
 

1|21 
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Naše čj.: MUSP 74886/2021 

Naše sp. zn.: 74883/2021 TAJ/PECH *MUSPX02B5LUN* 

 

U S N E S E N Í  

z 69. schůze Rady města Šumperka ze dne 15.07.2021 

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. 

   

3194/21 Finanční záležitosti – odměna za výkon funkce jednatele společnosti 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 

odměnu za výkon funkce jednatele společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., IČO 25875906, 

s účinností od 01.08.2021, ve výši dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

3195/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IX r. 2021 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. IX roku 2021: 

příjmy ve výši:            770 tis. Kč 

výdaje ve výši:        1.449 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  595.785 tis. Kč 

výdaje celkem:  723.518 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  786.858 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      744.218 tis. Kč 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3196/21 Dražba věcí nalezených a z pozůstalostního řízení 

bere na vědomí 

výsledek společné veřejné dobrovolné dražby konané dne 02.06.2021. 

 

 



 

2|21 

RM 69 – 15.07.2021 

3197/21 Dražba věcí nalezených a z pozůstalostního řízení 

schvaluje 

− prodej nevydražených předmětů v hodnotě nad 100,-- Kč v příští dražbě v roce 2022 za 

    sníženou cenu  

− likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 100,-- Kč 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3198/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

2040/20, 2414/20, 2475/20, 2476/20, 2645/21, 2656/21, 2769/21, 2770/21, 

2771/21, 2772/21, 2824/21, 2825/21, 2826/21, 2827/21, 2828/21, 2829/21, 

2830/21, 2831/21, 2832/21, 2833/21, 2834/21, 2839/21, 2843/21, 2850/21, 

2851/21, 2852/21, 2902/21, 2903/21, 2914/21, 2927/21, 2929/21, 2931/21, 

2932/21, 2933/21, 2934/21, 2939/21, 2941/21, 2950/21, 2956/21, 2960/21, 

2961/21, 2970/21, 2971/21, 2974/21, 2977/21, 2978/21, 3015/21, 3017/21, 

3021/21, 3022/21, 3029/21, 3030/21, 3031/21, 3032/21, 3034/21, 3035/21, 

3036/21, 3038/21, 3070/21, 3071/21, 3073/21, 3074/21, 3075/21, 3076/21, 

3077/21, 3082/21, 3083/21, 3084/21, 3090/21, 3091/21, 3092/21, 3093/21, 

3094/21, 3095/21, 3096/21, 3097/21, 3098/21, 3099/21, 3101/21, 3102/21, 

3103/21, 3106/21, 3107/21, 3109/21, 3112/21, 3113/21, 3114/21, 3115/21, 

3118/21, 3120/21, 3121/21, 3122/21, 3123/21, 3128/21, 3129/21, 3130/21, 

3131/21, 3133/21, 3134/21, 3135/21, 3136/21, 3137/21, 3138/21, 3141/21, 

3142/21, 3143/21, 3144/21, 3146/21, 3147/21, 3148/21, 3149/21, 3150/21, 

3152/21, 3155/21, 3160/21, 3161/21, 3162/21, 3163/21, 3164/21, 3165/21, 

3169/21, 3170/21, 3171/21, 3172/21, 3173/21, 3175/21, 3176/21, 3177/21, 

3181/21, 3182/21, 3183/21, 3184/21, 3185/21, 3189/21, 3190/21, 3191/21, 

3192/21. 

3199/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

502/19 do 30.10.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

503/19 do 30.10.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2708/21 do 30.07.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2812/21 do 31.08.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2873/21 do 26.08.2021 Zodpovídá: Ing. Volf 

2973/21 do 26.08.2021 Zodpovídá: Ing. Volf 

3020/21 do 30.08.2021 Zodpovídá: Ing. Krňávková 

3072/21 do 30.09.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3078/21 do 30.09.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3081/21 do 26.08.2021 Zodpovídá: Ing. Volf 

3153/21 do 26.08.2021 Zodpovídá: Ing. Volf 

 

3200/21 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 5077/18 ze dne 18.10.2018 

ruší 

usnesení RM č. 5077/18 ze dne 18.10.2018. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3201/21 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 774/19 ze dne 30.05.2019 

ruší 

usnesení RM č. 774/19 ze dne 30.05.2019 pro bezpředmětnost. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3202/21 MJP – pravidla užívání veřejného prostranství a ceny za užívání veřejného prostranství 

pro účely propagace politických stran, hnutí a koalic 

schvaluje 

upřesnění pravidel užívání veřejného prostranství v majetku města Šumperka a ceny za užívání 

veřejného prostranství v případech umisťování reklamních zařízení, volebních stánků a při 

obdobných činnostech a zařízeních využívajících veřejná prostranství v majetku města, 

schváleného usnesení Rady města Šumperka č. 2223/20 ze dne 27.08.2020, a to pro účely 

propagace politických stran, hnutí a koalic v rámci volební kampaně před volbami do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v termínu 08. a 09. října 2021, a to 

následovně: 

 

− každý jednotlivý kandidující subjekt má nárok na umístění maximálně jednoho kusu 

reklamního stojanu typu „A“ o velikosti cca 1 m², který smí být umístěn pouze na pěší 

zóně v úseku od obchodního domu po hlavní poštu, a to ve středové části pěší zóny 

tak, aby nebránil volnému pohybu osob a vozidel zásobování a integrovaného 

záchranného systému 

− reklamní stojany smí být umístěny pouze v období od 14.09.2021 do 07.10.2021 

− úplata za užití práva umístění reklamního stojanu je stanovena ve výši                        

50,-- Kč/1 ks/den + sazba DPH 

− na zajištění závazků uživatele práva, tj. na zajištění úklidu veřejného prostranství po 

skončení akce je stanovena vratná kauce ve výši 1.000,-- Kč, která bude uhrazena 

nejpozději v den podpisu smlouvy o užití práva a bude vrácena nejpozději do 5-ti dnů 

od skončení akce 

− každý jednotlivý kandidující subjekt může uskutečnit volební kampaň na veřejném 

prostranství celkem 3x, tj. umístit volební stánky či obdobná zařízení, a to pouze na 

pěší zóně v úseku od hotelu Grand po hlavní poštu 

− úplata za užití práva za volební stánky či obdobná zařízení je stanovena ve výši         

50,-- Kč/m²/den + sazba DPH 

 

Termín:  20.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3203/21 MJP – pojištění školských příspěvkových organizací města Šumperk 

schvaluje 

činit kroky k vypsání veřejné zakázky na výběr jednotného pojistitele na pojištění majetku 

a odpovědnosti školských příspěvkových organizací města Šumperk. 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

          Mgr. Hajduková 
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3204/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/28 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/28 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 

v Šumperku ke dni 30.09.2021 s nájemcem K. B., bytem Šumperk. Současně se schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.10.2021, jejímž předmětem bude byt č. 2958/28 

v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s T. B., bytem Šumperk. 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3205/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/28 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/28 (dle projektové dokumentace č. 211) v budově č.p. 2958 na 

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

13, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 2950/10000 na společných částech domu č.p. 

2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/27, 2958/28 a byt č. 

2958/29 a spoluvlastnického podílu o velikosti 93/10000 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 93/10000 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 stávajícími budoucími kupujícím a 

uzavřena nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3206/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Nemocniční, 1788/53a“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Nemocniční, 1788/53a“– nové zemní 

kabelové vedení VN přes pozemek p. č. 2076/3 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, za jednorázovou náhradu určenou dle 

oceňovací vyhlášky ve výši 2.600,-- 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 

31.07.2024. 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. 
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− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3207/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Gen. Svobody, 70/29 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Gen. Svobody, 70/29 NNk“– nové zemní 

kabelové vedení NN + pojistková skříň na pozemcích p. č. 1947/4, 2035/2, st. 372/4 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. Jednorázová úplata se stanovuje 

dohodou obou stran ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany 

oprávněného za podmínek budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí povinný zajistí po dokončení a zaměření stavby na vlastní náklady vyhotovení 

příslušného geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 

nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3208/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – č. parc. 1093/7 NNk“ (lokalita u areálu čerpací stanice 

EuroOil při ul. Jesenické) 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – č. parc. 1093/7 NNk“ přes 

pozemky p. č. 1093/35, 1093/36 v k. ú. Šumperk – nové zemní kabelové vedení NN pro účely 

připojení nové plnící plynové stanice CNG v areálu čerpací stanice EuroOil při ul. Jesenické. 

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 

v min. výši 1.210,-- 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:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3209/21 MJP – změna usnesení RM č. 2717/21 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk, 

Žižkova“ 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 2717/21 ze dne 04.03.2021 ve věci uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení: „REKO MS Šumperk, 

Žižkova“ na pozemcích p. č. 2149/2, 2256/1, 2275/1 v k. ú. Šumperk – rekonstrukce 

stávajícího plynovodní řadu a domovních přípojek v ul. Žižkově, mezi povinným z věcného 

břemene městem Šumperkem a oprávněným z věcného břemene spol. GasNet, s.r.o., se 

sídlem Klíšská 940, Klíše, 40117 Ústí nad Labem, IČO 27295567. 

Změna usnesení spočívá v prodloužení stanovené lhůty pro podání písemné výzvy ze strany 

budoucího oprávněného k uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene z data 

30.06.2024 na nový termín 30.06.2025. 

V ostatním se usnesení RM č. 2717/21 nemění. 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3210/21 MJP – oddělení komunálních služeb – schválení smlouvy o poskytnutí nadačního 

příspěvku 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, jejímž předmětem je přijetí nadačního 

příspěvku ve výši 70.000,-- Kč. 

Poskytovatel:  Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČO 26721511 

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

Účel použití:  Nákup mobiliáře (4 květináče a 3 lavičky) na „točák“ 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3211/21 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava místní komunikace na ul. Husitská v Šumperku“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace na ul. Husitská 

v Šumperku“ zhotovitelem akce firmu STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 

158 00 Praha 5, IČO 60838744. 

Nabídková cena je 641.870,48 Kč bez DPH, tj. 776.663,28 vč. DPH. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3212/21 MJP – oddělení komunálních služeb – schválení ceny za zhotovení urnových základů 

na hřbitovech v Šumperku 

schvaluje 

cenu za zhotovení urnových základů na hřbitovech v Šumperku ve výši nákladů souvisejících 

s jeho pořízením + 20 % z ceny jeho pořízení a příslušné výše DPH. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3213/21 MJP – zveřejnění pronájmu částí pozemků p. č. 1169/4 a p. č. 1187/9 v k. ú. 

Šumperk (areál bývalé textilky „Hedva“) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. 1169/4 a p. č. 1187/9 o 

výměře cca 135 m2 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 

− účel pronájmu: uložení přebytečného stavebního materiálu 

− doba nájmu: určitá ode dne podpisu nájemní smlouvy do 30.10.2021 

− nájemné: dohodou ve výši 6.187,-- Kč k celku/měsíc 

− nájemce uhradí nájemné zpětně od 01.06.2021 

− nájemce vezme na vědomí, že předmět nájmu je volně přístupný a že je povinen zajistit 

si na své náklady jeho zabezpečení 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3214/21 MJP – prodej pozemku pod garáží – st. p. č. 4702/1 v k. ú. Šumperk (or. za domem 

na nám. Republiky 1-5) 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města prodat pozemek par. č. 4702/1 v k. ú. Šumperk, z důvodu ponechání si 

pozemku ve vlastnictví města s ohledem na možné jiné využití pozemku s ohledem na stav 

stávajících garáží. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3215/21 MJP – prodej pozemku pod garáží – st. p. č. 4702/1 v k. ú. Šumperk (or. za domem 

na nám. Republiky 1-5) 

doporučuje ZM 

schválit moratorium na prodej pozemků st. p. č. 4691–4702/1 v k. ú. Šumperk (pozemky pod 

řadovými montovanými garážemi za domem na p. č. st. 1912 v k. ú. Šumperk s vjezdem z ul. 

Tatranské) z důvodu ponechání si pozemků ve vlastnictví města s ohledem na možné jiné 

využití pozemků v dané lokalitě a dále ukládá odboru MJP nevydávat souhlasy se zápisem 

stavby katastru nemovitostí. 

 

Termín:  16.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3216/21 MJP – neschválení zveřejnění prodeje části pozemku p. č. 1994/1 v k. ú. Šumperk 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část pozemku par. č. 1994/1 v k. ú. Šumperk s ohledem na 

možné jiné využití pozemku v rámci investičních záměrů města. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3217/21 MJP – zveřejnění prodeje části pozemku p. č. 1122/3 v k. ú. Šumperk (or. ul. 

Sportovní) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku p. č. 1122/3 o výměře cca 16 m2 v 

k. ú.  Šumperk, za podmínek: 

− účel prodeje: náprava skutečného užívání – oplocení pozemku  

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

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  20.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3218/21 MJP – realizace prodeje části p. p. č. 222/101, dle GP p. č. st. 464 v k. ú. Horní 

Temenice (or. výstavba RD za Hniličkou) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

14.03.2016 do 30.03.2016, dle usnesení rady města č. 1612/16 ze dne 03.03.2016, a 

podle usnesení zastupitelstva města č. 434/16 ze dne 31.03.2016, kterým byl vydán příslib 

budoucího prodeje, schválit realizaci prodeje části p. p. č. 222/101 o výměře 7 m2, dle GP  

zak. č. 1030-698/2017 ze dne 16.04.2018 pozemek označen jako p. č. st. 464 v k. ú. Horní 

Temenice. 

 

Kupující:  

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

24729035 

 

Podmínky:  

− účel prodeje: výstavba trafostanice  

− kupní cena: dle znaleckého posudku 5.600,-- Kč, kupní smlouva bude uhrazena do 30 

dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí, 

− kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 2.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  16.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3219/21 MJP – pronájem části p. p. č. 2109/1 o výměře cca 15 m2 – parkování pro PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

14.06.2021 do 30.06.2021, dle usnesení rady města č. 3149/21 ze dne 10.06.2021, 

pronájem části pozemku p. č. 2109/1 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Šumperk. 

  

Nájemce:  

   PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 2620/5, IČO 25843907 

 

   Podmínky: 

 

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

o.p.s. 
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− sazba nájemného: 800,-- Kč/rok + DPH 

− doba nájmu: neurčitá s platností a účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy  

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

parkovací karty 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3220/21 MJP – prodej části p. p. č. 1998/1 o výměře cca 315 m2 v k. ú. Šumperk 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

14.06.2021 do 30.06.2021, dle usnesení rady města č. 3125/21 ze dne 10.06.2021, 

schválit budoucí prodej části p. p. č. 1998/1 o výměře cca 315 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

Budoucí kupující: M. F., bytem Bratrušov 

 

Podmínky: 

− 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 

− budoucí prodávající se zavazuje, že po odsouhlasené studii parkoviště odborem RÚI, 

po schválení uzavření smlouvy a jejich podmínek v radě města, uzavře s budoucí 

kupující smlouvu s právem provést stavbu parkoviště 

 

Termín:  16.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3221/21 MJP – prodej části p. p. č. 1240 v k. ú. Horní Temenice (or. při ul. Bohdíkovské) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

14.06.2021 do 30.06.2021, dle usnesení rady města č. 3123/21 ze dne 10.06.2021, 

schválit prodej části p. p. č. 1240 o výměře 37 m2 v k. ú. Horní Temenice, dle geometrického 

plánu zak. č. 1111-784/2020 pozemek označen jako p. č. 1240/2 o výměře 37 m2 v k. ú. 

Horní Temenice.  

 

Kupující: P. M., bytem Šumperk 

 

Podmínky prodeje:  

− účel prodeje: zázemí před garáž 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  



 

10|21 

RM 69 – 15.07.2021 

− 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:  16.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3222/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky pro 5 RD 

v ul. Jánošíkově v Šumperku 

schvaluje 

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

vodovodní přípojky přes pozemky p. č. 1893/1 nebo 1914/6 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení 5 RD v ul. Jánošíkově v Šumperku. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávnění ze služebnosti: 

Věcné břemeno A – M. a J. L., oba bytem Šumperk 

Věcné břemeno B – H. P., bytem Šumperk 

Věcné břemeno C – P. S., bytem Šumperk, R. S., bytem Šumperk 

Věcné břemeno D – P. S., bytem Šumperk 

Věcné břemeno E – M. a H. Z., oba bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 1.210,-- Kč včetně 

platné sazby DPH pro věcné břemeno A, C, D, E, a ve výši 605,-- Kč včetně platné sazby 

DPH pro věcné břemeno B, se splatností před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

− Oprávnění společně uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní 

poplatek za vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3223/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro investiční akci města: 

„Rozšíření rozvodů VO na ul. Zemědělská Šumperk“ 

schvaluje 

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

kabelové vedení VO přes pozemky p. č. 937/2 a st. 96/4, včetně 2 ks obloukových svítidel 

s příslušenstvím, umístěných na budově bez č.p./č.ev., která je součástí pozemku p. č. st. 

96/4 v k. ú. Dolní Temenice. 

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Povinní ze služebnosti:  

M. a M. P., oba bytem Šumperk  

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 10.510,-- Kč, 

splatnou ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

− Náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí včetně zajištění 

geometrického plánu hradí oprávněný. 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3224/21 MJP – správa majetku – Nemocnice Šumperk a.s. – souhlas s podnájmem pavilon L 

souhlasí 

s podnájmem nebytových prostor (místností č. 301 až 308, 315, 316, část 318, 319 až 325) 

ve 3.NP pavilonu L v areálu nemocnice v Šumperku, budova stojící na pozemcích st. p. č. 

1769/1 a a st. p. č. 1769/2 v k. ú. Šumperk, pronajaté společnosti Nemocnice Šumperk, a.s., 

se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, IČO 47682795, pro podnájemce společnost MAPO 

pharma s.r.o., se sídlem Olomoucká 3896/114, Prostějov, PSČ 796 01, IČO 02689944, za 

podmínek: 

 

− podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 

− podnájemné bude příjmem nájemce 

− doba podnájmu: neurčitá s účinností od 01.08.2021 

− podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, majetkoprávnímu odboru, oddělení správy domovního majetku, nám. Míru 

1, Šumperk 

− podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 

v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za 

takovou škodu podnájemce odpovídá 

− pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3225/21 MJP – správa majetku – Horní kaple – zveřejnění výpůjčky 

schvaluje 

zveřejnění adresného záměru města Šumperka vypůjčit objekt kaple sv. Anny v Horní Temenici 

– budova bez č.p./č.e stavba občanského vybavení, která je  součástí  pozemku  st. p. č. 86 

v k. ú. Horní Temenici, za těchto podmínek: 

 

 Doba výpůjčky: neurčitá, předpokládaný počátek výpůjčky od 01.09.2021, výpovědní 

lhůta 6měsíční 

 Účel výpůjčky:  pořádání náboženských, kulturních a společenských akcí 

 Vypůjčitel: V. S. a I. S., oba bytem Šumperk 

 

 Podmínky: 
 

− vypůjčitel bude provádět úklid, pravidelné větrání a kontrolu stavu kaple a jejího okolí 

− v případě konání akcí bude vypůjčitel oprávněn krátkodobě využívat i část pozemku 

přilehlého k objektu kaple – pozemek p. p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice 

 

Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3226/21 MJP – správa majetku – zveřejnění změny smlouvy o nájmu části nemovitosti (část 

střešního pláště) na ulici ČSA 445/22 v Šumperku 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu ze dne 22.10.2001, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 24.11.2008 a dodatku č. 2 ze dne 29.10.2009 uzavřenou mezi 

pronajímatelem městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 

00303461, a nájemcem Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 
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155 00 Praha 5, IČO 25788001, jejímž předmětem je pronájem části nemovitosti (část 

střešního pláště) na ulici ČSA 445/22 v Šumperku. 

Nájemní smlouva se dodatkem č. 3 změní takto: 

− v článku II. prvním odstavci a případně i v dalších odstavcích se slova „veřejné sítě 

mobilních telefonů dle normy GSM nebo nástupnické telekomunikační normy získané 

nájemcem na základě licence“ nahrazují slovy „veřejné sítě elektronických 

komunikací“ 

− článek II. se doplňuje o nový odstavec, který zní „pronajímatel se zavazuje v rámci 

sjednaného nájemného umožnit nájemci umístění dvou nezávislých tras pro vedení 

optických telekomunikačních kabelů k předmětu nájmu v nemovitosti. Tyto trasy budou 

upřesněny nájemcem dodatečně v průběhu trvání této smlouvy“. 

− v článku III. se mění sedmý odstavec a nově zní „pronajímatel je oprávněn jednou 

ročně, počínaje rokem 2023 upravit výši nájemného dle přírůstku průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen (ISC) vyhlášeného Českým statistickým úřadem za 

předchozí kalendářní rok. V případě změny výše nájemného dle tohoto ujednání, bude 

pronajímatelem vystaven a nájemci doručen opravený splátkový kalendář s novou výší 

nájemného 

− článek VI. se mění a nově zní „tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 

22.10.2031“ 

− článek VIII. se doplňuje o nový odstavec, který zní „v případě, že však do práv a 

povinností nájemce vstoupí namísto stávajícího nájemce jeho právní nástupce, pak je 

takový nový nájemce oprávněn umožnit na předmětu nájmu a stávajících konstrukcích 

umístěných na předmětu nájmu, zachování umístění a provozování zařízení společnosti 

Vodafone Czech Republic a.s., s čímž pronajímatel vyslovuje souhlas“ 

− článek X. smlouvy se doplňuje o nový odstavec, který zní „pronajímatel může 

kontaktovat nájemce ve věcech placení nájemného a v ostatních věcech týkajících se 

užívání předmětu nájmu prostřednictvím e-mailu: najmy.cz@vantagetowers.com. 

Nájemce může kontaktovat pronajímatele prostřednictvím e-mailu: posta@sumperk.cz. 

Zaslání e-mailových zpráv na uvedené adresy nahrazuje písemný úkon. 

− článek IX. se doplňuje o nový odstavec, který zní „v případě, že nastane v budoucnu na 

straně pronajímatele potřeba opravy nebo údržby předmětu nájmu, kterými bude 

dotčeno i zařízení nájemce, zavazuje se nájemce, že poskytne pronajímateli nezbytnou 

součinnost v rozumné míře při provádění takové opravy nebo údržby předmětu nájmu, 

jejíž konkrétní podoba bude mezi pronajímatelem a nájemcem dohodnuta na základě 

předchozí písemné výzvy pronajímatele nájemci doručené nájemci alespoň tři měsíce 

před plánovaným zahájením provádění opravy nebo údržby předmětu nájmu a dle 

zápisu z jednání před zahájením provádění takové opravy nebo údržby, ke kterému se 

musí sejít zástupce nájemce, subjektu provádějícího příslušnou opravu nebo údržbu 

předmětu nájmu a pronajímatele, kde se dohodne, jaká součinnost při provádění 

opravy nebo údržby předmětu nájmu, kdy a jak, v koordinaci s prováděním příslušných 

prací v rámci provádění opravy nebo údržby předmětu nájmu, bude nájemcem 

poskytnuta. Pronajímatel má povinnost plánovat a provádět opravu nebo údržbu 

předmětu nájmu vždy tak, aby bylo minimalizováno dotčení zařízení nájemce a aby 

realizace opravy nebo údržby předmětu nájmu probíhala po co nejkratší dobu, a vždy 

tak, aby byl zajištěn v maximální možné míře nepřetržitý chod zařízení nájemce, neboť 

zařízení je zařízením veřejné sítě elektronických komunikací, provozovaným ve 

veřejném zájmu, jehož chod je nutno zajistit nepřetržitý a nesmí být přerušen 

neoprávněným zásahem třetí osoby“. 

− smluvní strany se dohodly, že výše nájemného dle čl. III. první odstavec se s účinností 

od 01.11.2021 mění (zvyšuje) a bude činit částku 70.500,-- Kč bez DPH ročně. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

mailto:najmy.cz@vantagetowers.com
mailto:posta@sumperk.cz
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3227/21 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 198/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Dolní 

Temenice (or. za kotelnou a supermarketem ALBERT) 

schvaluje 

záměr města zveřejnit pronájem části pozemku p. č. 198/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Dolní 

Temenice, za podmínek:  

− účel pronájmu:  a) pozemek pod stavbou   

b) uložení materiálu, možné další využití bez účelu 

− sazba nájemného:  a) 30,-- Kč/m2/rok 

                    b) 5,-- Kč/m2/rok 

− povinnost úhrady nájemného zpětně za období roku 2018, 2019 a 2020 za část 

pozemku pod stavbou 

− povinnost údržby pozemku jako celku (sekání trávy) 

 

Termín:  20.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3228/21 MJP – žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 2958/3 v domě nám. Jana Zajíce 14, 

Šumperk 

souhlasí 

s podnájmem bytu č. 2958/3 v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk, jehož nájemce P. K., 

bytem Mohelnice, uzavřela s městem Šumperk jako pronajímatelem k bytu nájemní smlouvu č. 

SML/2021/0044/OSM dne 30.04.2021. Podnájemce: E. M., bytem Zábřeh. Doba podnájmu: 

od 15.07.2021 na dobu určitou jednoho roku. 

 

Termín:  31.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3229/21 Dům kultury – administrátor veřejné zakázky 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na 

zpracovatele zadávací dokumentace a administrátora veřejné zakázky dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zhotovitele projektové dokumentace akce: 

„Rekonstrukce Domu kultury“ společnost PMA tender s.r.o., Březinova 746/29, Žabovřesky, 

616 00 Brno, IČO 03584607. 

Nabídková cena je 69.000,-- Kč bez DPH, tj. 83.490,--  Kč vč. DPH. 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

3230/21 Společenské středisko Sever – výtah 

schvaluje 

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele akce „Společenské středisko Sever – 

výtah“. 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3231/21 Rekonstrukce chodníků ul. Wolkerova, Šumperk 

bere na vědomí 

informace o průběhu rekonstrukce inženýrských sítí, komunikace a chodníků v ulici Wolkerova 

v úseku od křižovatky s ul. Lidickou po křižovatku s ul. Chodskou v Šumperku od roku 2018. 

 

   

3232/21 Klapperothova manufaktura – střecha 

schvaluje 

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

„Klapperothova manufaktura – střecha“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

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

Salcburgerová 

 

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

Krobotová, Ing. Eva Nádeníčková 

 

minimální seznam uchazečů: 

− Roman Jecu, Rapotínská 238, 788 13 Vikýřovice, IČO 65129776 

− EZAMONT s.r.o., Příčná 855/26, 787 01 Šumperk, IČO 47974508 

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

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

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

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3233/21 Podání žádosti o dotaci – oprava rodinné hrobky Familie Oberleithner 

ukládá 

odboru RUI podat žádost o dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti na dokončení opravy 

hrobky Familie Oberleithner na centrálním hřbitově v Šumperku. 

 

Termín:  15.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3234/21 Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER – Revitalizace ul. Šumavská –      

III. etapa – část A a část B 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Regenerace panelového 

sídliště Šumperk – SEVER – Revitalizace ul. Šumavská – III. etapa – část A a část B“ 

zhotovitelem stavby STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 150 00 Praha 5, IČO 

60838744.  

Nabídková cena je 18.888.888,88 Kč bez DPH, tj. 22.855.555,54 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3235/21 Veselá školka – sádrokartonový podhled 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na provedení sádrokartonového podhledu v šatnách dětí MŠ Veselá 

školka Šumperk, pracoviště na ul. Prievidzská, s firmou Ekozis spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 

980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024, ve výši 105.724,-- Kč bez DPH, tj. 127.926,-- Kč 

včetně DPH. 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

3236/21 Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/0221/RUI uzavřené s firmou SPORTOVNÍ 

PODLAHY ZLÍN, s.r.o., se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191, na realizaci díla 

„Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“ – na vícepráce ve výši 

120.756,75 Kč bez DPH, tj. 146.115,67 Kč s DPH, vyplývající ze skutečností zjištěných při 

provádění stavby. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

3237/21 Výměna otopných těles a rozvodů v tělocvičně ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku – 

smlouva 

schvaluje 

uzavření smlouvy na provedení výměny otopných těles a rozvodů topení uzavřené s firmou 

Vodoinstalatérství, topenářství Josef Podracký, se sídlem Petrov nad Desnou 406, 788 14 

Rapotín, IČO 87701103, na realizaci díla „Výměna otopných těles a rozvodů v tělocvičně ZŠ 

Dr. E. Beneše“ – na práce ve výši 262.938,52 Kč bez DPH, tj. 318.155,61 Kč s DPH, 

vyplývající ze skutečností zjištěných při provádění stavby. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

3238/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody 

schvaluje 

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

bariér – 5. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody“ zhotovitelem akce uchazeče CEPENA a.s., 

Kladenská 699/107, 160 00 Praha, IČO 27822401. Nabídková cena je 3.149.956,16 Kč bez 

DPH, tj. 3.811.446,95 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3239/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody 

ukládá 

odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření částku 1,2 mil. Kč na akci Do odborných 

učeben bez bariér. 

 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3240/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – nábytek 

schvaluje 

vyloučit uchazeče INTERDEKOR HP s.r.o., Těšínská 148/61, Těrlicko, IČO 25367498, z veřejné 

zakázky „Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ – nábytek“ dle § 124 odst. 2 zákona           

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu neposkytnutí součinnosti při 

uzavírání kupní smlouvy. 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

3241/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – nábytek 

schvaluje 

zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk 

– nábytek“ dle § 127 odst. 2 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

3242/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – nábytek 

schvaluje 

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

zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na dodavatele akce: „Do odborných učeben 

bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – nábytek“. 

členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

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

                  Ing. Lenka Salcburgerová 

 

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

                    Ing. Eva Nádeníčková 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3243/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 

Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, v souladu 

s ustanovením § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
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územních rozpočtů, v platném znění, odvod finančních prostředků z fondu investic do rozpočtu 

zřizovatele v celkové výši 150 tis. Kč. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3244/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – souhlas zřizovatele s realizací a 

zapojením do projektu 

souhlasí 

s realizací a zapojením Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové 

organizace, IČO 60801085, do projektu v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha s názvem „MŠ Sluníčko Šumperk - 

3“. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3245/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – souhlas zřizovatele s realizací a 

zapojením do projektu 

souhlasí 

s realizací a zapojením Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, do projektu  

v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo 

hlavní město Praha s názvem „Šablony 2021 na škole Pětka“. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3246/21 Změny v provozním řádu Informačního centra Šumperk 

schvaluje 

provozní řád Informačního centra Šumperk v předloženém znění. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3247/21 Vánoční Šumperk 2021 

schvaluje 

koncepci akce „Vánoční Šumperk 2021“. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3248/21 Vánoční Šumperk 2021 

schvaluje 

uzavření smlouvy s Domem kultury s.r.o., Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, 

na zajištění akce Vánoční Šumperk pro rok 2021. 

 

Termín:  31.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3249/21 Vánoční Šumperk 2021 

schvaluje 

pronájem 9 ks prodejních domků Domu kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 416/3, 787 01 

Šumperk, IČO 25818830, po dobu konání akce Vánoční Šumperk od 28.11. do 26.12.2021 

za celkovou částku 38.475,-- Kč. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3250/21 Umístění sbírkové kasičky SONS na výcvik asistenčních psů 

schvaluje 

uzavření dohody o umístění veřejné sbírky Bílá pastelka ve formě kasičky s maketou vodícího 

psa v Informačním centru Šumperk. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

 

   

3251/21 Odkoupení mapového nosiče DARUMA 

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení smlouvy o obchodní spolupráci ze dne 28.03.2000 mezi městem 

Šumperk a DARUMA spol. s r. o., zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Miroslavem 

Maškem, se sídlem v Plzni, 301 00, Zelinářská 10, IČO 16736842. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3252/21 Odkoupení mapového nosiče DARUMA 

schvaluje 

uzavření kupní smlouvy o prodeji použité věci – 1 kus vyprázdněného oboustranného 

multimediálního informačního panelu DARUMA VOICE GUIDE umístěný na Hlavní třídě, p. č. 

2033, k. ú. Šumperk, mezi městem Šumperk a DARUMA spol. s r. o., zastoupenou jednatelem 

společnosti Ing. Miroslavem Maškem, se sídlem v Plzni, 301 00, Zelinářská 10, IČO 

16736842. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3253/21 Návrh na udělení čestného občanství in memoriam – pan Jaroslav Mostecký 

nedoporučuje ZM 

udělit čestné občanství města Šumperka panu Jaroslavu Mosteckému in memoriam. 

 

Termín:  16.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3254/21 Darovací smlouva 

schvaluje 

uzavřít darovací smlouvu s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 

Olomouc, IČO 60609460, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru zejména na úhradu 

nákladů spojených s nouzovým stavem, na stravné pro děti a mládež v období nouzového 

stavu, nákladů na provozní výdaje, nákladů na osobní ochranné prostředky, dezinfekční 

prostředky a přijmout finanční dar v celkové výši 158.432,-- Kč. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3255/21 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro Římskokatolickou 

farnost Šumperk, se sídlem Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk, IČO 48005541, na pořádání 

charitativního varhanního koncertu pro postižené tornádem na jižní Moravě. Koncert proběhne 

07.08.2021. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

 

3256/21 Měření úsekové rychlosti Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo 

schvaluje 

rozšíření agendy dopravních přestupků v souvislosti s měřením úsekové rychlosti na silnicích   

I. tříd v Olomouckém kraji – ORP Šumperk a ukládá odboru kanceláře tajemníka připravit 

příslušné organizační, provozní a pracovně právní úkony úřadu k zajištění výkonu rozšířené 

agendy s účinností od 01.01.2022. 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

   

3257/21 Podnět K. S. ve věci nepovolené autoopravny 

bere na vědomí 

žádost pí K. S. ve věci nepovolené autoopravny v lokalitě nám. Jana Zajíce a ul. Gen. Krátkého 

v Šumperku a schvaluje odpovědět v souladu s výsledky šetření příslušných odborů MěÚ 

Šumperk. 

 

   

3258/21 Petice proti zákazu vjezdu od sanatoria na Nové Domky 

bere na vědomí 

petici občanů proti zákazu vjezdu od sanatoria na Nové Domky ze dne 16.06.2021. 
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3259/21 Zákaz vjezdu od sanatoria na Nové Domky 

schvaluje, 

že město Šumperk, jako vlastník lesní cesty na parcele p. č. 2144/2, k. ú. Šumperk, nebude 

z důvodu bezpečnosti provozu povolovat výjimky ze zákazu vjezdu na tuto cestu podle § 20, 

odst. 4, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 

znění. 

 

Termín:  15.07.2021 

        Zodpovídá: Ing. Novotný 

 

 

3260/21 Petice „Lidl na Šumavské ulici nechceme“ 

bere na vědomí 

petici občanů „Lidl na Šumavské nechceme“ ze dne 24.06.2021 a schvaluje odpovědět 

v souladu s důvodovou zprávou. 

 

   

3261/21 Nakládání s komunálním odpadem ve městě Šumperk 

schvaluje 

vypsání nadlimitní veřejné zakázky v zadávacím (otevřeném) řízení dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Nakládání 

s komunálním odpadem ve městě Šumperk“ na dobu neurčitou od 01.07.2022. 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

3262/21 Nakládání s komunálním odpadem ve městě Šumperk 

schvaluje 

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

otevírání obálek s nabídkami. 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Dana Krňávková, Mgr. Petra Matušů, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva 

Zatloukalová 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Renata Křížová, Bc. Radka Klimešová, Mgr. Ilona Moťková, Emilie 

Lovichová 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

 

 

 

 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1487316809
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3263/21 Nakládání s komunálním odpadem ve městě Šumperk 

pověřuje 

2. místostarostu města Šumperka výkonem práv a povinností zadavatele v tomto zadávacím 

řízení, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky. 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                      starosta       1. místostarostka 

 

 

 




	Text24
	Text25
	Text23

