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RM 86 – 24.03.2022 

 

Naše čj.: MUSP 29792/2022 

Naše sp. zn.: 29784/2022 TAJ/PECH *MUSPX02ERKLQ* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 86. schůze Rady města Šumperka ze dne 24.03.2022 

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. 

   

4049/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. V r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. V roku 2022: 

příjmy ve výši:       569 tis. Kč 

výdaje ve výši:       292 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  604.957 tis. Kč 

výdaje celkem:  853.625 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  902.664 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      875.325 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4050/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

3672/21, 3673/21, 3674/21, 3676/21, 3692/21, 3693/21, 3698/21, 3703/21, 

3710/22, 3711/22, 3712/22, 3713/22, 3714/22, 3715/22, 3716/22, 3717/22, 

3718/22, 3722/22, 3723/22, 3724/22, 3725/22, 3728/22, 3729/22, 3730/22, 

3735/22, 3738/22, 3739/22, 3740/22, 3743/22, 3746/22, 3747/22, 3748/22, 

3749/22, 3750/22, 3751/22, 3752/22, 3753/22, 3757/22, 3758/22, 3760/22, 

3761/22, 3762/22, 3763/22, 3765/22, 3767/22, 3768/22, 3769/22, 3770/22, 

3771/22, 3772/22, 3773/22, 3774/22, 3775/22, 3776/22, 3777/22, 3778/22, 

3779/22, 3780/22, 3781/22, 3782/22, 3783/22, 3784/22, 3786/22, 3788/22, 

3789/22, 3791/22, 3792/22, 3797/22, 3798/22, 3801/22, 3802/22, 3803/22, 

3804/22, 3806/22, 3808/22, 3809/22, 3822/22, 3823/22, 3824/22, 3825/22, 

3826/22, 3827/22, 3832/22, 3833/22, 3834/22, 3839/22, 3841/22, 3842/22, 

3848/22, 3849/22, 3850/22, 3851/22, 3852/22, 3853/22, 3854/22, 3855/22, 

3856/22, 3857/22, 3858/22, 3859/22, 3860/22, 3861/22, 3862/22, 3863/22, 

3864/22, 3865/22, 3868/22, 3869/22, 3870/22, 3873/22, 3874/22, 3875/22,   

3890/22,    3893/22. 
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4051/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

3497/21 do 16.06.2022 Zodpovídá: Ing. Miterková 

3794/22 do 04.04.2022 Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4052/22 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3895/22 ze dne 03.03.2022 

ruší 

usnesení RM č. 3895/22 ze dne 03.03.2022. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Potěšil 

4053/22 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 3794/22 ze dne 27.01.2022 

schvaluje 

opravu usnesení RM č. 3794/22 ze dne 27.01.2022 takto: místo „35.499,27 Kč bez DPH, tj. 

42.954,12 Kč s DPH“ bude nahrazeno „36.752,41 Kč bez DPH, tj. 44.470,42 Kč s DPH“. 

Ostatní text zůstává nezměněn. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4054/22 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 3824/22 ze dne 10.02.2022 

schvaluje 

opravu usnesení RM č. 3824/22 ze dne 10.02.2022 takto: místo „dle usnesení RM č. 

3356/21 ze dne 23.09.2021“ bude nahrazeno „dle usnesení RM č. 3735/22 ze dne 

13.01.2022“. Ostatní text zůstává nezměněn. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4055/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/34 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/34 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 

v Šumperku ke dni 30.04.2022 s nájemcem paní J. D., bytem Šumperk. Současně se 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.05.2022, jejímž předmětem bude byt 

č. 2958/34 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s paní L. S., bytem Brno. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4056/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/34 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/34 (dle projektové dokumentace č. 217) v budově č.p. 2958 na 

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

13, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 3755/10000 na společných částech domu č.p. 

2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/33, byt č. 2958/34 a 

byt č. 2958/35 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:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4057/22 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava místní komunikace na ul. Zahradní v Šumperku“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci: „Oprava místní komunikace na ul. Zahradní v Šumperku“ 

zhotovitelem akce firmu KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČO 

62360213. 

Nabídková cena je 1.583.000,-- Kč bez DPH, tj. 1.915.430,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4058/22 MJP – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 2035/3 v k. ú. Šumperk 

– předzahrádka Bianco caffé 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2035/3 v k. ú. Šumperk o výměře  

10 m² na ul. Gen. Svobody 42/14 v Šumperku, za účelem zřízení venkovní předzahrádky u 

kavárny Bianco café, za podmínek: 

 

Cena za užívání veřejného prostranství: 500,-- Kč/m²/rok + sazba DPH 

Doba užívání veřejného prostranství:  doba neurčitá 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4059/22 MJP – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 2152/1 v k. ú. Šumperk 

– předzahrádka s občerstvením 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2152/1 v k. ú. Šumperk o výměře    

2 m² na ul. Puškinova, orientačně u budovy čp. 8/13 na ul. Hlavní třída v Šumperku, za 

účelem zřízení venkovní předzahrádky u rychlého okna s občerstvením a prodejem koblížků, za 

podmínek: 

 

Cena za užívání veřejného prostranství:  500,-- Kč/m²/rok + sazba DPH 

Doba užívání veřejného prostranství:  doba neurčitá 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4060/22 MJP – organizování veřejné služby – podání žádosti a uzavření smlouvy 

schvaluje 

podání žádosti o organizování veřejné služby na Úřadu práce České republiky a uzavření 

smlouvy o organizování veřejné služby mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako organizátorem na straně jedné a Českou republikou – Úřadem 

práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 

72496991, na straně druhé. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4061/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/18 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/18 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 

v Šumperku ke dni 30.04.2022 s nájemcem paní M. D., bytem Šumperk. Současně se 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.05.2022, jejímž předmětem bude byt 

č. 2958/18 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s paní E. A., bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4062/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/18 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/18 (dle projektové dokumentace č. 201) 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 3137/10000 na společných částech domu č.p. 

2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/18, byt č. 2958/19 a 

byt č. 2958/20 a spoluvlastnického podílu o velikosti 129/10000 na společných částech 

domu č.p. 2958, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt 
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č. 2958/1–2958/80, a spoluvlastnického podílu o velikosti 129/10000 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:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

4063/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2021/0162/OSM uzavřené dne 19.04.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

1 bude prodloužení doby nájmu od 01.06.2022 do   30.06.2025. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4064/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2021/0161/OSM uzavřené dne 28.04.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.05.2022 do   30.06.2023. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4065/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2021/0160/OSM uzavřené dne 21.04.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemcem bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 1 

bude prodloužení doby nájmu od 01.05.2022 do   30.06.2025. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4066/22 MJP – bytová problematika – změna účastníka nájemní smlouvy 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem změny označení účastníků nájemní smlouvy č. 646/1997-N 

uzavřené dne 04.07.1997 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
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IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. a L. T., jako nájemníky bytu v domě 

na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude změna označení 

účastníků nájemní smlouvy, kdy místo P. a L. T. bude L. T. Nájemné ve výši 56,--Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

4067/22 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: 

„RVDSL2004_M_M_SUMP117_SUMP1HR_OK“ (lokalita mezi ul. Revoluční a Čsl. 

armády) 

schvaluje 

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

komunikačního zařízení: „RVDSL2004_M_M_SUMP117_SUMP1HR_OK“ přes pozemky p. č. 

1457/5, 1459/3, 2137/8 v k. ú. Šumperk – zřízení optické přípojky pro nový rozvaděč na ul. 

Čsl. armády. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 16.530,-- Kč + 

DPH v platné sazbě. Splatnost náhrady ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne 

obdržení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4068/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk, Zábřežská, č. parc. 569/4“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, Zábřežská, č. parc. 569/4“ – nové zemní 

kabelové vedení NN přes pozemky p. č. 2080/24, 2264/9, 570/10 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení pozemku p. č. 569/4 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

podle oceňovací vyhlášky ve výši 7.800,-- 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 
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30.04.2025. 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:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4069/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Starobranská, d. č. 378/14, NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Starobranská, d. č. 378/14, NNk“ – 

nové zemní kabelové vedení NN přes pozemky p. č. 2244/1, 2243/3 v k. ú. Šumperk, pro 

účely připojení domu na adrese Starobranská 378/14, 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 

30.04.2025. 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:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4070/22 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 646/7 v k. ú. Horní Temenice 

pro umístění včelích úlů (lokalita Hrabenovské skládky) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 646/7 o výměře cca 55 m2 v k. ú. 

Horní Temenice (lokalita Hrabenovské skládky). 

Účel nájmu:   umístění včelích úlů k provozování zájmové činnosti 

Nájemné:      dohodou 30,-- Kč/m2/rok 

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

s roční výpovědní lhůtou, výpověď bude podána k 31.12. běžného 

kalendářního roku 
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Podmínky nájmu:  povinnost nájemce udržovat pronajatou plochu včetně přístupové cesty 

vlastním nákladem, povinnost nájemce uvést pozemek do původního 

stavu po skončení nájmu včetně odstranění úlů 

 

 

Termín:  04.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

4071/22 MJP – nezveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 103/3 v k. ú. Horní Temenice (část 

vymezené plochy u bytového domu Bohdíkovská 2686/11d, Šumperk) 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 103/3 o výměře 28 m2 v k. ú. Horní 

Temenice (část vymezeného prostoru u bytového domu Bohdíkovská 2686/11d, Šumperk). 

 

 

Termín:  04.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4072/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Gagarinova, p. č. 941, MěÚ Šumperk, přeložka NNk“ 

(parkovací dům Gagarinova) 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemky p. č. 579/1, 579/2, 579/6, 579/18, 941 v k. ú. Dolní Temenice 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Gagarinova, p. č. 941, MěÚ Šumperk, 

přeložka NNk“ – nové zemní kabelové vedení NN – přeložka v rámci výstavby parkovacího 

domu na ul. Gagarinova. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 

605,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úplata je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4073/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje jednotek v domech 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat: 

jednotku č. 1247/3, se způsobem využití byt v 2. NP, s podlahovou plochou 108,9 m2, 

s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 22,5 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 

188/2, jehož součástí je budova č.p. 1247, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

1314/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 - č. 1247/5 a spoluvlastnického 
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podílu o velikosti 1314/2786 na společných částech pro jednotky č. 1247/3 – č. 1247/5, vše 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 3, Šumperk) 

současnému nájemci 

jednotku č. 1247/5, se způsobem využití byt v 3. NP, s podlahovou plochou 65,3 m2, 

s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 17,3 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 

188/2, jehož součástí je budova č.p. 1247, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

826/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 - č. 1247/5 a spoluvlastnického 

podílu o velikosti 826/2786 na společných částech pro jednotky č. 1247/3 – č. 1247/5, vše 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 3, Šumperk) 

současnému nájemci 

jednotku č. 1326/3, se způsobem využití byt v 2. NP, s podlahovou plochou 90,3 m2, 

s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 15,9 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 

188/3, jehož součástí je budova č.p. 1326, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

1062/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 - č. 1326/6, spoluvlastnického 

podílu o velikosti 1062/4186 na společných částech pro jednotky č. 1326/2 – č. 1326/6  a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 1062/3418 na společných částech pro jednotky č. 

1326/3 – č. 1326/6 a s právem výlučného užívání některých společných částí – terasy v 2. NP 

o výměře 22,4 m2, včetně dveří,  vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 

17. listopadu 5, Šumperk) současnému nájemci 

jednotku č. 1326/6, se způsobem využití byt v 3. NP, s podlahovou plochou 47,4 m2, 

s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 16,0 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 

188/3, jehož součástí je budova č.p. 1326, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

634/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 - č. 1326/6, spoluvlastnického 

podílu o velikosti 634/4186 na společných částech pro jednotky č. 1326/2 – č. 1326/6  a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 634/3418 na společných částech pro jednotky č. 1326/3 

– č. 1326/6, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 5, 

Šumperk) současnému nájemci 

za podmínek: 

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

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

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

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

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

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

způsobem ve městě obvyklým  

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

stanovená znaleckým posudkem jako cena obvyklá 28.500,-- Kč/m2 + DPH v zákonem 

stanovené výši v případě, že vznikne povinnost prodávajícímu DPH odvést. Výměra 

sklepů, které jsou příslušenstvím bytu, se do kupní ceny nezapočítává. 

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

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

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

v úpadku, jejichž dluhy jsou řešeny oddlužením podle insolvenčního zákona 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v jednotce 

povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě její plochy nebo ke 

změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si bude v jednotce 

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 

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

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

Šumperk nemovité věci v případě, že je budou chtít prodat, směnit nebo jinak i 
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bezúplatně převést třetí osobě (koupěchtivému) za kupní cenu ve stejné výši, v jaké 

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

předkupního práva použita cena nabídnutá koupěchtivým. V případě prokazatelného 

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

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

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

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

účinku vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy v katastru nemovitostí u 

příslušného katastrálního úřadu. 

Pro dům 17. listopadu 1247/3, Šumperk byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, 

budova patří do energetické třídy G, měrná roční spotřeba energie pro celou budovu je 

141,149 MWh/rok. 

Pro dům 17. listopadu 1326/5, Šumperk byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, 

budova patří do energetické třídy G, měrná roční spotřeba energie pro celou budovu je 

219,812 MWh/rok. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4074/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje jednotek v domech 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat jednotku č. 1247/4, se způsobem využití byt v 3. NP, 

s podlahovou plochou 42,3 m2, s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 22,3 m2, 

vymezenou na pozemku st. p. č. 188/2, jehož součástí je budova č.p. 1247, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 646/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 

- č. 1247/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 646/2786 na společných částech pro 

jednotky č. 1247/3 – č. 1247/5, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 

17. listopadu 3, Šumperk), jedná se o jednotku bez nájemního vztahu, za podmínek: 

− kupní cena bytové jednotky včetně podílu na společných částech nemovitých věcí: 

stanovená znaleckým posudkem jako cena obvyklá minimálně ve výši 28.500,-- Kč/m2 

– 1.205.550,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne povinnost 

prodávajícímu DPH odvést. Výměra sklepů, které jsou příslušenstvím bytu, se do kupní 

ceny nezapočítává 

− povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za 

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí   

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

− písemné žádosti o koupi nemovitých věcí budou zájemci zaslány nebo doručeny 

osobně na adresu Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, nám. Míru 364/1, 

787 01 Šumperk, nejpozději do 12.00 hod. dne 13.04.2022. Žádosti doručené po 

tomto termínu nebudou přijaty a budou zájemcům vráceny 

− zájemce o koupi nesmí mít vůči městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky, nesmí být 

s městem Šumperk v době podání žádosti v soudním sporu, což doloží čestným 

prohlášením, které bude přiloženo k žádosti 

− v případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí 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. Vyvolávací cena 

přitom bude cena uvedená ve zveřejnění  

− zájemci, kteří podají ve shora uvedené lhůtě žádost o koupi nemovitých věcí, budou 

následně informováni městem Šumperk o termínu a místě konání výběrového řízení a 

dále budou povinni před konáním výběrového řízení složit na účet města kauci ve výši 

100.000,-- Kč, která bude u vybraného kupujícího započtena na kupní cenu. Ostatním 

účastníkům bude kauce vrácena. Zájemci o koupi nemovitých věcí berou na vědomí, že 

uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Šumperka 

Možnost prohlídky předmětu zveřejnění dne 04.04.2022 v 10.00 hodin a dne 06.04.2022 

v 16.00 hodin. 
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Pro dům 17. listopadu 1247/3, Šumperk byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, 

budova patří do energetické třídy G, měrná roční spotřeba energie pro celou budovu je 

141,149 MWh/rok. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4075/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje jednotek v domech 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat jednotku č. 1326/4, se způsobem využití byt v 2. NP, 

s podlahovou plochou 83,5 m2, s příslušenstvím 2x sklep v 1. PP s podlahovou plochou     

21,8 m2 a 5,8 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova č.p. 

1326, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 1111/5406 na společných částech pro 

jednotky č. 1326/1 - č. 1326/6,  spoluvlastnického podílu o velikosti 1111/4186 na 

společných částech pro jednotky č. 1326/2 – č. 1326/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti 

1111/3418 na společných částech pro jednotky č. 1326/3 – č. 1326/6 a s právem výlučného 

užívání některých společných částí – terasy v 2. NP o výměře 15,5 m2, včetně dveří, vše 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 5, Šumperk), jedná se o 

jednotku bez nájemního vztahu, za podmínek: 

− kupní cena bytové jednotky včetně podílu na společných částech nemovitých věcí: 

stanovená znaleckým posudkem jako cena obvyklá minimálně ve výši 28.500,-- Kč/m2 

– 2.379.750,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne povinnost 

prodávajícímu DPH odvést. Výměra sklepů, které jsou příslušenstvím bytu, se do kupní 

ceny nezapočítává. 

− povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za 

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

− písemné žádosti o koupi nemovitých věcí budou zájemci zaslány nebo doručeny 

osobně na adresu Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, nám. Míru 364/1, 

787 01 Šumperk, nejpozději do 12.00 hod. dne 13.04.2022. Žádosti doručené po 

tomto termínu nebudou přijaty a budou zájemcům vráceny. 

− zájemce o koupi nesmí mít vůči městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky, nesmí být 

s městem Šumperk v době podání žádosti v soudním sporu, což doloží čestným 

prohlášením, které bude přiloženo k žádosti 

− v případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí 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. Vyvolávací cena 

přitom bude cena uvedená ve zveřejnění. 

− zájemci, kteří podají ve shora uvedené lhůtě žádost o koupi nemovitých věcí, budou 

následně informováni městem Šumperk o termínu a místě konání výběrového řízení a 

dále budou povinni před konáním výběrového řízení složit na účet města kauci ve výši 

100.000,-- Kč, která bude u vybraného kupujícího započtena na kupní cenu. Ostatním 

účastníkům bude kauce vrácena. Zájemci o koupi nemovitých věcí berou na vědomí, že 

uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Šumperka. 

Možnost prohlídky předmětu zveřejnění dne 04.04.2022 v 10.20 hodin a dne 06.04.2022 

v 16.20 hodin. 

Pro dům 17. listopadu 1326/5, Šumperk byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, 

budova patří do energetické třídy G, měrná roční spotřeba energie pro celou budovu je 

219,812 MWh/rok. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4076/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje jednotek v domech 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat jednotku č. 1326/5, se způsobem využití byt v 3. NP, 

s podlahovou plochou 49,1 m2, s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 12 m2, 

vymezenou na pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova č.p. 1326, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 611/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 

- č. 1326/6,  spoluvlastnického podílu o velikosti 611/4186 na společných částech pro 

jednotky č. 1326/2 – č. 1326/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti 611/3418 na 

společných částech pro jednotky č. 1326/3 – č. 1326/6, vše v katastrálním území Šumperk, 

obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 5, Šumperk), jedná se o jednotku bez nájemního vztahu, 

za podmínek: 

− kupní cena bytové jednotky včetně podílu na společných částech nemovitých věcí: 

stanovená znaleckým posudkem jako cena obvyklá minimálně ve výši 28.500,-- Kč/m2 

– 1.399.350,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne povinnost 

prodávajícímu DPH odvést. Výměra sklepů, které jsou příslušenstvím bytu, se do kupní 

ceny nezapočítává. 

− povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za 

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.   

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

− písemné žádosti o koupi nemovitých věcí budou zájemci zaslány nebo doručeny 

osobně na adresu Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, nám. Míru 364/1, 

787 01 Šumperk, nejpozději do 12.00 hod. dne 13.04.2022. Žádosti doručené po 

tomto termínu nebudou přijaty a budou zájemcům vráceny. 

− zájemce o koupi nesmí mít vůči městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky, nesmí být 

s městem Šumperk v době podání žádosti v soudním sporu, což doloží čestným 

prohlášením, které bude přiloženo k žádosti 

− v případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí 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. Vyvolávací cena 

přitom bude cena uvedená ve zveřejnění  

− zájemci, kteří podají ve shora uvedené lhůtě žádost o koupi nemovitých věcí, budou 

následně informováni městem Šumperk o termínu a místě konání výběrového řízení a 

dále budou povinni před konáním výběrového řízení složit na účet města kauci ve výši 

100.000,-- Kč, která bude u vybraného kupujícího započtena na kupní cenu. Ostatním 

účastníkům bude kauce vrácena. Zájemci o koupi nemovitých věcí berou na vědomí, že 

uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Šumperka. 

Možnost prohlídky předmětu zveřejnění dne 04.04.2022 v 10.20 hodin a dne 06.04.2022 

v 16.20 hodin. 

Pro dům 17. listopadu 1326/5, Šumperk byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, 

budova patří do energetické třídy G, měrná roční spotřeba energie pro celou budovu je 

219,812 MWh/rok. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4077/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje jednotek v domech 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění adresného záměru města prodat: 

jednotku č. 1247/1, se způsobem využití jiný nebytový prostor v 1. NP, s podlahovou plochou 

43,5 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 188/2, jehož součástí je budova č.p. 1247, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 435/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 

- č. 1247/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 435/960 na společných částech pro 

jednotky č. 1247/1 – č. 1247/2 a s právem výlučného užívání některých společných částí – 
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výkladce v nebytovém prostoru č. 1 v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny 

domu včetně vnějšího skla a rolety výkladců, vše v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 5, Šumperk) 

jednotku č. 1247/2, se způsobem využití jiný nebytový prostor v 1. NP, s podlahovou plochou 

52,5 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 188/2, jehož součástí je budova č.p. 1247, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 525/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 

- č. 1247/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 525/960 na společných částech pro 

jednotky č. 1247/1 – č. 1247/2 a s právem výlučného užívání některých společných částí – 

výkladce v nebytovém prostoru č. 2 v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny 

domu včetně vnějšího skla a rolety výkladců, vše v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 5, Šumperk) 

jednotku č. 1326/1, se způsobem využití jiný nebytový prostor v 1. NP, s podlahovou plochou 

122,0 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova č.p. 1326, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 1220/5406 na společných částech pro jednotky č. 

1326/1 - č. 1326/6 a s právem výlučného užívání některých společných částí – výkladce 

v nebytovém prostoru č. 1 v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu včetně 

vnějšího skla a rolety výkladců, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. 

listopadu 5, Šumperk). 

Zveřejnění adresného záměru se děje na žádost žadatele o koupi, kterým je současný nájemce 

těchto nebytových jednotek, M. D., bytem Bludov, který nebytové jednotky užívá na základě 

smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání.  

Podmínky: 

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

znaleckým posudkem jako cena obvyklá 19.500,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené 

výši v případě, že vznikne povinnost prodávajícímu DPH odvést 

− povinnost uhradit kupní cenu do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za 

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.   

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

Pro dům 17. listopadu 1247/3, Šumperk byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, 

budova patří do energetické třídy G, měrná roční spotřeba energie pro celou budovu je 

141,149 MWh/rok. 

Pro dům 17. listopadu 1326/5, Šumperk byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, 

budova patří do energetické třídy G, měrná roční spotřeba energie pro celou budovu je 

219,812 MWh/rok. 

Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4078/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje jednotek v domech 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění adresného záměru města prodat: 

jednotku č. 1326/2, se způsobem využití jiný nebytový prostor v 1. NP, s podlahovou plochou 

75,1 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova č.p. 1326, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 768/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 

- č. 1326/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti 768/4186 na společných částech pro 

jednotky č. 1326/2 - č. 1326/6 a s právem výlučného užívání některých společných částí – 

výkladce v nebytovém prostoru č. 2 v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny 

domu včetně vnějšího skla a rolety výkladců, vše v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 5, Šumperk). 

Zveřejnění adresného záměru se děje na žádost žadatele o koupi, kterým je současný nájemce 

těchto nebytových jednotek, M. K., bytem Šumperk, který nebytové jednotky užívá na základě 

smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání. Podmínky: 
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− kupní cena jednotky včetně podílu na společných částech nemovitých věcí: stanovená 

znaleckým posudkem jako cena obvyklá 19.500,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené 

výši v případě, že vznikne povinnost prodávajícímu DPH odvést. 

− povinnost uhradit kupní cenu do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za 

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí   

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

Pro dům 17. listopadu 1326/5, Šumperk byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, 

budova patří do energetické třídy G, měrná roční spotřeba energie pro celou budovu je 

219,812 MWh/rok. 

Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4079/22 MJP – smluvní vztahy k pozemkům p. č. 2047/27 a p. č. 2114/5 v k. ú. Šumperk 

(ulice Žerotínova a Lidická) 

schvaluje 

nájem části pozemků p. č. 2047/27 a p. č. 2114/5 v obci a k. ú. Šumperk, za těchto 

podmínek: 

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

Hodolany, IČO 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, 

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

IČO 70960399 

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

00303461 

− účel nájmu: realizace stavby „Světelná signalizační zařízení ul. Jesenická“ 

− doba nájmu určitá: skončí nejpozději dnem uvedeným v protokolu o převzetí stavby, 

maximálně uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky 

− nájemné: v souladu se směrnicí SSOK č. 46/2014, uložení v zeleném pásu, sil. II. třídy, 

600,-- Kč/den, protlak sil. II. a III. třídy 300,-- Kč/bm. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4080/22 MJP – smluvní vztahy k pozemkům p. č. 2047/27 a p. č. 2114/5 v k. ú. Šumperk 

(ulice Žerotínova a Lidická) 

schvaluje 

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

spočívající ve strpění uložení a provozování koordinačního kabelu světelného signalizačního 

zařízení a kabelové trasy světelného signalizačního zařízení, která bude váznout na služebném 

pozemku p. č. 2047/27 a p. č. 2114/5 v obci a k. ú. Šumperk v rámci realizace stavby 

„Světelná signalizační zařízení ul. Jesenická “, za těchto podmínek: 

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

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

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

IČO 70960399 

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

IČO 00303461 
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− úplata za služebnost bude stanovena v jednorázové výši na základě znaleckého 

posudku v souladu se směrnicí SSOK č. 46/2014, minimálně ve výši 1.000,-- Kč bez 

DPH 

− služebnost bude zřízena na dobu neurčitou 

− náklady spojené se zřízením služebnosti, zejména spojené s vyhotovením 

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

uhradit budoucí oprávněný 

− návrh smlouvy o zřízení služebnosti pošle budoucí oprávněný budoucímu povinnému 

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

služebnosti bude uzavřena do jednoho měsíce od doručení návrhu smlouvy 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4081/22 MJP – finanční dar od společnosti TDK Electronics s.r.o. 

schvaluje 

přijetí neúčelového finančního daru ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých) 

od dárce TDK Electronics s.r.o., se sídlem Feritová 1, 78701 Šumperk, IČO 255 69 341.  

Obdarovaný: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk,  

  IČO 00303461 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4082/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/78 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/78 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 

v Šumperku, ke dni 30.04.2022 s nájemcem panem A. H., bytem Šumperk, zast. opatrovnicí 

paní N. V., za podmínky schválení právního úkonu soudem. Současně se schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy s účinností od 01.05.2022, jejímž předmětem bude byt č. 2958/78 v domě 

nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s panem M. V., bytem Šumperk. Termín účinnosti 

změny může být k pozdějšímu datu vzhledem k datu vydání rozhodnutí soudu o schválení 

právního úkonu zastoupeného. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4083/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/78 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/78 (dle projektové dokumentace č. 419) v budově č.p. 2958 na 

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

13, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 3109/10000 na společných částech domu č.p. 

2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/78, byt č. 2958/79 a 

byt č. 2958/80 a spoluvlastnického podílu o velikosti 129/10000 na společných částech 

domu č.p. 2958, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt 
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č. 2958/1–2958/80, a spoluvlastnického podílu o velikosti 129/10000 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:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4084/22 MJP – zveřejnění změny smlouvy o nájmu nemovité věci SML/2021/0491/MJP – 

zúžení pronájmu části pozemku p. č. 1346/3 v k. ú. Šumperk (část zahrady u domu 

Javoříčko 1506/6, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovité věci 

SML/2021/0491/MJP ze dne 20.07.2021, uzavřenou mezi pronajímatelem městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, a nájemcem L. J., 

bytem Ruda nad Moravou, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1346/3 o 

výměře 106 m2 v k. ú. Šumperk, pro účely individuálního využití, za celkové roční nájemné 

530,-- Kč, při sazbě nájmu 5,-- Kč/m2/rok.  

Změnou nájemní smlouvy dojde k zúžení výměry předmětu nájmu a tím k snížení ročního 

nájmu, přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o výměře 50 m2, za celkové roční nájemné 

250,-- Kč, při zachování sazby nájmu 5,-- Kč/m2/rok. 

Účinnost změny ode dne podpisu dodatku č. 1.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovité věci SML/2021/0491/MJP nemění. 

 

 

Termín:  04.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4085/22 MJP – správa majetku – Nemocnice Šumperk – modernizace medicinálních plynů a 

technologie – uzavření dodatku č. 2 k SoD 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SML/2021/0798/OSM ze dne 04.01.2022 ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 14.02.2022 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 na provedení více a méně 

prací do celkové výše 270.825,-- Kč bez DPH, tj. 327.698,25 Kč vč. DPH. Smluvní cena díla se 

zvyšuje na 3.765.666,-- Kč bez DPH, tj. 4.556.455,86 Kč vč. DPH. V ostatním se smlouva o 

dílo nemění. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4086/22 MJP – správa majetku – směrnice energetického managementu 

schvaluje 

směrnici energetického managementu dle ČSN ISO 50001 pro město Šumperk a organizace 

zřízené a založené městem Šumperk s účinností od 01.04.2022, dle předloženého materiálu, 

včetně energetických cílů a akčních plánů na rok 2022. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4087/22 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 555/28 v k. ú. Šumperk (část 

zahrady k bytovému domu Balbínova 1515/20, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 555/28 o výměře 90 m2 v k. ú. 

Šumperk (část zahrady k bytovému domu Balbínova 1515/20, Šumperk). 

Účel nájmu:   individuální využití 

Nájemné:      5,-- Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:  povinnost nájemce udržovat pronajatou plochu vlastním nákladem 

 

 

Termín:  04.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

 

4088/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/4 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/4 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku 

ke dni 30.04.2022 s nájemcem paní S. P., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy s účinností od 01.05.2022, jejímž předmětem bude byt č. 2958/4 v domě 

nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s paní J. N., bytem Nový Malín. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4089/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/4 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/4 (dle projektové dokumentace č. 104) 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 4442/10000 na společných částech domu č.p. 

2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/3 a byt č. 2958/4 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 125/10000 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 125/10000 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:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4090/22 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dr. E. Beneše ve staré budově 

schvaluje 

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

„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku ve staré budově“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

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

                                

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

                    Mgr. Marcela Macečková 

                                         

minimální seznam uchazečů: 

− SPORT Construction a.s., Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha 1, IČO 27752771 

− Floor Technology s.r.o., Filipínského 4460/59 , 615 00 Brno, IČO 24286494 

− Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191 

− Funny sport s.r.o., Pod Babou 2515, 760 01 Zlín, IČO 47906171 

− PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o., Mečířova 2381/45, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 

29202060 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4091/22 Stavební úpravy MŠ Veselá školka Temenická – rekonstrukce sociálního zařízení 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Stavební úpravy MŠ Temenická 

61a, Šumperk – rekonstrukce sociálního zařízení“ zhotovitelem akce uchazeče EKOZIS spol. 

s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024. Nabídková cena je 6.073.564,01 

Kč bez DPH, tj. 7.349.012,45 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

  

 

 

4092/22 Průmyslová zóna IV – Šumperk – provádění činnosti koordinátora BOZP 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu, zadávací podmínky a návrh příkazní smlouvy na 

provádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě „Průmyslová 

zóna IV – Šumperk“.  

 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

 

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

     

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

             Ing. Vlasta Pokorná 

 

  minimální seznam dodavatelů ve složení: 

− IREA s.r.o., Horní 3228/6, 787 01 Šumperk, IČO 48390062 
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− SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 

− IBEXIA s.r.o., Sládkova 372/8, 702 00 Moravská Ostrava, IČO 04419511 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4093/22 Základní škola 8. května 63, Šumperk – oprava osvětlení tělocvičny 

schvaluje 

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

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

LAMA lighting technologies, s.r.o., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, IČO 28622740. 

Nabídková cena je 399.933,-- Kč bez DPH, tj. 483.919,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4094/22 MŠ Sluníčko, pracoviště Šumavská 15 – rekonstrukce elektroinstalace 

schvaluje 

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

Šumavská, Šumperk – rekonstrukce elektroinstalace“ zhotovitelem akce uchazeče ELRAM JS 

s.r.o., B. Němcové 2930/20, Šumperk, IČO 26813904. Nabídková cena je 1.773.635,71 Kč 

bez DPH, tj. 2.146.099,21 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4095/22 Most M1 Potoční, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit rozpočtové opatření odboru RUI, a to přesun prostředků z akce Propustek ulice 

Bohdíkovská ve výši 3.600 tis. Kč na akci Most Potoční. 

 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4096/22 Most M1 Potoční, Šumperk 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Most M1 Potoční, Šumperk“ 

dodavatelem stavby SART-stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1b, 787 01 Šumperk, 

IČO 25898671.  

Nabídková cena je 7.860.000,-- Kč bez DPH, tj. 9.510.600,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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4097/22 Dotace – Smart region – parkování 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na akci „Smart systém monitorování parkovacích míst na ul. Erbenově 

v Šumperku“ z dotačního programu „Smart region Olomoucký kraj 2022“. 

 

 

Termín:  04.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

4098/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

doporučuje ZM 

  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

− přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na neziskové akce pro rok 2022 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením 

ZM č. 811/21 ze dne 04.11.2021, dle přílohy č. 1. 

 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

4099/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

doporučuje ZM 

neschválit přidělení dotace na neziskovou akci z rozpočtu města Šumperka z programu 

„Podpora neziskových akcí“ pro rok 2022, dle přílohy č. 2. 

 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4100/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

schvaluje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění:    

         

− přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na neziskové akce pro rok 2022 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením 

ZM č. 811/21 ze dne 04.11.2021, dle přílohy č. 3. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4101/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

neschvaluje 

přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2022, dle přílohy č. 4. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4102/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

doporučuje ZM 

  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

− přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na celoroční činnost pro rok 2022 dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením ZM č. 811/21 ze dne 04.11.2021, dle přílohy č. 1. 

 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4103/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

schvaluje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění:    

         

− přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na celoroční činnost pro rok 2022 dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením ZM č. 811/21 ze dne 04.11.2021, dle přílohy č. 2. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4104/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

neschvaluje 

přidělení dotace na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2022, dle přílohy č. 3. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4105/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

ukládá 

vedoucí odboru finančního a plánovacího zapracovat do rozpočtového opatření roku 2022 

snížení dotace na program „Podpora celoroční činnosti“ ve výši 66 tis. Kč a vytvoření finanční 

rezervy na individuální dotace odboru ŠKV, které nelze zahrnout do vyhlášených programů, ale 

svým obsahem odpovídají zájmům města. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

   

4106/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

doporučuje ZM 

  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

− přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2022 

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2022 dle vzorové smlouvy, která byla 

schválena usnesením ZM č. 811/21 ze dne 04.11.2021, dle přílohy č. 1. 

 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4107/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

schvaluje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění:    

         

− přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2021 

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2022 dle vzorové smlouvy, která byla 

schválena usnesením ZM č. 811/21 ze dne 04.11.2021, dle přílohy č. 2. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4108/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

neschvaluje 

přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 

města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2022, dle přílohy č. 3. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4109/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

ukládá 

vedoucí odboru finančního a plánovacího zapracovat do rozpočtového opatření roku 2022 

snížení dotace na program „Podpora výkonnostního sportu“ ve výši 25 tis. Kč a vytvoření 

finanční rezervy na individuální dotace odboru ŠKV, které nelze zahrnout do vyhlášených 

programů, ale svým obsahem odpovídají zájmům města. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

   

4110/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 

 

Příjemce:  V. V. V., Šumperk 

 Účel použití:   na šachovou činnost  

 Výše částky:     30.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4111/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 
 

 

Příjemce:  D. Š., Šumperk 

Účel použití:  na náklady spojené s přípravou, závody a tréninky  
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 Výše částky:    30.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4112/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 
 

Příjemce:  Aeroklub Šumperk, z.s., Nový Malín 524, PSČ 788 03, IČO 00535028 

Zastoupený: Pavlem Kundratou 

 Účel použití:   na opravu hangárových vrat hangáru na větroně 

 Výše částky:     30.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4113/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 
Příjemce:  Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk, z.s., J. z Poděbrad 418/44, 

Šumperk, IČO 02214946 

Zastoupený: Mgr. Márií Chmelařovou   

 Účel použití:   na činnost 

 Výše částky:     30.000,-- Kč  

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4114/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:  JM Sidecar klub v AČR, Šumperk, Bohdíkovská 3120/98B, Šumperk, IČO 

03788113 
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Zastoupený: Martinem Žižlavským 

 Účel použití:   na náklady spojené s provozem sidecarcrossového teamu 

 Výše částky:     30.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4115/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 
 

Příjemce:  Tělocvičná jednota Sokol Šumperk – Temenice, Starobranská 50/9, Šumperk, 

IČO 49561375 

Zastoupený: Evou Filipiovou 

 Účel použití:   na činnost 

 Výše částky:     20.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4116/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:  Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk, z.s., Bratrušovská 2633/15, 

Šumperk, IČO 02214652 

Zastoupený: Annou Kouřilovou 

 Účel použití:   na činnost 

 Výše částky:     30.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4117/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:  Spolek Artibi Šumperk, nám. J. Zajíce 2761/8, Šumperk, IČO 03867668 

Zastoupený: Věrou Kovářovou   

Účel použití:  na zhotovení soch   

 Výše částky:     30.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

4118/22 Prodloužení funkčního období ředitelky Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 

25 

ukládá 

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nevyhlásit 

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 

IČO 60801085. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4119/22 Prodloužení funkčního období ředitelky Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 

25 

schvaluje 

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, prodloužení 

funkčního období paní Bc. Silvie Zjavkové, ředitelky Mateřské školy Sluníčko Šumperk, 

Evaldova 25, IČO 60801085. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4120/22 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem během hlavních 

letních prázdnin 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem během 

hlavních letních prázdnin ve školním roce 2021/2022. 
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4121/22 Organizace provozu školních družin základních škol zřizovaných městem Šumperkem 

během velikonočních prázdnin dne 14.04.2022 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin základních škol zřizovaných městem 

Šumperkem během velikonočních prázdnin ve čtvrtek 14.04.2022. 

 

   

4122/22 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout účelově určený finanční dar ve výši 

50.000,-- Kč od firmy UVAX s.r.o., M. R. Štefánika 28, 787 01 Šumperk, IČO 25899163. Dar 

bude účelově poskytnut na náklady se zajištěním péče o ukrajinské děti v SVČ a ZpDVPP Doris. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4123/22 Komise školství a sportu – obnova pietních míst 

neschvaluje 

podnět Komise školství a sportu zabývat se, podpořit a realizovat obnovu dvou pietních míst, 

které se nacházejí na území města Šumperka, a to s přihlédnutím k doporučení oddělení 

památkové péče MěÚ Šumperk: 

− Morový kříž – připomínka obětí morové epidemie 

− Památník obětem velké války 1914–1918 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

   

4124/22 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností od 01.06.2022. 

 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4125/22 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 5 odst. 7 
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zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku, o nočním klidu, s účinností od 20.05.2022. 

 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4126/22 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2021 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti sociálního odboru za rok 2021. 

 

 

4127/22 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2021 

bere na vědomí 

informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku za rok 

2021. 

 

 

   

4128/22 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2022 

schvaluje 

preventivní projekty Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2022. 

 

 

Termín:  25.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

4129/22 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2022 

pověřuje 

manažera prevence kriminality k vyplnění a odeslání žádostí o státní účelovou dotaci 

z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 Ministerstva vnitra České 

republiky pro preventivní projekty Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 

2022. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

4130/22 Komunikační strategie města Šumperka 

bere na vědomí 

zpracovanou Komunikační strategii města Šumperka. 
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4131/22 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2021 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný       Ing. Marta Novotná 

                      starosta         1. místostarostka 
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