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Naše čj.: MUSP 103531/2021 

Naše sp. zn.: 103527/2021 TAJ/PECH *MUSPX02C8WAQ* 

 

 

U S N E S E N Í  

ze 74. schůze Rady města Šumperka ze dne 23.09.2021 

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. 

3332/21 MJP – výpověď z nájmu pozemku p. č. 3449 v k. ú. Nový Malín („Cyklostezka 

Bratrušov“) 

schvaluje 

podání výpovědi z nájmu pozemku p. č. 3449 o výměře 4.788 m2 v k. ú. Nový Malín, který je 

pronajatý na základě nájemní smlouvy č. MP 373/2000 ze dne 08.12.2000 ve znění dodatků 

č. 1 až č. 3 společnosti MESPOL Medlov, a.s., se sídlem Medlov 238, PSČ 783 91, IČO 

25816403. Výpověď bude podána v souladu s nájemní smlouvou nejpozději k 01.10.2021. 

 

 

Termín:  01.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3333/21 MJP – dodatek č. 11 k pachtovní smlouvě č. SML/2016/0405/MJP (správa lesních 

pozemků) 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 11 k pachtovní smlouvě SML/2016/0405/MJP, jehož předmětem je 

zúžení předmětu pachtu o pozemek p. č. 3443 o výměře 450 m2 v k. ú. Novým Malín. Ostatní 

ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3334/21 Inventarizace majetku a závazků města Šumperka 

schvaluje 

1. Plán inventur města Šumperka za rok 2021 dle předloženého materiálu 

2. Harmonogram prací spojených s inventarizací města Šumperka za rok 2021 dle 

předloženého materiálu 

3. Schvaluje složení HIK dle předloženého materiálu 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 



 

2|28 

RM 74 – 23.09.2021 

3335/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XI r. 2021 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XI roku 2021: 

příjmy ve výši:          3.166 tis. Kč 

výdaje ve výši:          2.816 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  612.969 tis. Kč 

výdaje celkem:  736.032 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  804.042 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      756.732 tis. Kč 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3336/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XI r. 2021 

bere na vědomí 

informace ve věci daně z přidané hodnoty u majetku obce. 

 

 

3337/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

2211/20, 2406/20, 2708/21, 2784/21, 2838/21, 2873/21, 2907/21, 2917/21, 

2999/21, 3000/21, 3001/21, 3002/21, 3003/21, 3004/21, 3005/21, 3006/21, 

3007/21, 3020/21, 3033/21, 3037/21, 3039/21, 3040/21, 3041/21, 3042/21, 

3043/21, 3044/21, 3045/21, 3046/21, 3047/21, 3048/21, 3049/21, 3050/21, 

3051/21, 3052/21, 3053/21, 3054/21, 3055/21, 3056/21, 3058/21, 3059/21, 

3060/21, 3061/21, 3062/21, 3063/21, 3064/21, 3065/21, 3066/21, 3067/21, 

3068/21, 3069/21, 3079/21, 3081/21, 3089/21, 3108/21, 3111/21, 3116/21, 

3117/21, 3119/21, 3125/21, 3127/21, 3139/21, 3140/21, 3145/21, 3151/21, 

3153/21, 3156/21, 3157/21, 3158/21, 3159/21, 3174/21, 3194/21, 3195/21, 

3197/21, 3200/21, 3201/21, 3202/21, 3210/21, 3211/21, 3212/21, 3213/21, 

3214/21, 3215/21, 3216/21, 3217/21, 3218/21, 3220/21, 3221/21, 3224/21, 

3225/21, 3226/21, 3227/21, 3229/21, 3230/21, 3232/21, 3233/21, 3234/21, 

3235/21, 3236/21, 3237/21, 3238/21, 3239/21, 3240/21, 3241/21, 3242/21, 

3243/21, 3244/21, 3245/21, 3246/21, 3247/21, 3248/21, 3249/21, 3250/21, 

3251/21,   3252/21,   3254/21,     3255/21,   3259/21,    3261/21,   3262/21,   3263/21. 

 

3338/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

2403/20 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2404/20 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2405/20 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2812/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2973/21 do 30.06.2022 Zodpovídá: Ing. Volf 

3124/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3126/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3253/21 do 04.11.2021 Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3339/21 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1140/19 ze dne 17.10.2019 

ruší 

usnesení RM č. 1140/19 ze dne 17.10.2019 z důvodu, že smluvní strany se dohodly na trvání 

platnosti smlouvy do doby dokončení investiční akce. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3340/21 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3057/21 ze dne 20.05.2021 

ruší 

usnesení RM č. 3057/21 ze dne 20.05.2021 z důvodu, že nájemce ukončil nájemní vztah. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3341/21 MJP – oddělení komunálních služeb – plán zimní údržby 2021/2022 

schvaluje 

plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 

období 2021/2022 dle přiloženého materiálu. 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3342/21 MJP – oddělení komunálních služeb – zavedení hrobu do evidence majetku města 

Šumperka 

schvaluje 

zavedení hrobu č. B01 OH117-118 na městském hřbitově v Šumperku, ul. Zábřežská 72, do 

evidence majetku města a předání do správy odboru majetkoprávního, oddělení komunálních 

služeb. 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3343/21 MJP – oddělení komunálních služeb – dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště 

schvaluje 

dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště schváleného v RM usnesením č. 1744/20 ze dne 

29.04.2020. Dodatkem dojde k rozšíření Řádu veřejného pohřebiště o následující text: 

 

Vsypová loučka 

Vsypy zpopelněných ostatků pod travnatý drn na vsypové loučce se provádí na základě 

objednávky sjednané v kanceláři veřejného pohřebiště.  

Ke každému vsypu ostatků je možné si objednat zhotovení nápisu na kamennou stélu 

v kanceláři veřejného pohřebiště. Není dovoleno si zhotovení nápisu zajistit individuálně. Nápis 

má přesně dané jednotné parametry, které je povinnost dodržet. 
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Vsyp a zhotovení nápisu je zpoplatněn. 

Květiny a dary pro zesnulého je možné odkládat na trávník v prostoru kamenné stély, není 

dovoleno vstupovat a odkládat je na trávník, kde se provádí vsypy ostatků.  

 

Exhumace urny se zpopelněnými ostatky z pohřbu sjednaného obcí 

Urnu se zpopelněnými ostatky z pohřbu sjednaného obcí je možné vydat z veřejného 

pohřebiště pouze ze závažných důvodů.  

Žadatel písemně požádá o vydání urny s ostatky. Žádost bude postoupena k individuálnímu 

posouzení Radě města a na základě jejího písemného vyjádření bude urna vydána.  

Vydání urny je zpoplatněno. 

 

V ostatním se Řád veřejného pohřebiště nemění. 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3344/21 MJP – oddělení komunálních služeb – nezveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 6 ke 

smlouvě o nájmu části stožárů veřejného osvětlení – TRIFOX s.r.o. 

neschvaluje 

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu části stožárů veřejného osvětlení 

na území města Šumperka mezi městem Šumperk a společností TRIFOX s.r.o., se sídlem 

Třebízského 1514/12, Šumperk PSČ 78701, IČO 60323434. Dodatkem by došlo 

k prodloužení doby nájmu od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3345/21 MJP – správa majetku – Nemocnice – změna plánu oprav na rok 2021 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 2705/21 ze dne 04.03.2021, kterým byl schválen plán oprav a 

investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2021 - dle nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro 

ze dne 30.12.2005, ve znění pozdějších dodatků: 

 

fond investic – 70 % z 92 % nájemného                                                                               9.218.000,-- Kč 

celková výše fondu investic pro rok 2021                                                                            9.218.000,-- Kč 

 

FOND INVESTIC: 

 

pavilon C – výměna softwaru řízení VZT jednotek                                                                     505.000,-- Kč 

pavilon C – instalace automatických dveří operačního sálu č. 5                                             200.000,-- Kč 

pavilon C – instalace UV lampy na ošetření bazénové vody                                                     174.000,-- Kč 

pavilon C – rekonstrukce dávkování chemikálií rehabilitačního bazénu                                 181.000,-- Kč 

pavilon C – modernizace technologie chlazení VZT jednotek                                                2.400.000,-- Kč 

pavilon B – instalace automatických posuvných dveří – vytvoření zádveří u výtahů              150.000,-- Kč 

pavilon B – modernizace rozvodů medicinálních plynů na odd. ARIP – I. až III. etapa        4.100.000,-- Kč 

pavilon C – výměna výtahu                                                                                                       1.400.000,-- Kč 

rezerva, projektové dokumentace                                                                                               108.000,-- Kč 

Celkem fond investic roku 2021                                                                               9.218.000,-- Kč 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3346/21 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – modernizace technologie chlazení VZT jednotek“ 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – modernizace technologie chlazení VZT jednotek“ vyloučit firmu: 

− DCI Czech a.s., se sídlem Štěrboholská 1404/104, Praha – Hostivař, PSČ 102 00, IČO 

04501624 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3347/21 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – modernizace technologie chlazení VZT jednotek“ 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – modernizace technologie chlazení VZT jednotek“ zhotovitelem akce firmu CRYOS 

s.r.o., se sídlem Šumperská 814, Rapotín, PSČ 788 13, IČO 03796531. Nabídková cena je 

1.679.205,-- Kč bez DPH, tj. 2.031.838,05 Kč včetně DPH, hodinová sazba servisních služeb 

vč. dopravy je 550,-- Kč bez DPH, tj. 665,50 Kč včetně DPH. Délka záruční doby 24 měsíců. 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3348/21 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – výměna výtahu v pavilonu C“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Nemocnice Šumperk – 

výměna výtahu v pavilonu C“. 

 

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: 

− VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno – Komárov, PSČ 617 

00, IČO 28566637 

− OTIS a.s., se sídlem J. Opletala 3506/45, Břeclav, PSČ 690 02, IČO 42324254 

− Výtahy Pardubice a.s., se sídlem Průmyslová 389, Pardubice – Pardubičky, PSČ 533 

01, IČO 13582101 

− Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 

27127010 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3349/21 MJP – pronájem části pozemku p. č. 1275/1 v k. ú. Horní Temenice (rekonstrukce 

stávajícího chodníku na ulici Hrabenovská, Šumperk) 

schvaluje 

nájem části pozemku p. č. 1275/1 v obci Šumperk a k. ú. Horní Temenice 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 „Rekonstrukce stávajícího chodníku na ulici Hrabenovská, 

Šumperk“ 

− nájemné: v souladu se směrnicí SSOK č. 46/2014, uložení do chodníku, sil. III. třídy, 

zásah do 400 bm  -  300,-- Kč/den 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

3350/21 MJP – změna v předmětu pojištění majetku města 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 5 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, s tímto obsahem: 

 

- z předmětu pojištění budou vyjmuty budova nám. Míru 94/20, Šumperk a nebytový prostor 

Hlavní třída 388/27, Šumperk (jednotka č. 388/9 – papírnictví), z důvodu jejich odprodeje 

z vlastnictví města Šumperk, 

 
- rozšíření předmětu pojištění o soubor informačních tabulí umístěných v městských lesích na 

živel, vandalismus a odcizení se spoluúčastí 1.000,-- Kč,  

 

- na vědomí pojistiteli – přemístění stánku z pozemku p. č. 1257/114 v k. ú. a obci Šumperk 

(občerstvení) na pozemek p. č. 1268/41 v k. ú. a obci Šumperk (or. přírodní fotbalové hřiště) 

pro další využití jako sklad sportovních pomůcek (přemístění v rámci areálu Tyršova stadionu 

v Šumperku). 

 

Roční pojistné se poníží o 3.000,-- Kč. 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

3351/21 MJP – změna v předmětu pojištění vozidel 

schvaluje 

pojistit na havarijní pojištění vozidlo Volkswagen Caddy, RZ 7M2 1605, rok výroby 2021, 

dle pojistné smlouvy č.  4483137855 uzavřené dne 26.02.2020 mezi městem Šumperk jako 
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pojistníkem a Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, se sídlem Praha 1, Nové Město, 

Spálená 75/16, PSČ 110 00, jako pojistitelem. Roční pojistné za vozidlo činí 30.755,-- Kč. 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3352/21 MJP – změna v předmětu pojištění vozidel 

schvaluje 

vybavit vozidlo Volkswagen Caddy, RZ 7M2 1605, rok výroby 2021, zvláštním zvukovým 

výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy. 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Jurka 

3353/21 MJP – změna v předmětu pojištění vozidel 

schvaluje 

připojistit v rámci havarijního pojištění vozidla Škoda Fabia Combi, RZ 5M9 6434, rok výroby 

2016, a Volkswagen Transportér, RZ 6M8 7733, rok výroby 2019, z důvodu vybavení těchto 

vozidel zvláštním výstražným světlem modré barvy (vozidla s právem přednosti v jízdě). U 

havarijního pojištění vozidla Škoda Fabia Combi, RZ 5M9 6434, se roční pojistné navýší o 

6.888,-- Kč na částku 14.284,-- Kč. U havarijního pojištění vozidla Volkswagen Transportér, RZ 

6M8 7733, se roční pojistné navýší o 20.058,-- Kč na částku 43.804,-- Kč. 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3354/21 MJP – zveřejnění změny pachtovní smlouvy – rybník Benátky 

schvaluje 

zveřejnit záměr změnit pachtovní smlouvu uzavřenou dne ze dne 31.01.2020, kterou jsou 

propachtovány pozemky p. č. 1484/16 o výměře 77 m2, pozemek p. č. 1487/1 o výměře 260 

m2, pozemek p. č. 1487/2 o výměře 243 m2, pozemek p. č. 1491/1 o výměře 18215 m2 a 

část pozemku p. č. 1491/2 o výměře cca 600 m2 vše v k. ú. Šumperk.  

Změnou pachtovní smlouvy dojde:  

− k navýšení pachtovného u pozemku p. č. 1491/1 z 1,-- Kč/m2/rok nově na 1,50 

Kč/m2/rok + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH s možností navýšení 

pachtovného v roce 2023 a dále 

− k prodloužení sjednané doby pachtu určité do 31.12.2021 nově do 31.12.2026 

 

Ostatní podmínky sjednaného pachtu zůstávají beze změny. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3355/21 MJP – uzavření dohody na vyklizení pozemků v zahrádkářské kolonii U Sanatoria 

(směr Bratrušov pod domovem důchodců) 

schvaluje 

uzavření dohody o vyklizení pozemku p. č. 581/2, pozemku p. č. 552/2, pozemku p. č. 980 a 

pozemku č. st. 674 vše v k. ú. Dolní Temenice v termínu do 31.12.2023. 

 

Účastníci dohody: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

jako první účastník a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U Sanatoria, 

pobočný spolek, se sídlem Reissova 1904/3, Šumperk, jako druhý účastník 

 

Podmínky dohody:  

 

− druhý účastník se zaváže, že v termínu do 31.12.2023 odstraní veškeré stavby a 

úpravy pozemků, přičemž úpravami pozemku se rozumí vše, co bylo vybudováno 

lidskou činností 

− první účastník uzná složené kauce a garance druhého účastníka na účtu města, v. s. 

978, spec. s. 63696134 ve výši 243.000,-- Kč, které v případě neodstranění staveb na 

pozemcích  budou použity na odstranění staveb, v opačném případě budou vráceny 

druhému účastníku dohody 

− druhý účastník uzavře s uživateli pozemků dohody o vyklizení pozemku za podmínek 

dále uvedených v dohodě mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu U 

Sanatoria, pobočný spolek, se sídlem Reissova 1904/3, Šumperk, v termínu 

nejpozději do 30.03.2022, pokud nebudou dohody uzavřeny, sjednává si první 

účastník od dohody v plném rozsahu odstoupit a  druhý účastník bude mít povinnost 

pozemky vyklidit nejpozději do 31.10.2022 

− za užívání pozemků uhradí druhý účastník finanční částku odpovídající skutečnému 

užívání pozemku tak, že za pozemky určené k zahrádkářské činnosti uhradí                

3,-- Kč/m2/rok a pozemky zastavěné stavbou 10,-- Kč/m2 v termínu do 30.03. daného 

roku 

− druhý účastník se zavazuje, v případě rozdílného skutečného užívání pozemků v roce 

2021, uhradit doplatek za užívání pozemků v termínu nejpozději do 31.12.2021 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3356/21 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 108/2 a části p. p. č. 108/32 oba v k. ú. Dolní 

Temenice (or. dostavba stávajících garáží ul. Prievidzská) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 108/2 o výměře cca 170 m2 a části pozemku 

p. č. 108/32 o výměře cca 30 m2 (dále předmět prodeje) v k. ú. Dolní Temenice, za podmínek:  

 

− účel prodeje: komplexní výstavba osmi garáží nebo více garáží, které bude možné dle 

projektové dokumentace umístit na předmětu zveřejněného záměru 

− kupní cena: min. 1.725,-- Kč/m2 + DPH 

− do doby vydání stavebního povolení na výstavbu garáží bude uzavřena smlouva 

budoucí kupní s převodem vlastnického práva po vybudování příjezdové komunikace 

ke garážím včetně dokončení stávajících přeložek sítí (dešťová kanalizace a veřejné 

osvětlení) 

− na výstavbu komunikace, včetně přeložek stávajících sítí, bude s budoucím kupujícím 

uzavřena smlouva s právem provést stavbu za podmínek schválených radou města 

− do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní uhradí budoucí kupující 1. splátku 

ve výši 50% kupní ceny, doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu 



 

9|28 

RM 74 – 23.09.2021 

vlastní kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitosti 

− v případě neuhrazení 1. splátky kupní ceny ve stanoveném termínu si sjednává 

budoucí prodávající od smlouvy budoucí kupní odstoupit v plném rozsahu 

− příjezdová komunikace bude vybudována výhradně na náklady budoucího kupujícího a 

po vybudování a splnění podmínek daných smlouvou s právem provést stavbu bude 

komunikace a sítě převzaty do majetku města 

− stavební povolení na výstavbu garáží a komunikace bude budoucím kupujícím 

předloženo nejpozději do 31.03.2023, v případě nesplnění této podmínky si vyhrazuje 

vlastník pozemku od smlouvy budoucí kupní odstoupit v plném rozsahu, bez nároku na 

kompenzaci nákladů spojených s projektovou dokumentací potřebnou pro vydání 

povolení k výstavbě garáží 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− zájemci o koupi předmětné části pozemku podají své nabídky na Městský úřad 

Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk nejpozději do 31.10.2021 do 12:00 hod.  

v uzavřené obálce s popisem „prodej části p. p. č. 108/2 a části p. p. č. 108/32 v k. ú. 

Dolní Temenice“ s označením adresáta. Žádosti doručené po tomto termínu nebudou 

přijaty a budou zájemcům vráceny. 

− vlastník pozemků vylučuje podávání jednotlivých nabídek na výstavbu jednotlivých 

garáží, nabídku lze podat jen v případě zájmu vybudování výstavby v souladu se 

zveřejněným účelem prodeje, za podmínky přijetí podmínek zveřejněného záměru 

prodeje 

− zájemci o koupi předmětu prodeje berou na vědomí, že uzavření smlouvy budoucí 

kupní podléhá schválení Zastupitelstva města Šumperka 

− v případě obdržení více žádostí o koupi předmětu prodeje bude kupující vybrán ve 

výběrovém řízení, kterého se zúčastní zájemci o koupi, kteří podali ve stanovené lhůtě 

žádost o koupi s tím, že kupujícím bude ten, kdo nabídne nejvyšší kupní cenu, přičemž 

vyvolávací cenou přitom bude cena uvedená ve zveřejněném záměru prodeje. Zájemci, 

kteří podají ve shora uvedené lhůtě žádost o koupi předmětu prodeje, budou následně 

informováni městem Šumperk o termínu a místě konání výběrového řízení 

− město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným ze zájemců o předmět 

koupě 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3357/21 MJP – K. dar městu 

schvaluje 

přijetí peněžního daru ve výši 50.000,-- Kč. Obdarované město Šumperk, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, dárce manželé F. a H. K., bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3358/21 MJP – prodej části p. č. 1560/1 v k. ú. Šumperk – neschválení zveřejnění záměru 

prodeje (or. u pivnice Květen mezi ul. Jesenickou a 8. května) 

neschvaluje 

záměr města zveřejnit prodej části pozemku p. č. 1560/1 o výměře cca 52 m2 v k. ú. Šumperk 

z důvodu ponechání si pozemku k možnému budoucímu řešení klidové zóny v daném místě. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3359/21 MJP – zveřejnění prodeje části pozemku p. č. 1329/3 v k. ú. Horní Temenice (or. za 

točkou autobusu v Temenici) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 1329/3 o výměře 61 m2 v k. ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

− účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – rozšíření zahrady 

− kupní cena: 300,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovené zákonné povinnosti 

− kupující uhradí za užívání pozemku 3 roky nájemného zpětně v celkové výši 915,-- Kč 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3360/21 MJP – ukončení nájemní smlouvy – pronájem pozemku p. č. 494/4 v k. ú. Šumperk 

(or. pozemek při cyklostezce na Bludoveček) 

schvaluje 

ukončení nájemní smlouvy MP 49/2008 ze dne 10.10.2008, ve znění pozdějších dodatků. 

Nájemce: P. a D. K., bytem Šumperk 

Způsob ukončení: dohodou, případně výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 

Termín:  15.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3361/21 MJP – prodej pozemku p. č. 494/4 v k. ú. Šumperk – neschválení zveřejnění (or. 

pozemek při cyklostezce na Bludoveček) 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 494/4 o výměře 520 m2 v k. ú. Šumperk 

z důvodu jiného možného využití pozemku městem Šumperk. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3362/21 MJP – změna usnesení RM č. 1655/20 – schválení služebnosti přes část p. p. č. 

1233/2 v k. ú. Šumperk (or. ul. Vančurova) 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 1655/20 ze dne 05.03.2020, kterým bylo schváleno zřízení 

služebnosti práva stezky a cesty přes část p. č. st. 1233/2 v k. ú. Šumperk. 

Změna spočívá na straně oprávněných, kde z důvodu odstoupení od záměru sjednat 

služebnost odstoupila J. M., bytem Rapotín, ostatní oprávnění zůstávají beze změny. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3363/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o odběru elektrické 

energie pro bezpečnostní kameru MP na objektu Hl. třída 13/3, Šumperk (Hotel 

Slovanský dům) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o bezplatném odběru 

elektrické energie, spočívající v právu umístit a provozovat bezpečnostní kamerový a 

monitorovací systém města Šumperka na budově Hl. třída 13/3, Šumperk (Hotel Slovanský 

dům). 

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Povinní ze služebnosti:  

Vlastníci jednotek č. 13/1 – č. 13/28, vymezených v dotčené budově Hl. třída 13/3, Šumperk, 

jmenovitě: 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  

Podmínky uzavření smlouvy: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje bezúplatně. 

− Náklady spojené s vkladem práva odpovídajícího služebnosti do katastru 

nemovitostí a náklady na instalaci kamerového systému na předmětné budově 

hradí město Šumperk.  

− Odběr elektrické energie pro provoz kamerového systému poskytnou bezplatně 

vlastníci dotčené budovy.  

− Smlouva o odběru el. energie bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 

šest měsíců. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

          Mgr. Jurka 

3364/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné 

komunikační sítě T-Mobile Czech Republic a.s.: „INSCZ_77002_Šumperk_Na Mlýnku“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění a provozování veřejné 

komunikační sítě T-Mobile Czech Republic a.s.: „INSCZ_77002_Šumperk_Na Mlýnku“, přes 

pozemky p. č. 1257/57, 1485/2, 1485/3, 1354/12, 1354/10, 1354/11, 1484/3, 2254/3, 

1481/2, 2254/5, 1257/88, 2096/9, 1257/58, 1194/16, 1257/89, 1799/12, 2111/1, 

2114/11, st. 1361, 1194/17, 1257/90, 2114/10, 1257/92, st. 1362, 1257/104, 1799/46, 

1383/3, 1350/39, 2114/5, 1645/5, 1350/22, 1350/3, 2125/1, 2125/11, 2125/13, 

2125/14, 2125/15 vše v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 
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Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461  

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, PSČ 14800, IČO 

64949681 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Výše jednorázové náhrady bude stanovena 

znaleckým posudkem, který na své náklady zajistí budoucí oprávněný. Úhrada bude 

budoucím oprávněným provedena za podmínek vlastní smlouvy o zřízení služebnosti. 

− Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 

oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 10. 2024. 

V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 

smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný doloží po dokončení stavby a jejím zaměření na své náklady 

vyhotovený geometrický plán pro určení skutečného rozsahu věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3365/21 MJP – změna usnesení RM č. 3282/21 – 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 

změnu usnesení RM č. 3282/21 ze dne 26.08.2021, ve věci uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby zařízení elektrizační 

distribuční soustavy: „Šumperk – č. parc. 2703 NNk“– nové podzemní kabelové vedení NN 

přes pozemky 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, mezi budoucím povinným z věcného břemene 

městem Šumperkem a budoucím oprávněným z věcného břemene spol. ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035. 

Změna usnesení spočívá v navýšení jednorázové náhrady z původních 1.000,-- Kč + DPH 

v platné výši na 7.726,-- Kč + DPH v platné výši. 

V ostatním se usnesení RM č. 3282/21 nemění. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3366/21 MJP – dohoda o zrušení části věcného břemene pro uložení plynárenského zařízení 

GasNet: „REKO NTL MS Šumperk – Jánošíkova + 3“ na pozemku p. č. 1893/7 v k. ú. 

Šumperk, podle smlouvy o zřízení věcného břemene VB/0016/2015/Pe ze dne 

16.07.2015 (lokalita při ZŠ Vrchlického) 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zrušení části věcného břemene na pozemku p. č. 1893/7 v k. ú. Šumperk, 

odpovídajícího právu uložení a provozování NTL plynovodní přípojky pro ZŠ Vrchlického, 

zřízeného podle smlouvy o zřízení věcného břemene VB/0016/2015/Pe, uzavřené dne 

16.07.2015 mezi povinným městem Šumperkem a oprávněným spol. GasNet, s.r.o., se sídlem 

Klíšská 940, Klíše, 40117 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jejímž předmětem je zřízení 

věcného břemene pro umístění a provozování plynárenského zařízení: „REKO NTL MS 

Šumperk – Jánošíkova + 3“ – NTL plynovodní řad včetně domovních přípojek přes pozemky ve 

vlastnictví města Šumperka p. č. 1893/1, 1893/7, 1904/26, 1914/6, 2216/1, 2275/1, 

2275/2, 2275/3, 2275/4 v k. ú. Šumperk. 
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Účinnost dohody dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3367/21 MJP – zveřejnění změny smlouvy o nájmu nemovité věci SML/2017/0398/MJP/Pe – 

pronájem části pozemku u domu Zábřežská 921/50, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovité věci 

SML/2017/039/MJP/Pe ze dne 29.06.2017, uzavřenou mezi pronajímatelem městem 

Šumperkem a nájemci M. Ch., bytem Šumperk, D. P., bytem Šumperk, J. G. a Š. B., první bytem 

Šumperk, druhá bytem Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 565/3 o 

celkové výměře 1300 m2, pro účely: a) pozemek pro individuální využití – 844 m2, b) zázemí 

k bytovému domu Zábřežská 921/50, Šumperk - 430 m2, c) pozemek pod ostatní stavbou – 

26 m2, za celkové roční nájemné  5.001,-- Kč, při sazbě nájmu pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok,      

b) 1,-- Kč/celek/rok, c) 30,-- Kč/m2/rok.  

Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření výměry předmětu nájmu pro účel a) pozemek pro 

individuální využití o 224 m2, a tím k navýšení ročního nájmu o 1.120,-- Kč, přičemž nově se 

předmět nájmu pronajímá o celkové výměře 1524 m2, pro účely: a) pozemek pro individuální 

využití – 1068 m2, b) zázemí k bytovému domu Zábřežská 921/50, Šumperk - 430 m2,           

c) pozemek pod ostatní stavbou – 26 m2, za celkové roční nájemné 6.121,-- Kč, při zachování 

sazby nájmu pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok, b) 1,-- Kč/celek/rok, c) 30,-- Kč/m2/rok.  

Účinnost změny ode dne podpisu dodatku č. 1.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovité věci SML/2017/0398/MJP/Pe nemění. 

 

 

Termín:  04.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3368/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2020/0589/OSM uzavřené dne 16.09.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemcem bytu v domě na ulici Hlavní třída, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do 31.10.2024. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3369/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

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

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

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

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.01.2022 do 31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3370/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0700/OSM uzavřené dne 31.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3371/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0118/OSM uzavřené dne 22.03.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do 31.10.2024. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3372/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0839/OSM uzavřené dne 03.12.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od    01.11.2021 do 31.10.2023. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3373/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

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

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od  01.01.2022 do 31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3374/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0483/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3375/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0855/OSM uzavřené dne 27.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3376/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0484/OSM uzavřené dne 26.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od  01.11.2021 do 31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3377/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0486/OSM uzavřené dne 13.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3378/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0487/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemcem bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do 31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3379/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0488/OSM uzavřené dne 10.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do 31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3380/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0489/OSM uzavřené dne 13.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemcem bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do 31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3381/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0708/OSM uzavřené dne 31.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do  31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3382/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2020/0720/OSM uzavřené dne 16.11.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do 31.10.2023. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3383/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0860/OSM uzavřené dne 25.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3384/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0013/OSM uzavřené dne 21.01.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2024. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3385/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2020/0721/OSM uzavřené dne 02.12.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2024. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3386/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0505/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3387/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0872/OSM uzavřené dne 20.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2024. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3388/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0507/OSM uzavřené dne 18.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

jako nájemci bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 

2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3389/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0874/OSM uzavřené dne 20.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2024. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3390/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0509/OSM uzavřené dne 14.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3391/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0510/OSM uzavřené dne 06.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.10.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3392/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0511/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do 30.06.2023. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3393/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0873/OSM uzavřené dne 20.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemcem bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2021 do   31.01.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3394/21 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2021/0488/OSM uzavřené dne 30.06.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Balbínova, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 1 

bude prodloužení doby nájmu od 01.10.2021 do   31.01.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3395/21 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout prostory – garáž s dílnou v objektu 

Temenická 2795/109, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu Temenická 2795/109, 

Šumperk, označené jako garáž s dílnou č. 104 o celkové podlahové ploše 22.40 m². 

  

Podmínky: 

  

 Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu dle zájmu uchazečů – nájemníků     

                            v objektu na ulici Temenická 2795/109 v Šumperku, výpovědní lhůta 3 měsíce  

 Nájemné:  celkem 4.368,-- Kč/rok/celek, z toho garáž 3.043,-- Kč/rok/celek, nájemné  

   stanoveno včetně DPH v platné sazbě, dílna 1.217,-- Kč/rok/celek, nájemné  

   osvobozeno od DPH 

 Služby:  dodávky tepla, výše záloh 2.400,-- Kč/rok 

  

Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením, kteří mají uzavřenu nájemní 

smlouvu k bytu zvláštního určení, ve smyslu § 2300, zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v objektu Temenická 2795/109 v Šumperku. 

 

 

Termín:  29.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3396/21 MJP – zveřejnění záměru města prodat pozemky p. č. 400/11, p. č. 400/12 a část   

p. p. č. 400/13 v k. ú. Dolní Temenice (or. za bývalou LPG stanicí mezi Šumperkem a 

Bratrušovem) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat pozemky p. č. 400/11 o výměře 126 m2, p. č. 

400/12 o výměře 113 m2 a část pozemku p. č. 400/13 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Dolní 

Temenice, za podmínek: 

 

− účel prodeje: pastviny pro koně a zázemí 

− kupní cena: dle znaleckého posudku + DPH v případě stanovení zákonné povinnosti 

odvodu 

− kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 

400/13 v k. ú. Dolní Temenice 

− kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

− kupující uhradí náklady související se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
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− prodej části pozemku p. č. 400/13 v k. ú. Dolní Temenice je podmíněn vydáním 

souhlasu stavebního úřadu s dělením tohoto pozemku 

 

 

Termín:  08.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

   

3397/21 MJP – zveřejnění směny pozemků v k. ú. Šumperk v areálu Nemocnice Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání, za 

podmínek: 

 

− z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

budou převedeny do vlastnictví spol. Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 

640/41, Šumperk, IČO 47682795, část p. p. č. 578/1 o výměře 1 m2 (dle 

geometrického plánu č. 7301-115/2021 díl „e“), část p. p. č. 578/8 o výměře 34 m2 

(dle geometrického plánu č. 7301-115/2021 díl „c“) a část p. p. č. 578/9 o výměře 11 

m2 (dle geometrického plánu č. 7301-115/2021 díl „d“) vše v k. ú. Šumperk  

− z vlastnictví spol. Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, IČO 

47682795, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku st. p. č. 2509/2 o výměře 2 m2 (dle 

geometrického plánu č. 7301-115/2021 díl „b“) v k. ú. Šumperk 

− směna pozemků proběhne s finančním vyrovnáním, hodnota všech směňovaných 

nemovitostí je 400,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

povinnost DPH odvést 

 

 

Termín:  08.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

 

   

3398/21 MJP – oddělení komunálních služeb – doplnění ceníku služeb hlavního hřbitova 

Šumperk a hřbitova Temenice 

schvaluje 

doplnění ceníku služeb na hřbitovech v Šumperku, který byl schválen usnesením RM               

č. 5039/18 ze dne 18.10.2018 dle přílohy materiálu. 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3399/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro průmyslový objekt na adrese Žerotínova 3331, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní 

přípojky přes pozemek p. č. 1053/1 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení průmyslového objektu 

na adrese Žerotínova 3331, Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 
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Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

R. S., bytem Bludov  

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, stanovenou podle 

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

započatý 1 m délky věcného břemene, určené geometrickým plánem, který po 

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

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

oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

− Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31. 10.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

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

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

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

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3400/21 Dodatek č. 1 – Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – technické 

vybavení učeben 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 21AMSLZ-240 se společností AV MEDIA SYSTEMS 

a.s.,   Pražská 1335/63, Praha 10, IČO 48108375, na akci: „Do odborných učeben bez bariér 

– 5. ZŠ Šumperk – technické vybavení učeben“. Předmětem dodatku je změna termínu plnění. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3401/21 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 Šumperk – nábytek“ dodavatelem uchazeče Hilbert interiéry s.r.o., Pobřežní 

249/46, 186 00 Praha 8, IČO 28661133. Nabídková cena je 1.399.998,-- Kč bez DPH, tj. 

1.693.998,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3402/21 Revitalizace parku Cihelna – zeleň  

schvaluje 

vyloučit uchazeče Ing. Jan Servus, Dolnice 1760/12, 621 00 Brno, IČO 76354563, z veřejné 

zakázky „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku – zeleň“ dle § 122 odst. 7 b) zákona             
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nedoložení dokladů o jeho 

kvalifikaci. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

3403/21 Revitalizace parku Cihelna – zeleň 

schvaluje 

zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku – zeleň“ 

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

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3404/21 Vyhlášení výzvy na obsazení pozice městského architekta 

schvaluje 

vyhlášení výzvy na výkon služby poradenství – funkce městského architekta formou smlouvy o 

poradenské a konzultační činnosti na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3405/21 Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové dokumentace – dodatek č. 4 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 

416/15, 602 00 Brno, IČO 25348817, na akci: „Revitalizace ulice Šumavská – zpracování 

projektové dokumentace“ na posunutí termínů odevzdání jednotlivých projektových 

dokumentací po etapách I. až VI. a navýšení celkové ceny díla na 1.652.000,-- Kč bez DPH, tj. 

1.998.920,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

   

3406/21 Program Efekt – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie 2017-2021 (program 

EFEKT II) na rozvoj systému hospodaření s energií a energetický management objektů ve 

vlastnictví města. 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3407/21 Projekt Urbeat – participace na společném projektu 

schvaluje 

příslib spolupráce při společné přípravě a realizaci projektu URBEAT zaměřeného na udržitelné 

potravinové systémy, který bude ve spolupráci se zahraničními partnery předložen do 

Rámcového programu Horizon Europe. 

 

 

Termín:  06.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3408/21 Klapperothova manufaktura – střecha  

schvaluje 

ve smlouvě o dílo na akci: „Klapperothova manufaktura – střecha“ prodloužení termínu 

realizace stavby o 30 dní. Původní termín dokončení je do 70 dní od předání staveniště, nový 

termín do 100 dní od předání staveniště. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3409/21 Změna organizace školního roku 2021/2022 v ZŠ Šumperk, Šumavská 21 

bere na vědomí 

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

Šumavská 21, IČO 00852287. 

 

3410/21 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádosti o 

dotaci 

souhlasí 

s podáním žádosti Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o dotaci v rámci programu 

„Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v 

období 01.09.2021 – 31.12.2021“. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3411/21 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, pronajmout tělocvičnu na dobu delší než 100 hodin 

do 30.06.2022 Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škole 

logopedické Schola Viva, o.p.s., Šumperk. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3412/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, 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 3.938,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu 

obědů pro 1 žáka ve školním roce 2021/2022, tj. v období od 01.09.2021 do 30.06.2022, a 

to ve dvou etapách. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3413/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

do výše 320 tis. Kč (na úhradu pracovních sešitů pro žáky na školní rok 2021/2022) od Unie 

rodičů z Pětky, z.s., Vrchlického 22, 787 01 Šumperk, IČO 01734351, v souladu s § 27 odst. 7 

písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3414/21 Příspěvkové 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 280 tis. Kč. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3415/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondu investic 

schvaluje 

Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1280/1, IČO 65496604, v souladu 

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

územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů,  

a to na pořízení PC Serveru FireBird, v celkové výši do 123 tis. Kč. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3416/21 Příspěvková organizace města Šumperka – nabídka neupotřebitelného majetku 

nepřijímá 

od Kina Oko, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, nabídku neupotřebitelného majetku  

k bezúplatnému převodu v celkové pořizovací hodnotě 99.960,--  Kč, v souladu s § 27 odst. 6 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3417/21 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro Folklorní pěvecký sbor 

Seniorky Šumperk, z.s., se sídlem J. z Poděbrad 418/44, 787 01 Šumperk, IČO 02214946, na 

pořádání benefičního koncertu FPS Seniorky Šumperk se svými hosty – pěveckým sborem 

Tap Týda. Koncert proběhne dne 03.11.2021. 

 

 

Termín:  23.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3418/21 Změna organizace školního roku 2021/2022 v Mateřské škole Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B, příspěvková organizace 

bere na vědomí 

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

Nerudova 4B, příspěvková organizace, IČO 71011994. 

 

 

   

3419/21 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu: „Obnova (modernizace) městského 

kamerového dohlížecího systému – 2021“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova (modernizace) městského kamerového 

dohlížecího systému - 2021“. 

 

členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek včetně 

náhradníků 

 

členové: 

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., Martin Hoždora, Martin Urbánek, Ing. Pavel Kouřil, Bc. 

Slavěna Karkošková  
 

náhradníci: 

František Porteš, Ing. Marek Pospíšil, Pavel Koutný, DiS., Ing. Petra Štefečková, Antonín Linet, 

DiS. 

 

Seznam oslovených zájemců: 

 

SELECT SYSTEM, s.r.o., IČO 25382292, se sídlem Gen. Svobody 17/2, 787 01 Šumperk 

MORAVEC group s.r.o., IČO 26861160, se sídlem K Lužím 300, 788 13 Vikýřovice 
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A.I.Company, s.r.o., IČO 01995014, se sídlem Těšínská 356/346, Radvanice, 716 00 Ostrava 

BEST SYSTEM s.r.o., IČO 03077004, se sídlem Puškinova 1129/12, 787 01 Šumperk 

 

veřejná zakázka nebude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

 

Termín:  30.09.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Jurka 

   

3420/21 Úhrada výpisu ze zdravotní dokumentace zaměstnance 

ruší 

usnesení RM č. 3482/13 pro jeho bezpředmětnost. 

 

 

Termín:  24.09.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

3421/21 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských osnov 

pro zařizovací obvod 717 804 LHO Šumperk – ZO Ruda nad Moravou na období 

platnosti od 01.01.2023 do 31.12.2032 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských osnov pro 

zařizovací obvod 717 804 LHO Šumperk – ZO Ruda nad Moravou na období platnosti od 

01.01.2023 do 31.12.2032. 

 

 

Termín:  29.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

3422/21 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských osnov 

pro zařizovací obvod 717 804 LHO Šumperk – ZO Ruda nad Moravou na období 

platnosti od 01.01.2023 do 31.12.2032 

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, Ing. Jana Kamlerová, Ing. Tomáš Černý, Ing. Ivo Valenta 

(Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice) 

Náhradníci: 

Ing. Marta Novotná, Ing. Alena Turková, Ing. Petr Božovský, Bc. Jana Hegrová, Ing. Miloslav 

Reichl (Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice) 

 

 

Termín:  29.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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3423/21 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských osnov 

pro zařizovací obvod 717 804 LHO Šumperk – ZO Ruda nad Moravou na období 

platnosti od 01.01.2023 do 31.12.2032 

schvaluje 

seznam uchazečů k oslovení: 

− Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 

25351079 

− ING-FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 24170852 

− TAXONIA CZ s.r.o., Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc, IČO 27068897 

− Lesprojekt Hradec Králové s.r.o., Veverkova 1335/7, 500 02 Hradec Králové, IČO 

25250205 

− LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 14/3, 602 00 Brno, IČO 65279191 

− Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504/54, 500 02 Hradec Králové, IČO 

25251431 

 

 

Termín:  29.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

   

3424/21 Výběrové řízení na zajištění provozování sběrného dvora na ulici Příčná 30 v 

Šumperku 

ukládá 

vedoucí odboru životního prostředí připravit otevřenou podlimitní veřejnou zakázku 

v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, na zajištění provozování sběrného dvora na ulici Příčná 30 v Šumperku 

s plněním zakázky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

   

3425/21 Výběrové řízení na nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a 

stravoven ve městě Šumperk 

ukládá 

vedoucí odboru životního prostředí připravit veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění 

nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven ve městě Šumperk 

s dobou trvání 2 roky. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný       Ing. Marta Novotná 

                      starosta         1. místostarostka 
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