému na budově, a to z částky 

1.500,-- Kč/ročně na částku 1.663,-- Kč/ročně. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: p. Urbánek 

 

 

Žadatel Místo konání 

akce 

Název akce Datum   

konání akce 

Čas konání ohňostroje 

M. P. K. 

Praha 10 

 

Restaurace 

Benátky   

Setkání M. P. 

s rodinou a 

přáteli  

19.06.2021 

(sobota) 

Max. 5 min. 

v časovém rozmezí od 

21:00 do 22:00 hod. 
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3175/21 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, 

IČO 45244782, na věcný dar Počítačka bankovek USF 51, výr. č. 59055, v celkové hodnotě 

11.000,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

3176/21 Tisk a distribuce Šumperského zpravodaje 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk a distribuce Šumperského zpravodaje“ a 

zadávací podmínky na zhotovitele.  

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Soňa 

Singerová, Bohuslav Vondruška, DiS. 

                                           

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Olga Hajduková,    

Bc. Martina Plesníková 

                                         

minimální seznam uchazečů: 

− Grafotyp s.r.o., Polská 79/8, 787 01 Šumperk, IČO 267 90 530 

− KartoTISK, s.r.o., Žerotínova 2075, 787 01 Šumperk, IČO 26787024 

− Reprotisk s.r.o., M. R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk, IČO 268 24 353 

− TG TISK s.r.o., 5. května 1010, 563 01 Lanškroun, IČO 609 15 854 

− TRIFOX, s.r.o., Třebízského 1514/12, 787 01 Šumperk, IČO 603 23 434 

− Václav Křupka – TISKÁRNA, Kostelní nám. 1, 789 85 Mohelnice, IČO 42765838 

 

Soutěž bude zveřejněna na profilu zadavatele pouze pro vybrané uchazeče. 

 

Termín:  15.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 

   

3177/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 595/20 ze dne 29.10.2020. 

 

 

Příjemce:  Charita Šumperk, církevní právnická osoba, Jeremenkova 705/7, Šumperk, IČO 

48005894 

Zastoupená: Mgr. Janou Bielikovou, ředitelkou    

Účel použití:  na stavební úpravy kamenného plotu  

 Výše částky:  150.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 
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3178/21 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 2+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. a M. P., bytem Velké Losiny, jako nájemci na straně 

druhé, za podmínek:  

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

01.10.2021 

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

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3179/21 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/2020/0484/OSM uzavřené dne 17.08.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

hlášena Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Gagarinově, na straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.09.2021  

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

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3180/21 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/2020/0486/OSM uzavřené dne 24.08.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. H., trvale 

hlášen Jakubovice, Štíty, jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Bohdíkovské, na straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.09.2021  

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

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3181/21 Nařízení č. 6/2021, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských 

osnov 

vydává 

v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 25 odst. 2 a  



 

29|31 

RM 68 – 10.06.2021 

§ 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení města Šumperka č. 6/2021, o 

vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov, s účinností od 01.07.2021 a 

koncem účinnosti 31.12.2021. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

3182/21 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. 

doporučuje ZM 

schválit souhlas města Šumperka s návrhem na úpravu znění stanov akciové společnosti 

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., ve znění uvedeném v příloze materiálu. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3183/21 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. 

doporučuje ZM 

zrušit usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 538/20 a č. 539/20 ze dne 18.06.2020 a 

usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 584/20 ze dne 10.09.2020 z důvodu přijetí 

nového usnesení. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3184/21 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. 

doporučuje ZM 

schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, navržení 2. místostarosty Ing. Jakuba Jirgla, bytem Šumperk, 

jako zástupce města Šumperka, do dozorčí rady společnosti Servisní společnost odpady 

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

07686501. 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3185/21 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. 

doporučuje ZM 

pověřit delegovaného zástupce hlasováním: 

− pro návrh úprav stanov Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., dle 

předloženého materiálu 

− ohledně dalších bodů programu valné hromady dle návrhu představenstva, v souladu 

s oprávněnými zájmy města 

 

Termín:  24.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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3186/21 Hospodaření s komunálním odpadem za rok 2020 

bere na vědomí 

− výsledky hospodaření s komunálním odpadem za rok 2020 

− rozpočet hospodaření s komunálním odpadem na rok 2021 

 

3187/21 Stav životního prostředí města Šumperka 2020 

bere na vědomí 

předloženou zprávu o stavu životního prostředí města Šumperka v roce 2020. 

 

3188/21 Program zlepšování kvality ovzduší – akční plán města 

bere na vědomí 

povinnost města Šumperka vypracovat časový plán provádění opatření uložených v Programu 

zlepšování kvality ovzduší (akční plán města) a předběžný návrh jejich plnění. 

 

3189/21 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – zrušení usnesení RM č. 3026/21, č. 3027/21 

a č. 3028/21 ze dne 06.05.2021 

RM ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka 

a.s., v působnosti valné hromady, ruší 

usnesení RM č. 3026/21, č. 3027/21 a č. 3028/21 ze dne 06.05.2021 z důvodu přijetí 

nových usnesení. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3190/21 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 30.06.2021 člena správní rady Mgr. Karla Hoška, bytem Šumperk. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3191/21 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 01.07.2021 nového člena správní rady pana Ing. Jaromíra Mikulenku ml., 

bytem Šumperk. 

 

Termín:  10.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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3192/21 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 panem              

Ing. Jaromírem Mikulenkou ml., bytem Šumperk, členem 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:  01.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

3193/21 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 24.06.2021 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                      starosta       1. místostarostka 
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