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Naše čj.: MUSP 90360/2021 

Naše sp. zn.: 90356/2021 TAJ/JIŠT *MUSPX02BQTMM* 

 

U S N E S E N Í  

ze 72. schůze Rady města Šumperka ze dne 26.08.2021 

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. 

   

3266/21 Klapperothova manufaktura – studie proveditelnosti (přínosy a dopady vzniku 

expozice) 

bere na vědomí 

„Studii proveditelnosti rekonstrukce Klapperothovy manufaktury ve městě Šumperk“ 

zpracovanou společností Economic impacT, v.o.s. 

 

   

3267/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. X r. 2021 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. X roku 2021: 

příjmy ve výši:          14.018 tis. Kč 

výdaje ve výši:            9.698 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  609.803 tis. Kč 

výdaje celkem:  733.216 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  800.876 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      753.916 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3268/21 Výsledky hospodaření města Šumperka 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření města Šumperka k 30.06.2021 dle předloženého materiálu. 
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3269/21 MJP – vyhodnocení vánoční výzdoby na přilehlé ulice v Šumperku 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na pořízení vánoční 

výzdoby na přilehlé ulice v Šumperku dodavatelem firmu TERRA GROUP, se sídlem 

Sowińskiego 42A, 65-419 Zilona Góra, Polsko. 

Nabídková cena je 156.175,-- Kč bez DPH, tj. 188.971,75 vč. DPH. 

 

 

Termín:  30.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3270/21 MJP – pronájem částí pozemků p. č. 1169/4 a p. č. 1187/9 v k. ú. Šumperk (areál 

bývalé textilky „Hedva“) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 20.07.2021 do 05.08.2021 dle usnesení rady města č. 3213/21 ze dne 

15.07.2021 pronájem části pozemku p. č. 1169/4 a p. č. 1187/9 o výměře cca 135 m2 v    k. 

ú. Šumperk, za těchto podmínek: 

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

00303461 

− nájemce: Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, 

IČO 25788680  

− 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:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3271/21 MJP – smluvní vztahy k pozemku p. č. 2047/1 v k. ú. Šumperk („Revitalizace 

bývalého areálu firmy Hedva“) 

schvaluje 

nájem části pozemku p. č. 2047/1 v obci a k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 

− pronajímatel: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – 

Hodolany, IČO 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc – Hodolany, 

IČO 70960399 

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

00303461 

− účel nájmu: realizace stavby „Revitalizace bývalého areálu firmy Hedva“ 

− nájemné: v souladu se směrnicí SSOK č. 46/2014, protlak sil. III. třídy 300,-- Kč/bm 

 

 

Termín:  30.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3272/21 MJP – smluvní vztahy k pozemku p. č. 2047/1 v k. ú. Šumperk („Revitalizace 

bývalého areálu firmy Hedva“) 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, jejímž předmětem je služebnost, 

spočívající ve strpění uložení a provozování veřejného osvětlení, která bude váznout na 

pozemku p. č. 2047/1 v obci a k. ú. Šumperk v rámci realizace stavby „Revitalizace bývalého 

areálu firmy Hedva“, za těchto podmínek: 

− budoucí povinný: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc 

– Hodolany, IČO 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc – Hodolany, 

IČO 70960399 

− budoucí oprávněný: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, 

IČO 00303461 

− úplata za služebnost bude stanovena v jednorázové výši na základě znaleckého 

posudku v souladu se směrnicí SSOK č. 46/2014 

− služebnost bude zřízena na dobu neurčitou 

− náklady spojené se zřízením služebnosti, zejména spojené s vyhotovením 

geometrického plánu, znaleckého posudku, úhradou správního poplatku, je povinen 

uhradit budoucí oprávněný 

− návrh smlouvy o zřízení služebnosti pošle budoucí oprávněný budoucímu povinnému 

do dvou měsíců od právní moci kolaudačního souhlasu stavby a smlouva o zřízení 

služebnosti bude uzavřena do jednoho měsíce od doručení návrhu smlouvy 

 

 

Termín:  30.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3273/21 MJP – zveřejnění pronájmu – předzahrádky 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2032 v k. ú. Šumperk o velikosti     

27 m² za účelem rozšíření stávající venkovní předzahrádky před provozovnou Pizza Go na 

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

 

 

Termín:  20.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

   

3274/21 MJP – správa majetku – ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání – 

umístění nápojových automatů – dohodou 

schvaluje 

ukončit smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání č. SML/2018/0590/OSM ze dne        

31.08.2018, kde pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, a nájemcem je Kompletní nápojový servis, s.r.o., se sídlem Žerotínova 

1286/2, Šumperk, IČO 29388422.  

  Předmět nájmu:   

 

− objekt č.p. 621 Šumperk na adrese Jesenická 31   

− objekt č.p. 364 Šumperk na adrese nám. Míru 1   

− objekt č.p. 920 Šumperk na adrese Lautnerova 1    
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Způsob ukončení: písemná dohoda k datu 31.08.2021 

 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3275/21 MJP – správa majetku – uzavření dodatku č. 3 – změna smlouvy o nájmu části 

nemovitosti (část střešního pláště) na ulici ČSA 445/22 v Šumperku 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od        

20.07.2021 do 05.08.2021 dle usnesení rady města č. 3226/21 ze dne 15.07.2021, uzavřít 

dodatek  č. 3 ke smlouvě 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  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, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, jejímž 

předmětem je změna textu v pronájmu části nemovitosti  (část střešního pláště)  na ulici ČSA 

445/22 v Šumperku dle usnesení RM č. 3226/21 ze dne 15.07.2021. 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3276/21 MJP – správa majetku – Horní kaple Temenice – smlouva o výpůjčce 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od       

20.07.2021 do 05.08.2021 dle usnesení rady města č. 3225/21 ze dne 15.07.2021,  uzavřít 

smlouvu o výpůjčce, kterou město Šumperk přenechá do užívání V. a I. S., oba bytem 

Šumperk, 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 Temenice, za účelem pořádání 

náboženských, kulturních a společenských akcí, za těchto podmínek: 

− 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 

− doba výpůjčky: neurčitá, předpokládaný počátek výpůjčky od 01.09.2021, výpovědní 

lhůta 6měsíční 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3277/21 MJP – bytová problematika – výpověď nájmu bytu 

schvaluje 

vypovědět nájem bytu č. 19 na ulici Zahradní v Šumperku, který byl uzavřen dne        

14.05.2003 nájemní smlouvou č. 129/2003-MS ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.12.2019 

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

pronajímatelem a V. R., bytem Šumperk, jako nájemkyní, na základě ustanovení § 2288, 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3278/21 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – modernizace technologie chlazení VZT jednotek“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – modernizace technologie 

chlazení VZT jednotek“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Lubomír Polášek, Ing. Martin Žaitlik, Petr Viktorin 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Lenka Salcburgerová, Pavel Hegedüs, Markéta Pojmonová, Ing. 

Vladimír Tvarůžek 

 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− CRYOS s.r.o., se sídlem Šumperská 814, Rapotín, PSČ 788 13 Rapotín, IČO 03796531 

− AGIDA s.r.o., se sídlem Polní 55, Rapotín, PSČ 788 13, IČO 61944742 

− AB Klimatizace, s.r.o., se sídlem Bráfova 3070/9a, Brno – Žabovřesky, PSČ 616 00, 

IČO 15549291 

 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3279/21 MJP – nabídka k využití předkupního práva k pozemku p. č. 1632/13 a k podílu na 

pozemku p. č. 1632/1 v k. ú. Šumperk (or. za domem Čsl. armády 52) 

doporučuje ZM 

schválit nevyužít předkupní právo k pozemku p. č. 1632/13 a ke spoluvlastnickému podílu o 

velikosti ¼ na pozemku 1632/1 v k. ú. Šumperk. 

 

 

Termín:  16.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3280/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Temenická, 2621/1 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická, 2621/1, NNk“– umístění 

nového pilíře s rozpojovací skříní na pozemku p. č. 481/5 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

soukromého komerčního objektu na adrese Temenická 2621/1, 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 

znaleckého posudku (oceňovací vyhlášky). Úhrada bude oprávněným provedena za 

podmínek vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 
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− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.09.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

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

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

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

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3281/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu: „Silnice I/44 

Bludov – obchvat“, SO 422 „Přeložka sdělovacího kabelu v km 0,180 přivaděče“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu zřídit, provozovat, 

udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení přes pozemky p. č. 914/4, 914/11, 

914/12 v k. ú. Šumperk, v rámci realizace veřejně prospěšné stavby: „Silnice I/44 Bludov – 

obchvat“, SO 422 „Přeložka sdělovacího kabelu v km 0,180 přivaděče“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 04084063 

Investor stavby: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4, IČO 65993390 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost bude zřízena za náhradu, na dobu neurčitou. Jednorázová náhrada je 

stanovena v souladu s oceňovací vyhláškou ve výši 100,-- Kč + DPH v platné výši 

a bude splatná ze strany investora za podmínek daných vlastní smlouvou o 

zřízení služebnosti. 

− Vlastní smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě výzvy investora, 

nejpozději do 72 kalendářních měsíců ode dne uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě. 

− Vyhotovení vlastní smlouvy, geometrického plánu a úhradu správního poplatku za 

vedení řízení o vkladu věcného práva do katastru nemovitostí zajistí investor. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3282/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – č. parc. 2703 NNk“ (lokalita při ul. Janáčkově v Šumperku) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – č. parc. 2703 NNk“– nové podzemní 

kabelové vedení NN na pozemcích p. č. 1424/3, 1438/4, 1438/1 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení garáže na pozemku p. č. st. 2703 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: 
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ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou náhradu stanovenou 

dohodou ve výši 1.000,-- Kč + DPH v platné výši. Úhrada bude oprávněným provedena 

za podmínek vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 30. 

9. 2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy k doložení 

žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním termínu 

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

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

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3283/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Nemocniční, č. parc. 356/3 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Nemocniční, č. parc. 356/3 NNk“– 

uložení nového podzemního kabelového vedení NN a nové pojistkové skříně na pozemku p. č. 

356/3 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení garáže v domě Nemocniční 1372/28, 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 

znaleckého posudku (oceňovací vyhlášky). Úhrada bude oprávněným provedena za 

podmínek vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.09.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

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

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

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

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3284/21 MJP – smlouva o poskytování technických činností při správě areálu „Lesní hřiště 

v Čarovném lese“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytování technických činností při správě areálu „Lesní hřiště 

v Čarovném lese“, nacházejícího se na lesních pozemcích p. č. 2022 a 2018 v k. ú. Šumperk, 

se společností Šumperské sportovní areály s.r.o., se sídlem Lidická 2819/81, 78701 

Šumperk, IČO 27786781, za následujících podmínek: 

− odměna za poskytované služby ve výši 27.000,-- Kč bez DPH ročně 

− uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

− zahájení činností od 01.09.2021 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3285/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Temenická, č. parc. 46, NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická, č. parc. 46, NNk“ 

přes pozemky p. č. 1275/23, 1275/25, 1275/28, 1275/31 v k. ú. Horní Temenice – nové 

zemní kabelové vedení NN pro účely připojení pozemku p. č. 46 v k. ú. Horní Temenice. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

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

ve výši 1.210,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení objednávky. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3286/21 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1560/3 v k. ú. Šumperk – lokalita 

zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické v Šumperku 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1560/3 o výměře 160 m2 v k. ú. 

Šumperk (lokalita zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické v Šumperku). 

Účel nájmu:   pozemek pro individuální využití  

Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 

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

   důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

 

 

Termín:  06.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3287/21 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1745/1 v k. ú. Šumperk – lokalita 

zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické v Šumperku 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1745/1 o výměře 128 m2 v k. ú. 

Šumperk (lokalita zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické v Šumperku). 

Účel nájmu:   pozemek pro individuální využití  

Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 

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

   důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

 

 

Termín:  06.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3288/21 MJP – správa majetku – ukončení nájmu garáže č. 104 v domě Temenická, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zániku nájmu ke smlouvě o nájmu nebytových prostor                                   

č. MJP/NNP/0006/2012, označených jako garáž č. 104, nacházející se v 1. nadzemním 

podlaží budovy č.p. 2795 v k. ú. Dolní Temenice, orientační značení Temenická, Šumperk, 

k datu 31.08.2021, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 

364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, a nájemcem P. M., bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3289/21 MJP – oddělení komunálních služeb – Oprava místní komunikace na ul. Husitská 

v Šumperku – uzavření dodatku č. 1 k SoD 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/2021/0521/OKS ze dne 03.08.2021 na akci 

„Oprava místní komunikace na ul. Husitská v Šumperku“ uzavřené s firmou STRABAG a.s., se 

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744. Dodatkem dojde ke 

změně termínu zahájení prací z původního termínu 01.08.2021 na nový termín 01.09.2021 a 

dále ke změně termínu dokončení díla, a to z původního termínu do 10.09.2021 na nový 

termín do 10.10.2021. 

 

 

Termín:  27.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3290/21 MJP – žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 2958/3 v domě nám. Jana Zajíce 14, 

Šumperk 

ruší 

usnesení RM č. 3228/21 ze dne 15.07.2021 z důvodu nerealizace. 

 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3291/21 MJP – žádost o souhlas s podnájmem bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk 

souhlasí 

s podnájmem bytu v domě nám. Jana Zajíce, 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: P. N., bytem Šumperk. Doba 

podnájmu: od 01.09.2021 na dobu určitou jednoho roku. 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3292/21 MJP – změna v předmětu pojištění majetku města 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 k pojistné smlouvě 1672895419, uzavřené dne 26.02.2020 mezi 

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

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

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

odpovědnosti. 

Dodatkem dojde k rozšíření předmětu pojištění o lesní hřiště v Čarovném lese na částech 

pozemků p. č. 2022 a p. č. 2018 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk. Lesní hřiště 

bude pojištěno na živel, vandalismus a odcizení. 

Roční pojistné se navýší o 2.000,-- Kč. 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3293/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce, 

Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku ke dni 30.09.2021 

s nájemcem R. D., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

s účinností od 01.10.2021, jejímž předmětem bude byt v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku 

s L. L., bytem Znojmo. 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3294/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce, 

Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/75 (dle projektové dokumentace č. 416) v budově č.p. 2958 na 

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

Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 3162/10000 na společných částech domu č.p. 

2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/75, 2958/76 a byt č. 

2958/77 a spoluvlastnického podílu o velikosti 131/10000 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 131/10000 na pozemku pod 

domem st. p. č. 725/7 v k. ú. Šumperk. 



 

11|20 

RM 72 – 26.08.2021 

Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na předmětnou bytovou jednotku se stávajícím budoucím kupujícím a uzavřena 

nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

 

Termín:  16.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3295/21 MJP – zveřejnění pronájmu – předzahrádky 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2035/1 v k. ú. Šumperk o velikosti 

18 m² za účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou vinárny U Medvídka na 

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

 

 

Termín:  20.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3296/21 MJP – zveřejnění pronájmu – předzahrádky 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 312/2 v k. ú. Šumperk o velikosti    

33 m² za účelem venkovní předzahrádky před provozovnou Cukrářství u Sněhové trubičky 

s.r.o., na dobu neurčitou a za podmínek dle usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. 

 

 

Termín:  20.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3297/21 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 16.09.2021 včetně programu. 

 

 

3298/21 Certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích 

schvaluje 

účast vlastníka lesa v regionální certifikaci lesů podle českého systému certifikace lesů PEFC a 

podání žádosti o účast v regionální certifikaci lesů společně s dotazníkem trvale udržitelného 

hospodaření v lesích města Šumperka. 

 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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3299/21 Sociální bydlení Šumperk – Temenice 

schvaluje 

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

bydlení Šumperk – Temenice“ zpracovatelem projektové dokumentace společnost masparti 

s.r.o., Nádražní 1790/22, 785 01 Šternberk, IČO 03198057. Nabídková cena je    

1.970.000,-- Kč bez DPH, tj. 2.383.700,-- Kč vč. DPH, hodinová sazba za výkon autorského 

dozoru je 650,-- Kč bez DPH, tj. 786,50 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3300/21 Změna č. 4 Územního plánu Šumperk – dodatek č. 01 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 01 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 01.06.2020 se zhotovitelem knesl 

kynčl architekti s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481, na 

zhotovení územně plánovací dokumentace na akci „Územní plán Šumperk – Změna č. 4“ – na 

vícepráce ve výši 35.000,-- Kč bez DPH, tj. 42.350,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  27.09.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3301/21 Změna č. 2b Územního plánu Šumperk – dodatek č. 04 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 04 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 19.03.2018, ve znění dodatku č. 01 

ze dne 19.06.2018, dodatku č. 02 ze dne 02.08.2018 a dodatku č. 03 ze dne 09.09.2020 se 

zhotovitelem knesl kynčl architekti s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 

47912481, na zhotovení územně plánovací dokumentace na akci „Územní plán Šumperk – 

Změna č. 2“ – na vícepráce ve výši 50.000,-- Kč bez DPH, tj. 60.500,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  27.09.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3302/21 Revitalizace parku Cihelna – zeleň 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise zhotovitelem veřejné zakázky „Revitalizace parku 

Cihelna v Šumperku – zeleň“ uchazeče Ing. Jan Servus, Dolnice 1760/12, 621 00 Brno, IČO 

76354563. Nabídková cena je 3.174.760,80 Kč bez DPH, tj. 3.841.461,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3303/21 Klapperothova manufaktura – střecha 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

„Klapperothova manufaktura – střecha“ zhotovitelem akce uchazeče DACH-IZOL s.r.o., 

Šumperská 941, 779 01 Uničov, IČO 3568849. Nabídková cena je 3.671.400,-- Kč bez DPH, 

tj. 4.442.394,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3304/21 Klapperothova manufaktura – oplocení 

schvaluje 

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

„Klapperothova manufaktura – oplocení“. 

 

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: 

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

Ladislav Ščuka, B. Němcové 890/6, 787 01 Šumperk, IČO 61570672 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

3305/21 Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku – dodatek č. 2 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 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 prodloužení termínu 

komplexního dokončení realizace předmětu plnění ze 12.08.2021 na 17.09.2021, max. do 

30.09.2021 – v závislosti na rychlosti vysychání anhydritu. 

 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3306/21 Oprava střešního pláště – stravovna ZŠ Vrchlického 22, Šumperk – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. RÚI/0498/2021 uzavřené s firmou DACH-IZOL 

s.r.o., se sídlem Šumperská 941, 783 91 Uničov, IČO 03568849, na realizaci díla „Oprava 

střešního pláště – stravovna ZŠ Vrchlického 22, Šumperk“ – na vícepráce ve výši 61.498,83 

Kč bez DPH, tj. 74.413,58 Kč s DPH, a na méněpráce ve výši 39.220,94 Kč bez DPH, tj. 
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47.457,34 Kč s DPH. Vícepráce a méněpráce vyplynuly při provádění akce, celkový rozdíl 

víceprací a méněprací činí 22.277,89 Kč bez DPH, tj. 26.956,25 Kč s DPH. 

 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3307/21 Oprava chodníků – T-mobile 

schvaluje 

nákup 1010 m2 betonové zámkové dlažby – typ BEST KLASIKO standard přírodní výška 60 

mm za cenu max 262.600,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  26.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3308/21 Oprava chodníků – T-mobile 

schvaluje 

opravu povrchů chodníků na ul. K. H. Máchy, Husitská, Prokopa Holého, Žižkova a Puškinova 

v rozsahu 260 m2 včetně opravy žulových obrubníků a přídlažby ze žulové kostky (dvouřádek) 

v délce 235 m za cenu 556.600,-- Kč včetně DPH firmou KABELKOM, spol. s r.o., IČO 

60794631., Lačnov 135, Lačnov 756 12. 

 

 

Termín:  26.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3309/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – stavební práce – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0372/RUI uzavřené s firmou Prumhor 

spol. s r.o., se sídlem Rapotín 824, 788 13 Rapotín, IČO 47153903, na akci „Do odborných 

učeben bez barier – 5. ZŠ Šumperk – stavební práce“ na prodloužení termínu dílčího a 

komplexního dokončení realizace předmětu plnění. 

 

 

Termín:  31.08.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

 

 

3310/21 Příspěvková organizace města Šumperka – hospodářské výsledky za 1. pololetí 2021 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30.06.2021. 
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Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2021 (v Kč) 

 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Hospodářský výsledek 

Celkem: Hlavní činnost: 

Doplňková 

činnost: 

Základní škola Šumperk,  

Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 1.791.360,15 1.783.625,49 7.734,66 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Radovan Pavelka 306.021,56 290.138,70 15.882,86 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr.  

Hynek Pálka 107.053,56 107.639,99 -586,43 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr.  

Petr Málek 56.347,90 33.208,24 23.139,66 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr.  

Viktor Verner  146.725,52 28.725,84 117.999,68 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 

Prievidzská 1 

Mgr.  

Yvona Šimková 36.575,91 49.166,02 -12.590,11 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25 

Bc. 

Silvie Zjavková 384.304,24 410.544,12 -26.239,88 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B 

Bc. 

Pavlína Bošková 24.755,78 24.755,78 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, PhD. -1.116.314,26 -1.122.079,26 5.765,00 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA.  

Kamil Navrátil -567.041,74 -612.641,16 45.599,42 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 437.698,31 427.784,32 9.913,99 

  

  

3311/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout účelově určený finanční dar 

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 24231509, v 

souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, do výše 110.024,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů pro 21 

žáků ve školním roce 2021/2022, tj. v období od 01.09.2021 do 30.06.2022, a to ve dvou 

etapách. 

 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

3312/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout účelově určený finanční dar 

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 24231509, v 

souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, do výše 70.528,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů pro 17 

žáků ve školním roce 2021/2022, tj. v období od 01.09.2021 do 30.06.2022, a to ve dvou 

etapách. 

 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3313/21 Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Doris Šumperk, Komenského 9 – ztráta z hospodaření za rok 2020 

schvaluje 

Středisku volného času a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, 

Komenského 9, IČO 00852082, uhradit ztrátu z hospodaření za rok 2020 ve výši  

868.096,59 Kč z finančních prostředků rezervního fondu organizace. 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: PhDr. Müllerová, Ph.D. 

3314/21 Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Doris Šumperk, Komenského 9 – návrh řešení rekonstrukce odloučeného pracoviště 

schvaluje 

zapracovat rekonstrukci odloučeného pracoviště Střediska volného času a dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, turistické základny 

Hraběšice – Krásné do návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2022 do výše 6 mil. Kč. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

3315/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 595/20 ze dne 29.10.2020. 

 

 

Příjemce:  Model klub Šumperk, z.s., Mánesova 1337/13, Šumperk, IČO 06265812 

Zastoupený: Markem Zindulkou    

Účel použití:  na náklady spojené s pronájmem Domu kultury Šumperk 

 Výše částky:     10.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3316/21 Stánkový prodej na Svatováclavských slavnostech 2021 

schvaluje 

cenu za pronájem stánkového místa na Svatováclavských slavnostech 2021: 

- 1.000,-- Kč/den pro prodejce občerstvení s prodejem rozlévaných alkoholických nápojů (bez 

možnosti prodeje samostatně rozlévaného alkoholu s obsahem alkoholu nad 15%) 

- 200,-- Kč/den pro prodejce občerstvení bez prodeje rozlévaného alkoholu a pro prodejce 

ostatního zboží 

- 1.000,-- Kč/den pro propagační stánky se zábavními prvky pro děti 
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Stánkové místo pro prodejce bez prodeje rozlévaného alkoholu s certifikovanou regionální 

značkou bude poskytnuto zdarma. 

 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3317/21 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu investic 

schvaluje 

Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, v souladu 

s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k navýšení peněžních prostředků 

určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro 

svou činnost, a to na opravy dle předloženého návrhu v celkové výši do 200 tis. Kč. 

 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3318/21 Žádost ZŠ Šumperk, Šumavská 21 o souhlas k uzavření DPP s ředitelem školy 

schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro ředitele Základní 

školy Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, Mgr. Viktora Vernera pro období trvání projektu 

„Podpora společného vzdělávání“, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020943 financovaného 

z prostředků EU – OPVVV, tj. od 01.09.2021 do 30.06.2023, ve znění náplně práce – odborné 

vedení projektu. 

 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3319/21 Akce – Předávání cen Hanse „Johnnyho“ Kleina – prominutí nájemného klášterního 

kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro Shromáždění 

německých spolků v České republice, z.s., se sídlem nám. 14. října 1278/1, 150 00 Praha 5, 

na pořádání Předávání cen Hanse „Johnnyho“ Kleina 27.11.2021. 

 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3320/21 Akce – Předávání cen Hanse „Johnnyho“ Kleina – převzetí záštity 

schvaluje 

převzetí záštity města Šumperka nad akcí Předávání cen Hanse „Johnnyho“ Kleina, pořádané 

Shromážděním německých spolků v České republice, z.s., se sídlem nám. 14. října 1278/1, 

150 00 Praha 5, dne 27.11.2021. 
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Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3321/21 Akce – Předávání cen Hanse „Johnnyho“ Kleina – pohoštění 

schvaluje 

úhradu pohoštění pro akci Předávání cen Hanse „Johnnyho“ Kleina, pořádané Shromážděním 

německých spolků v České republice, z.s., se sídlem nám. 14. října 1278/1, 150 00 Praha 5, 

dne 27.11.2021. 

 

 

Termín:  26.08.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3322/21 Změna organizace školního roku 2021/2022 v ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace školního roku 2021/2022 v Základní škole Šumperk, 

Vrchlického 22, IČO 60339381. 

 

   

3323/21 Zpráva o podaných stížnostech za I. pololetí 2021 

bere na vědomí 

zprávu o podaných stížnostech za I. pololetí 2021 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření      

č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

 

 

   

3324/21 PONTIS Šumperk, o.p.s. – zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 

bere na vědomí 

zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za období od 01.01.2020 do 

31.12.2020 společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., ze dne 23.06.2021. 

 

 

   

3325/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu         

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

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

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

podmínek:  

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

15.09.2021 

− měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 
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Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3326/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu         

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

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

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

podmínek:  

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

15.09.2021 

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

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3327/21 Souhlas s ustanovením zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 

souhlasí 

v souladu s ustanovením § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením města Šumperka zvláštním 

příjemcem dávky důchodového pojištění paní A. K., bytem Šumperk. 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

3328/21 Informace o přijatých peticích za 1. pololetí 2021 

bere na vědomí 

v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 

informaci o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2021. 

 

   

3329/21 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk a distribuce Šumperského 

zpravodaje“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Tisk a distribuce Šumperského zpravodaje“ 

doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem: TG TISK s.r.o., se sídlem 5. května 1010, 

563 01 Lanškroun, IČO 60915854. 

Nabídková cena je 810.000,-- Kč bez DPH, tj. 910.800,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 
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3330/21 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení – Elektrowin a.s. 

schvaluje 

uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení s akciovou společností Elektrowin a.s., se sídlem Michelská 60, Praha 

4, IČO 27257843, na dobu určitou, a to do 31.12.2021 s možností jejího automatického 

prodloužení vždy o další kalendářní rok, pokud do 30.11.2021 (a dále vždy k 30.11. 

příslušného roku) si smluvní strany písemně neoznámí, že trvají na ukončení této smlouvy ke 

sjednanému datu. 

 

 

Termín:  01.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný       Martin Hoždora 

                      starosta        člen rady města 
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