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Naše čj.: MUSP 13110/2022 

Naše sp. zn.: 12413/2022 TAJ/HAAD *MUSPX02E5JR1* 

 

U S N E S E N Í  

z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 10.02.2022 

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. 

   

3795/22 Investiční akce „Modernizace zimního stadionu v Šumperku – etapa 3a (přístavba 

sever)“ 

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

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

záměr společnosti Podniky města Šumperka a.s., IČO 65138163, se sídlem Slovanská 

255/21, 787 01 Šumperk, realizovat investiční akci s názvem „Modernizace zimního stadionu 

v Šumperku – etapa 3a (přístavba sever)“. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

3796/22 Investiční akce „Modernizace zimního stadionu v Šumperku – etapa 3a (přístavba 

sever)“ 

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

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

správní radě společnosti Podniky města Šumperka a.s., činit kroky vedoucí k vypsaní veřejné 

zakázky na výběr zhotovitele a připravovat k realizaci investiční akci s názvem „Modernizace 

zimního stadionu v Šumperku – etapa 3a (přístavba sever)“. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

3797/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. II roku 2022: 

příjmy ve výši:      1.829 tis. Kč 

výdaje ve výši:      2.673 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  596.934 tis. Kč 

výdaje celkem:  819.116 tis. Kč 
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příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  894.641 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      839.816 tis. Kč 

 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3798/22 Zhodnocení volných zdrojů města Šumperka 

schvaluje 

− uzavření Rámcové smlouvy o depozitech s Československou obchodní bankou, a. s., 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350, na zhodnocení volných zdrojů 

města Šumperka 

 

− uzavření Smlouvy o spořicím účtu s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 

140 00 Praha 4, IČO 45244782, na zhodnocení volných zdrojů města Šumperka 

 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

  

3799/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

5047/18, 885/19, 2405/20, 2410/20, 2512/20, 2705/21, 2916/21, 3019/21, 3223/21, 

3284/21, 3308/21, 3314/21, 3345/21, 3354/21, 3355/21, 3360/21, 3362/21, 

3363/21, 3364/21, 3366/21, 3368/21, 3369/21, 3370/21, 3371/21, 3372/21, 

3373/21, 3374/21, 3375/21, 3376/21, 3377/21, 3378/21, 3379/21, 3380/21, 

3381/21, 3382/21, 3383/21, 3384/21, 3385/21, 3386/21, 3387/21, 3388/21, 

3389/21, 3390/21, 3391/21, 3392/21, 3393/21, 3394/21, 3399/21, 3430/21, 

3441/21, 3442/21, 3443/21, 3444/21, 3445/21, 3446/21, 3448/21, 3449/21, 

3451/21, 3456/21, 3459/21, 3460/21, 3461/21, 3465/21, 3468/21, 3469/21, 

3477/21, 3500/21, 3501/21, 3502/21, 3503/21, 3504/21, 3505/21, 3506/21, 

3507/21, 3508/21, 3509/21, 3522/21, 3524/21, 3527/21, 3528/21, 3529/21, 

3530/21, 3531/21, 3532/21, 3533/21, 3534/21, 3537/21, 3538/21, 3539/21, 

3540/21, 3541/21, 3542/21, 3543/21, 3544/21, 3545/21, 3546/21, 3547/21, 

3548/21, 3549/21, 3550/21, 3551/21, 3552/21, 3553/21, 3554/21, 3555/21, 

3556/21, 3557/21, 3558/21, 3559/21, 3560/21, 3561/21, 3562/21, 3563/21, 

3564/21, 3565/21, 3566/21, 3567/21, 3568/21, 3569/21, 3570/21, 3571/21, 

3572/21, 3573/21, 3574/21, 3575/21, 3576/21, 3577/21, 3578/21, 3579/21, 

3580/21, 3581/21, 3582/21, 3583/21, 3584/21, 3585/21, 3588/21, 3589/21, 

3590/21, 3591/21, 3592/21, 3593/21, 3594/21, 3595/21, 3596/21, 3597/21, 

3598/21, 3599/21, 3600/21, 3601/21, 3602/21, 3603/21, 3604/21, 3605/21, 

3607/21, 3609/21, 3610/21, 3611/21, 3612/21, 3613/21, 3614/21, 3615/21, 

3616/21, 3617/21, 3618/21, 3619/21, 3620/21, 3621/21, 3622/21, 3623/21, 

3624/21, 3625/21, 3626/21, 3627/21, 3628/21, 3629/21, 3630/21, 3631/21, 

3632/21, 3633/21, 3634/21, 3635/21, 3636/21, 3637/21, 3638/21, 3639/21, 

3640/21, 3642/21, 3643/21, 3644/21, 3645/21, 3646/21, 3650/21, 3651/21, 

3652/21, 3654/21, 3655/21, 3656/21, 3657/21, 3658/21, 3659/21, 3660/21, 

3661/21, 3662/21, 3663/21, 3664/21, 3665/21, 3666/21, 3667/21, 3671/21, 

3677/21, 3678/21, 3679/21, 3680/21, 3681/21, 3682/21, 3683/21, 3684/21, 

3685/21, 3686/21, 3687/21, 3688/21, 3689/21, 3690/21, 3691/21, 3695/21, 

3696/21, 3699/21, 3700/21, 3701/21, 3702/21, 3704/21, 3705/21, 3706/21, 

3707/21,    3708/21,   3709/21. 
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3800/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

267/19 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

291/19 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

299/19 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

460/19 do 31.12.2022 Zodpovídá: Ing. Krňávková 

502/19 do 30.06.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

503/19 do 30.06.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1252/19 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1464/20 do 31.12.2022 Zodpovídá: Ing. Krňávková 

1655/20 do 30.04.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1663/20 do 30.04.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2812/21 do 30.06.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3124/21 do 30.06.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3256/21 do 30.06.2022 Zodpovídá: Ing. Miterková 

3424/21 do 31.03.2022 Zodpovídá: Ing. Krňávková 

3497/21 do 24.03.2022 Zodpovídá: Ing. Miterková 

3608/21 do 31.03.2022 Zodpovídá: Bc. Bačová 

 

 

 

3801/22 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 2396/20 ze dne 05.11.2020 

ruší 

usnesení RM č. 2396/20 ze dne 05.11.2020. 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

3802/22 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 2745/21 ze dne 04.03.2021 

ruší 

usnesení RM č. 2745/21 ze dne 04.03.2021. 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3803/22 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání VZMR na akci „Oprava chodníku na ul. 

Zahradní v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava chodníku na ul. Zahradní 

v Šumperku“. 

 

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

otevírání nabídek 

 

členové 

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

Sedlář 
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náhradníci 

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

Zatloukalová 

 

Minimální seznam oslovených firem: 

 

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

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

− SUEZ Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk, IČO 26836980 

 

 

Termín:  11.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3804/22 MJP – oddělení komunálních služeb – Oprava místní komunikace na ul. Rooseveltova 

v Šumperku 

schvaluje 

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

Rooseveltova v Šumperku“. 

 

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

otevírání nabídek 

 

členové 

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

Zatloukalová 

 

náhradníci 

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

Sedlář 

 

 

Minimální seznam oslovených firem: 

− STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5 – Jinonice, IČO 60838744 

− KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, 60200 Brno – Zábrdovice, IČO 03971694 

− M-SILNICE a.s., Husova 1697, 53003 Pardubice, IČO 42196868 

 

Termín:  11.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3805/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/22 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/22 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 

v Šumperku ke dni 31.03.2022 s nájemcem paní L. H., bytem Nový Malín. Současně se 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.04.2022, jejímž předmětem bude byt 

č. 2958/22 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s panem I. H., bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3806/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/22 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/22 (dle projektové dokumentace č. 205) v budově č.p. 2958 na 

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

14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 3749/10000 na společných částech domu č.p. 

2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/21, byt č. 2958/22 a 

byt č. 2958/23 a spoluvlastnického podílu o velikosti 154/10000 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 154/10000 na pozemku pod 

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

Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí 

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

nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3807/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/47 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/47 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 

v Šumperku ke dni 31.03.2022 s nájemcem paní P. K., bytem Šumperk. Současně se 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.04.2022, jejímž předmětem bude byt 

č. 2958/47 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s paní B. K., bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3808/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/47 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/47 (dle projektové dokumentace č. 309) v budově č.p. 2958 na 

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

14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 4978/10000 na společných částech domu č.p. 

2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/46 a byt č. 2958/47 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 111/10000 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 111/10000 na pozemku pod domem st. p. č. 725/7 v  

k. ú. Šumperk. 

Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí 

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

nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3809/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, 14, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města odprodat bytové jednotky č. 2958/1-80 vymezené na pozemku       

st. p. č. 725/7, jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně příslušných spoluvlastnických podílů 

na společných částech nemovité věci stávajícím nájemcům a budoucím kupujícím těchto 

bytových jednotek. Jmenovitě: 

- jednotka č. 2958/1 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 620/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 1 v  

1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a 

termoregulačních ventilů, 

- jednotka č. 2958/2 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 494/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 2 v  

1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a 

termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/3 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 620/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 3 v  

1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a 

termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/4 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 494/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 4 v  

1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a 

termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/5 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 5 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a 

termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/6 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 6 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a 

termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/7 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 7 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a 

termoregulačních ventilů, 

- jednotka č. 2958/8 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 373/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 8 v  

1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a 

termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/9 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 373/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 9 v  

1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a 

termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/10 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 494/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 10 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/11 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 11 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/12 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 12 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/13 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 
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boxu č. 13 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/14 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 494/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 14 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/15 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 620/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 15 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/16 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 494/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 16 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/17 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 620/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 17 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/18 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 18 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/19 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 19 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/20 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 20 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/21 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 21 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/22 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 22 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/23 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 23 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/24 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 24 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/25 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 25 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/26 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 26 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/27 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 532/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 27 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/28 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 373/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 
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boxu č. 28 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/29 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 373/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 29 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/30 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 30 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/31 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 31 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/32 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 32 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/33 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 33 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/34 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 34 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/35 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 35 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/36 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 36 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/37 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 37 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/38 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 38 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/39 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 39 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/40 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 40 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/41 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 41 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/42 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 42 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/43 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 



 

9|34 

RM 83 – 10.02.2022 

boxu č. 43 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/44 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 44 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/45 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 45 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/46 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 46 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/47 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 47 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/48 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 532/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 48 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/49 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 392/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 49 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/50 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 392/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 50 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/51 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 51 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/52 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 52 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/53 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 53 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/54 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 54 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/55 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 55 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/56 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 56 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/57 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 57 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/58 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 
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boxu č. 58 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/59 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 59 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/60 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 523/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 60 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/61 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 610/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 61 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/62 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 507/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 62 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/63 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 523/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 63 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/64 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 610/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 64 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/65 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 507/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 65 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/66 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 66 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/67 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 67 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/68 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 68 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/69 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 532/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 69 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/70 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 392/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 70 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/71 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 392/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 71 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/72 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 72 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/73 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 
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boxu č. 73 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/74 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 74 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/75 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 523/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 75 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/76 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 610/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 76 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/77 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 507/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 77 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/78 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 523/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 78 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/79 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 610/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 79 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů,  

- jednotka č. 2958/80 byt včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 507/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního 

boxu č. 80 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, 

 

za těchto podmínek: 

 

- kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy, 

- kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu, 

- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby, 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu,  

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu městem 

Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně nutné opravy a 

opravy havarijního stavu. 

 

 

Pro dům nám. Jana Zajíce 2958/13 a 2958/14, Šumperk byl zpracován průkaz energetické 

náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy C, měrná roční spotřeba energie pro 

celou budovu je 938 MWh/rok. 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3810/22 MJP – změna v předmětu pojištění majetku města 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 6 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 bez čp/če, jež je součástí pozemku st. p. č. 874 

(or. budova ředitelství v areálu nemocnice), budova č.p. 700, jež je součástí pozemku st. p. č. 

869, po zaměření GP se jedná o st. p. č. 869/1 (or. pavilon F v areálu nemocnice), budova bez 

čp/če, jež je součástí pozemku st. p. č. 869/2 (or. stará vrátnice v areálu nemocnice) a 

nebytová jednotka č. 388/8 (zlatnictví) v budově Hlavní třída 388/27, Šumperk, vše v k. ú. a 

obci Šumperk, z důvodu jejich odprodeje z majetku města Šumperk 

 
- rozšíření předmětu pojištění o digitální úřední desku, umístěnou před budovou radnice nám. 

Míru 364/1, Šumperk na p. č. 2032 v k. ú. a obci Šumperk, pojistná částka 578.900,-- Kč na 

živel, vandalismus a odcizení 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3811/22 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o užití práva JZ/0006/2012/Pe – inzertní skříňky 

spol. DELTA REAL – realitní kancelář, s.r.o. 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o užití práva JZ/0006/2012/Pe, uzavřené dne 28.12.2012 

mezi poskytovatelem práva městem Šumperkem a uživatelem práva spol. DELTA REAL – 

realitní kancelář, s.r.o., se sídlem Radniční 236/15, 78701 Šumperk, IČO 25871706, jejímž 

předmětem je poskytnutí práva umístit 4 ks inzertních skříněk na pozemcích ve vlastnictví 

města p. č. 1405/1, 231/3, 390/1, 1273/10 v k. ú. Šumperk, za celkovou roční úplatu ve výši 

4.000,-- Kč + DPH, v sazbě 1.000,-- Kč + DPH v platné výši/1 skříňka/rok. 

Předmětem dodatku č. 1 je: 

- zúžení předmětu smlouvy o právo umístit inzertní skříňku na pozemku p. č. 1273/10 v k. ú. 

Šumperk, z důvodu odstranění skříňky z předmětného pozemku 

- snížení celkové roční úplaty na 3.000,-- Kč + DPH v platné výši   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3812/22 MJP – výše nájemného pro rok 2022 – inflace  

schvaluje 

nečinit v roce 2022 ze strany města Šumperka jako pronajímatele úkony směřující 

k jednostranné úpravě výše nájemného uplatněním inflační doložky z uzavřených nájemních 

smluv, kde předmětem nájmu jsou nebytové prostory, prostory k podnikání a budovy v majetku 

města Šumperka, s výjimkou nájemní smlouvy č. MP/50/2005/Pro ze dne 30.12.2005, 

uzavřené mezi městem Šumperkem a společností Nemocnice Šumperk a.s. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3813/22 MJP – výše nájemného pro rok 2022 – inflace 

schvaluje 

upravit pro rok 2022 výši nájemného pro byt číslo 3 na adrese Hlavní třída 289/12 

v Šumperku uplatněním inflační doložky z nájemní smlouvy č. 890/2003-N ze dne 

31.03.2003. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3814/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Čsl. armády, č. pa 1222/3 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Čsl. armády, č. pa 1222/3 NNk“– nové 

zemní kabelové vedení NN přes pozemek p. č. 2285 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

garáže na pozemku p. č. st. 1222/3 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

dohodou ve výši 2.000,-- 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 

31.03.2025. 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:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3815/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Uničovská, 2914/52 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Uničovská, 2914/52 NNk“– nové zemní 

kabelové vedení NN přes pozemky p. č. 1495/5, 2119/3, 3080 v k. ú. Šumperk, pro účely 

posílení distribuční sítě v lokalitě ul. Uničovské. 

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 
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Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

dohodou ve výši 2.000,-- 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 

31.03.2025. 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:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3816/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – č. parc. 1229/33 NNk“ (zahrádkářská kolonie při ul. 

Žerotínově) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – č. parc. 1229/33 NNk“– nové zemní 

kabelové vedení NN přes pozemek p. č. 1229/2 v k. ú. Šumperk, pro účely posílení distribuční 

sítě v lokalitě zahrádkářské kolonie při ul. Žerotínově. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

dle ZP (oceňovací vyhláškou). 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 a znaleckého 

posudku.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.03.2025. 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:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   



 

15|34 

RM 83 – 10.02.2022 

3817/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk, Gen. Krátkého, 2759/3a“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, Gen. Krátkého, 2759/3a“ – 

nové zemní kabelové vedení VN přes pozemky p. č. 2149/2, st. 1782/4 v k. ú. Šumperk, pro 

účely připojení bytového domu na adrese Gen. Krátkého 2759/3a, Šumperk. 

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 ve výši 11.834,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Splatnost náhrady ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 

vystavení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3818/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Zábřežská, č. parc. 589/14 NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Zábřežská, č. parc. 589/14 

NNk – nové zemní kabelové vedení NN přes pozemky p. č. 914/16, 2064, 2080/2, 3232 v    

k. ú. Šumperk, pro účely připojení plánované výstavby na pozemku p. č. 589/14 v k. ú. 

Šumperk. 

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 ve výši 11.919,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Splatnost náhrady ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 

vystavení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3819/22 MJP – bytová problematika – uzavření nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 na ulici Banskobystrická 1274/41 v Šumperku mezi 

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

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



 

16|34 

RM 83 – 10.02.2022 

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.03.2022, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3820/22 MJP – bytová problematika – uzavření nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ulici Banskobystrická 1275/43 v Šumperku mezi 

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

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.03.2022, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3821/22 MJP – bytová problematika – bytová náhrada 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 na ulici Gen. Svobody 254/1 v Šumperku mezi městem 

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

straně jedné a J. N., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od 

01.04.2022, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3822/22 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava hrobky Familie Oberleithner v Šumperku“ 

schvaluje 

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

zakázku malého rozsahu na akci „Oprava hrobky Familie Oberleithner v Šumperku“ 

zhotovitelem akce firmu SOCHAŘI, v.o.s., se sídlem Hodolanská 805/30, 779 00 Olomouc, IČO 

25391321. 

Nabídková cena je 545.000,-- Kč bez DPH, tj. 659.450,-- včetně DPH. 

 

 

Termín:  11.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3823/22 MJP – zveřejnění změny nájemní smlouvy MP 0023/2010/Pro/Vr ze dne 

06.10.2010 ve znění pozdějších dodatků (or. zahrádkářská kolonie směr Dolní 

Studénky za Sumtexem) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit nájemní smlouvu MP 0023/2010/Pro/Vr ze dne 

06.10.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.01.2012, dodatku č. 2 ze dne 11.02.2013 a 

dodatku č. 3 ze dne 16.12.2013, kterou byly pronajat pozemek p. č. 1246/2 o výměře     

4091 m2 a pozemek p. č. 1234 o výměře 3046 m2 v k. ú. Šumperk. 

Změnou nájemní smlouvy dojde: 

− k upřesnění výměry jednotlivých pozemků s ohledem na jejich užívání: 

- část p. p. č. 1246/2 o výměře 3591 m2 a část p. p. č. 1234 o výměře 1878 m2 – 

sazba nájemného 3,-- Kč/m2/rok – k zahrádkářské činnosti včetně přístupových ploch 

- část p. p. č. 1246/2 o výměře 133 m2 a část p. p. č. 1234 o výměře 75 m2 – sazba 

nájemného 10,-- Kč/m2/rok pod stavbami  

− na části pozemku p. č. 1234 o výměře 1168 m2 a části pozemku p. č. 1246/2 o 

výměře 500 m2, z důvodu nevyužitelnosti ke sjednanému účelu užívání, se stanovuje 

sazba nájemného k celku 1,-- Kč/rok 

− výše nájemného bude platiti od 01.01.2022 

− změna nájemní smlouvy bude sjednána dodatkem č. 4 k nájemní smlouvě 

 

 

Termín:  15.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3824/22 MJP – prodej pozemku p. č. 102/13 v k. ú. Horní Temenice (vedle lokality určené 

k výstavbě bytových domů a rodinných domů, směr Hrabenov) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného zveřejněného záměru města od 17.01.2022 do 02.02.2022, dle 

usnesení RM č. 3356/21 ze dne 23.09.2021, schválit prodej pozemku p. č. 102/13 o výměře 

28 m2 v k. ú. Horní Temenice.  

 

Kupující:  

J. a L. M., bytem Šumperk 

 

Podmínky: 

− kupní cena: 300,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonném povinnosti odvodu 

− účel prodeje: zahrada 

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

− kupující převezme závazky ke sjednaným věcným břemenům zapsaných na pozemku 

p. č.  102/13 v k. ú. Horní Temenice 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3825/22 MJP – neschválení zveřejnění prodeje pozemků v průmyslové zóně III. a IV. za účelem 

umístění fotovoltaických elektráren 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat p. p. č. 1041/5, p. p. č. 1040/2, p. p. č. 1040/6, 

p. p. č. 1040/7, p. p. č. 1040/5, p. p. č. 1041/4, p. p. č. 1041/3, p. p. č. 1040/4, p. p. č. 

1040/3, p. p. č. 1041/2, p. p. č. 1040/1, p. p. č. 1041/1, p. p. č. 2183/3 a p. p. č. 914/1 vše 

v k. ú. Šumperk. Důvodem je nesouhlas s umístěním fotovoltaických případně 
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agofotovoltaických elektráren, což je v rozporu s územním plánem města. Předmětné pozemky 

tvoří dle územního plánu průmyslovou zónu č. III. a IV. ve městě Šumperk, která je určena k 

zastavění. 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3826/22 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 1845/9 v k. ú. Šumperk (or. při ul. Pod 

Vodárnou) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku p. č. 1845/9 o výměře 2 m2 v k. ú. 

Šumperk, za podmínek:  

− účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu – pozemek a stavba jiného vlastníka 

− kupní cena: 1.725,-- Kč/m2 + DPH 

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

nemovitostí 

 

 

Termín:  15.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3827/22 MJP – zveřejnění změny nájemní smlouvy MP 09/2003/Pro/Vr ze dne 19.03.2003 

ve znění pozdějších dodatků (or. zahrádkářská kolonie při ul. Zábřežské za AZ 

Ekothermem) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit nájemní smlouvu MP 09/2003/Pro/Vr ze dne 

19.03.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.02.2006, dodatku č. 2 ze dne 06.05.2008 a 

dodatku č. 3 ze dne 17.12.2012, kterou byl pronajat pozemek p. č. 585/1 o výměře 5852 m2 

v k. ú. Šumperk. 

Změnou nájemní smlouvy dojde: 

− k upřesnění pronájmu, kdy nově bude část p. p. č. 585/1 o výměře cca 5852 m2 a      

p. p. č. 585/13 o výměře 54 m2 v k. ú. Šumperk 

− k úpravě pronajatých částí pozemků s ohledem na jejich užívání: 

- část p. p. č. 585/1 o výměře 5636 m2 a p. p. č. 585/13 o výměře 54 m2 – sazba 

nájemného 3,-- Kč/m2/rok – k zahrádkářské činnosti včetně přístupových ploch 

- část p. p. č. 585/1 o výměře 216 m2 – sazba nájemného 10,-- Kč/m2/rok pod 

stavbami  

− výše nájemného bude platit od 01.01.2022 

− změna nájemní smlouvy bude sjednána dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě 

 

 

Termín:  15.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3828/22 MJP – úprava podmínek nájemní smlouvy MP/0017/2014 (zahrada za objektem 

Dialýzy Šumperk při ul. Nemocniční) 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě MP/0017/2014 ze dne 19.12.2014, kterou byl 

sjednán pronájem pozemku p. č. 942/3 o výměře 184 m2 v k. ú. Šumperk. Dodatkem dojde ke 
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změně čl. VII., první věta, „Práva a povinnosti z této smlouvy nepřecházejí na právní nástupce 

smluvních stran“, která bude nahrazena textem „Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí 

na právní nástupce smluvních stran“. 

Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

   

3829/22 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu kanalizační přípojky 

pro připojení RD na pozemku p. č. 264/5 v k. ú. Horní Temenice 

schvaluje 

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

kanalizační přípojku přes pozemek p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice, pro účely připojení 

novostavby RD na pozemku p. č. 264/5 v k. ú. Horní Temenice. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávnění ze služebnosti: 

M. a Z. H., oba bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 605,-- Kč včetně platné 

sazby DPH, splatnou před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3830/22 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Rozhledna 

Háj – dodávka a instalace automatického hasicího zařízení“ 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozhledna Háj 

– dodávka a instalace automatického hasicího zařízení“ zhotovitelem akce firmu BESY CO 

spol. s r.o., se sídlem Kvapilova 958/9, Praha 5 - Košíře, PSČ 150 00, IČO 63670674. 

Nabídková cena je 1.027.075,-- Kč bez DPH, tj. 1.242.760,75 Kč včetně DPH, cena za 

provádění pravidelného ročního servisu je 41.520,-- Kč bez DPH, tj. 50.239,20 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3831/22 MJP – správa majetku – Nemocnice – plán oprav na rok 2022 

schvaluje 

plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2022 - dle nájemní smlouvy č. MP 

50/2005/Pro ze dne 30.12.2005, ve znění pozdějších dodatků: 
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- fond investic – 70 % z 92 % nájemného  5.888.000,--  Kč 

- přesun finančních prostředků z roku 2020 8.549.000.--  Kč 

- celková výše fondu investic pro rok 2022  14.437.000,--  Kč 

 

FOND INVESTIC: 

- pavilon C – instalace automatických dveří na operační sál č. 5 116.000,--  Kč 

- pavilon C – modernizace technologie chlazení VZT jednotek 2.032.000,--  Kč 

- pavilon B – modernizace rozvodů a technologie med. plynů  

  na odd. ARIP 4.229.000,--  Kč 

- pavilon C – výměna výtahu u baby boxu 1.300.000,--  Kč 

- pavilon C – výměna stativů/ramen terminálních prvků  

  na operačních sálech 2.500.000,--  Kč 

- pavilon B – výměna výtahu u hlavního vchodu do budovy 2.200.000,--  Kč 

- pavilon C – výměna výtahu u rehabilitace 1.700.000,--  Kč 

- rezerva, projektové dokumentace 360.000,--  Kč 

Celkem fond investic roku 2022          14.437.000,--  Kč 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3832/22 MJP – správa majetku – Nemocnice Šumperk – modernizace medicinálních plynů a 

technologie – uzavření dodatku č. 1 k SoD 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/2021/0798/OSM ze dne 04.01.2022 na akci 

„Nemocnice Šumperk – modernizace medicinálních plynů a technologie na oddělení ARIP 

v pavilonu B“ uzavřené s firmou Flídr medical s.r.o., se sídlem Široký Důl 200, Široký Důl, PSČ 

572 01, IČO 03372600. Dodatkem dojde ke změně termínu plnění z původního termínu od 

07.01.2022 do 15.04.2022 na nový termín od 15.02.2022 do 27.05.2022. V ostatním se 

smlouva o dílo nemění. 

 

 

Termín:  15.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3833/22 MJP – žádost Kuželkářského klubu Šumperk, z.s., o souhlas s rekonstrukcí kuželny 

schvaluje 

realizaci akce „Rekonstrukce kuželny“. Rada města tímto potvrzuje, že město Šumperk je 

vlastníkem nemovitostí dotčených realizací akce a bude výlučným vlastníkem majetku 

pořizovaného z dotace. Technické zhodnocení, opravy majetku či rekonstrukce hrazené 

z dotace budou realizovány výlučně do majetku města Šumperka. Město Šumperk se zavazuje 

k ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku města. 

 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3834/22 MJP – žádost TJ Šumperk, z.s., o souhlas s pronájmem občerstvení Handball 

schvaluje 

v souladu s čl. V smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28.02.2000, ve znění 

pozdějších dodatků, uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku k nebytovým 

prostorám občerstvení Handball v budově víceúčelové sportovní haly č.p. 1691 na st. p. č. 

1918 v k. ú. a obci Šumperk (or. Žerotínova 55, Šumperk) a části pozemku p. č. 1257/51 v    

k. ú. Šumperk o výměře 163,5 m2 mezi TJ Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, 

PSČ 787 01, IČO 14617790, jako pronajímatelem na straně jedné a P. M., bytem Šumperk, 

jako nájemcem na straně druhé. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 

18.02.2022 do 31.12.2022. Nájemné za nebytové prostory (včetně pronájmu pozemku a 

úhrady nákladů na svoz a likvidaci odpadu) činí 11.000,-- Kč/měsíc do doby ukončení 

rekonstrukce tělocvičny a  výstavby terasy. Nájemné po rekonstrukci bude upraveno dodatkem 

ke smlouvě. 

 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3835/22 PONTIS, Gen. Svobody 68 – stropní kolejnicový systém 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu dodavatelem 

stropního kolejnicového systému pro PONTIS, Gen. Svobody 68, uchazeče ERILENS s.r.o., 

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO 45606371. Nabídková cena je 837.430,-- Kč bez 

DPH, tj. 963.044,50 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3836/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Dr. E. Beneše 1 – stavební práce 

schvaluje 

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

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

učeben bez bariér – 1. ZŠ Šumperk – stavební práce“. 

 

členy pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

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

                  Ing. Lenka Krobotová 

 

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

                    Ing. Vlasta Pokorná 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3837/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Sluneční 38 – stavební práce 

schvaluje 

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

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

učeben bez bariér – 4. ZŠ Šumperk – stavební práce“. 

 

členy pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

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

                   Ing. Lenka Krobotová 

 

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

                    Ing. Vlasta Pokorná 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3838/22 Stavební úpravy MŠ Temenická – rekonstrukce sociálního zařízení 

schvaluje 

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

zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby: „Stavební úpravy MŠ 

Temenická – rekonstrukce sociálního zařízení“. 

 

členy pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

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

David 

                

 

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

Nádeníčková, Emilie Lovichová,  

 

minimální seznam uchazečů:  

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

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

− FORTEX – AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584 

− Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štíty, IČO 28577132 

− Stavební firma STAVREL s.r.o., Požárníků 534, 788 33 Hanušovice, IČO 27855571 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3839/22 Rekonstrukce vodovodní přípojky 1. ZŠ – Dr. E. Beneše 1 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce: „Rekonstrukce vodovodní 

přípojky 1. ZŠ – Dr. E. Beneše 1, Šumperk. 

 

členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Oto Sedlář, Emilie Lovichová, Mgr. Milan Šubrt, Bc. Jana 

Nedělníková 
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náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Pavel Volf, Pavel David, Ing. Romana Drásalová, Ing. Marie  

                     Osladilová 

 

minimální seznam uchazečů: 

− Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štíty, IČO 28577132 

− Ekozis spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh, IČO 41031024 

− ŠPVS, Jílová 6, 787 01 Šumperk, IČO 47674911 

− INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc, IČO 25374311 

− JR Stavby, Hybešova 200/6, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 26875080 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3840/22 Průmyslová zóna IV – Šumperk 

schvaluje 

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

zakázek, v platném znění, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na zhotovitele stavby: 

„Průmyslová zóna IV – Šumperk“. 

 

členy komise vč. náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek 

 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Stanislav Šrámek, Ing. Radek 

Novotný 

                    

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jaroslava 

                      Vicencová, Ing. Šárka Hofmannová 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

3841/22 Základní škola 8. května 63, Šumperk – oprava osvětlení tělocvičny 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce „Základní 

škola 8. května 63, Šumperk – oprava osvětlení tělocvičny“. 

 

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: 

− Elektromont Rapotín s.r.o., V Lukách 647, 788 13 Rapotín, IČO 26862107 

− Elektroslužby Šumperk s.r.o., Zábřežská 462/2, 787 01 Šumperk, IČO 26812380 

− ELZACO spol. s. r.o., Boženy Němcové 727/10, 787 01 Šumperk, IČO 19013108 

 

 

Termín:  10.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3842/22 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  

− JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 26875080 

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

 

 

Termín:  10.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3843/22 Vyhlášení výzvy na obsazení pozice městského architekta 

schvaluje 

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na výkon služby: poradenství – funkce městského 

architekta formou smlouvy o poradenské a konzultační činnosti na dobu určitou (3 roky) 

s výpovědní dobou 3 měsíce dle přílohy. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

3844/22 Vyhlášení výzvy na obsazení pozice městského architekta 

schvaluje 

hodnotící komisi na městského architekta v tomto složení: 

 

− Mgr. Tomáš Spurný – starosta města 

− Ing. Marta Novotná – 1. místostarostka města 

− Ing. Jakub Jirgl – 2. místostarosta města 

− Ing. et Ing. arch. Abayomi Omishore, Ph.D. - předseda komise strategického rozvoje a 

výstavby 

− Ing. Pavel Volf – vedoucí odboru RÚI 

− RNDr. Jaroslav Kotík – vedoucí oddělení územního plánování odboru RÚI 

− Ing. arch. Martin Šťastný, Atelier Šumperk s.r.o. 

− Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. - městský architekt města Chrudimi 

− Ing. arch. Tomáš Pejpek – městský architekt města Jeseník 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3845/22 Kino Oko – vestavba malého sálu 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/0099/RUI s Ing. Pavlem Malínkem, Jakoubka 

ze Stříbra 44, Olomouc, IČO 46616373, na zpracování projektové dokumentace na akci: „Kino 

Oko – vestavba malého sálu“. Předmětem dodatku je navýšení částky z důvodu změny 

v projektové dokumentaci. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

3846/22 Zápis do prvního ročníku základních škol a přípravné třídy v Šumperku na školní rok 

2022/2023 

bere na vědomí 

informaci o termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základních škol a přípravné třídy 

v Šumperku pro školní rok 2022/2023, který se uskuteční ve středu 6. dubna 2022 a ve 

čtvrtek 7. dubna 2022. 

 

3847/22 Organizace provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem v období jarních prázdnin ve dnech 21.02.2022 až 27.02.2022 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem v období jarních prázdnin ve dnech 21.02.2022 až 27.02.2022. 

 

3848/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisové plány na rok 2022 

schvaluje 

v souladu s § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, odpisové plány hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkových organizací města Šumperka na rok 2022: 

               v Kč 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Odpisový plán: 

Celkem: 
Hlavní 

činnost: 

Doplňková 

činnost: 

Základní škola Šumperk, 

Dr. E .Beneše 1, IČO: 00852295 

PaedDr.  

Milan Tichý 94.008,00 91.757,00 2.251,00 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63, IČO: 00852317 

Mgr.  

Pavel Křivohlávek 229.237,70 221.490,86 7.746,84 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38, IČO: 00852864 

PaedDr.  

Hynek Pálka 178.288,00 173.385,00 4.903,00 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22, IČO: 60339381 

Mgr.  

Petr Málek 195.048,00 184.548,00 10.500,00 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21, IČO: 00852287 

Mgr.  

Viktor Verner 163.190,70 144.552,70 18.638,00 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk,  

Prievidzská 1, IČO: 00852091 

Mgr.  

Yvona Šimková 366.103,00 365.315,00 788,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25, IČO 60801085 

Bc. 

Silvie Zjavková 378.036,00 366.435,00 11.601,00 

Mateřská škola Pohádka Šumperk,  

Nerudova 4B, IČO: 71011994 

Bc. 

Pavlína Bošková 82.666,00 82.666,00 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 

00852082 

PhDr.  

Petra Müllerová, Ph.D. 225.513,00  225.513,00  0,00 
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Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3, IČO: 00851400 

MgA. 

Kamil Navrátil 203.186,10 203.186,10 0,00 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1, IČO: 65496604 

Mgr.  

Kamila Šeligová 208.560,00 208.560,00 0,00 

 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: ředitelé p.o. 

   

3849/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, v souladu s ustanovením § 30 odst. 

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

posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 

287.417,-- Kč. 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3850/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, 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 na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku, a to na pořízení krouhače zeleniny do školní jídelny, v celkové výši do 67 tis. Kč. 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3851/22 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádosti o 

dotaci 

souhlasí 

s podáním žádosti Mateřskou školou Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, 

o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022 v dotačním programu na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022 s názvem 

projektu "Květinová zahrádka je pro všechna zvířátka“ včetně její realizace. 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3852/22 Příspěvková organizace města Šumperka – nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 

Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, v souladu s ustanovením § 28 odst. 

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

výši 121 tis. Kč. 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3853/22 Platové podmínky ředitelů p. o. zřizovaných městem Šumperkem 

schvaluje 

změnu Podmínek pro stanovení příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního 

příplatku ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a 

kina, zřizovaných městem Šumperkem dle předloženého návrhu s účinností od 01.03.2022. 

 

 

Termín:  01.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3854/22 Platové podmínky ředitelů p. o. zřizovaných městem Šumperkem 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení a změnu osobního příplatku PaedDr. Milana Tichého, v souladu 

s Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního příplatku 

ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, 

zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 01.03.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  01.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3855/22 Platové podmínky ředitelů p. o. zřizovaných městem Šumperkem 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení a změnu osobního příplatku Mgr. Pavla Křivohlávka, v souladu 

s Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního příplatku 

ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, 

zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 01.03.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  01.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3856/22 Platové podmínky ředitelů p. o. zřizovaných městem Šumperkem 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení a změnu osobního příplatku PaedDr. Hynka Pálky, v souladu 

s Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního příplatku 

ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, 

zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 01.03.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  01.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3857/22 Platové podmínky ředitelů p. o. zřizovaných městem Šumperkem 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení a změnu osobního příplatku Mgr. Petra Málka, v souladu 

s Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního příplatku 

ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, 

zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 01.03.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  01.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3858/22 Platové podmínky ředitelů p. o. zřizovaných městem Šumperkem 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení a změnu osobního příplatku Mgr. Viktora Vernera, v souladu 

s Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního příplatku 

ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, 

zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 01.03.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  01.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3859/22 Platové podmínky ředitelů p. o. zřizovaných městem Šumperkem 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení a změnu osobního příplatku Bc. Pavlíny Boškové, v souladu 

s Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního příplatku 

ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, 

zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 01.03.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  01.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3860/22 Platové podmínky ředitelů p. o. zřizovaných městem Šumperkem 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení a změnu osobního příplatku Bc. Silvie Zjavkové, v souladu 

s Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního příplatku 

ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, 

zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 01.03.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  01.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3861/22 Platové podmínky ředitelů p. o. zřizovaných městem Šumperkem 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení a změnu osobního příplatku Mgr. Yvony Šimkové, v souladu 

s Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního příplatku 
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ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, 

zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 01.03.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  01.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3862/22 Platové podmínky ředitelů p. o. zřizovaných městem Šumperkem 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení a změnu osobního příplatku PhDr. Petry Müllerové, Ph.D., v souladu 

s Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního příplatku 

ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, 

zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 01.03.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  01.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3863/22 Platové podmínky ředitelů p. o. zřizovaných městem Šumperkem 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení a změnu osobního příplatku Mgr. Kamily Šeligové, v souladu 

s Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního příplatku 

ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, 

zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 01.03.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  01.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3864/22 Platové podmínky ředitelů p. o. zřizovaných městem Šumperkem 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení a změnu osobního příplatku MgA. Kamila Navrátila, v souladu 

s Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního příplatku 

ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, 

zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 01.03.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  01.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3865/22 Výroční zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací za rok 2021 

schvaluje 

výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2021 v souladu 

s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, a v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění. 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3866/22 Slavnosti města Šumperka 2022 

bere na vědomí 

dramaturgii a program akce Slavnosti města Šumperka 2022, která se uskuteční ve dnech 02. 

až 04.06.2022 v Šumperku. 

 

3867/22 Slavnosti města Šumperka 2022 

schvaluje 

realizaci varianty C (ohňová show s barokním ohňostrojem) na zakončení akce Slavnosti města 

Šumperka 2022. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3868/22 Vlajka pro Tibet 2022 

schvaluje 

připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 10.03.2022 

na fasádu budovy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1 (historická budova radnice). 

 

 

Termín:  10.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3869/22 Vánoční strom 2022 

schvaluje 

variantu A (živý vánoční strom) vánočního stromu, který bude umístěn v období Adventu na 

nám. Míru v Šumperku. 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3870/22 Výjimka z OZV č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 

vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

neuděluje 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

Žadatel Místo konání akce Název akce Datum   konání akce Čas konání 

ohňostroje 

Šumperský majáles z.s. 

J. z Poděbrad 

787 01 Šumperk 

 

Pavlínin dvůr 

787 01 Šumperk   
Majáles 

28.05.2022 

(sobota) 
23:45  
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3871/22 Výroční zpráva o činnosti IC a městem Šumperk spravovaných turistických produktů 

v roce 2021 

bere na vědomí 

výroční zprávu o činnosti IC a městem Šumperk spravovaných turistických produktů v roce 

2021 v Šumperku. 

 

   

3872/22 Plán činnosti Interního auditu a kontroly na rok 2022 

bere na vědomí 

plán činnosti Interního auditu a kontroly na rok 2022. 

 

 

   

3873/22 Prevence kriminality města Šumperka 

schvaluje 

změnu ve složení pracovní skupiny prevence kriminality s účinností od 11.02.2022: 

− nprap. Mgr. Ladislav Jílek za por. Mgr. Jiřinu Vybíhalovou 

 

 

Termín:  11.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

3874/22 Prevence kriminality města Šumperka 

doporučuje ZM 

schválit Strategii prevence kriminality v Šumperku na období 2022–2027 dle předloženého 

materiálu. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

 

   

3875/22 Změna směrnice „Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního určení, 

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

schvaluje 

změnu přílohy č. 3 směrnice „Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního určení, 

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

usnesením RM č. 650/19 ze dne 02.05.2019, která nabyla účinnosti dne 10.05.2019. 

 

 

Termín:  11.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 
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3876/22 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 J. V., bytem Vikýřovice,  jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek:  

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

01.03.2022 

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

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3877/22 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 

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

jako pronajímatelem na straně jedné a A. S., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, 

za podmínek:  

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

01.03.2022 

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

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3878/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít  nájemní  smlouvu  k   bytu  o velkosti 3+1  obytných místností v domě zvláštního určení 

v Šumperku, v ulici Temenické,  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 

IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. a D. Z., trvale hlášeni na adrese 

Hrabišín,  jako nájemci na straně druhé, za podmínek:  
 

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

01.03.2022 

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

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3879/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/003/2015 

uzavřené dne 16.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 

00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. V., bytem Šumperk, zastoupený 

opatrovnicí J. V., jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické, 

na straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.03.2022 do 28.02.2025 

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

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3880/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu o velikosti 3+1 obytných místností v domě zvláštního 

určení v Šumperku, v ulici Temenické, a současně schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu o 

velikosti 2+1 obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, mezi 

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

na straně jedné a D. Š., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za podmínek: 

 

− předpokládaný zánik nájmu k 28.02.2022 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.03.2022 

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

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3881/22 Petice občanů „Za opravu cesty na chatoviště Krásné u Šumperka“ 

bere na vědomí 

petici občanů „Za opravu cesty na chatoviště Krásné u Šumperka a schvaluje odeslat odpověď 

zástupcům petentního výboru dle předloženého návrhu. 

 

 

   

3882/22 Petice občanů za zrušení večerky na ul. Čsl. armády 5/7 

bere na vědomí 

bere na vědomí petici občanů za zrušení večerky na ul. Čsl. armády 5/7 v Šumperk a ukládá 

odpovědět petentům v souladu se stanoviskem odboru MJP. 
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3883/22 Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven ve městě 

Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení poskytování služeb v odpadovém hospodářství na svoz a využití 

biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven se společností EFG Rapotín BPS s.r.o., 

Jihlavská 1558/21, Praha 4, IČO 14080427, ke dni 31.12.2021. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

3884/22 Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven ve městě 

Šumperk 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství na svoz a využití biologicky 

rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven se společností EFG Waste Logistic s.r.o., Jihlavská 

1558/21, Praha 4, IČO 28269349, na dobu určitou od 01.03.2022 do 31.12.2022 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

   

3885/22 Nakládání s jedlými oleji a tuky ve městě Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení poskytování služeb v odpadovém hospodářství na svoz a využití 

jedlých olejů a tuků se společností EFG Rapotín BPS SE, Jihlavská 1558/21, Praha 4, 

IČO 24259993, ke dni 20.12.2021. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

3886/22 Nakládání s jedlými oleji a tuky ve městě Šumperk 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství na svoz a využití jedlých 

olejů a tuků se společností EFG Waste Logistic s.r.o., Jihlavská 1558/21, Praha 4, IČO 

28269349, od 1.3.2022 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný       Ing. Marta Novotná 

                      starosta         1. místostarostka 
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