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Naše čj.: MUSP 42949/2022 

Naše sp. zn.: 42948/2022 TAJ/PECH *MUSPX02F9DJE* 

 

U S N E S E N Í  

z 89. schůze Rady města Šumperka ze dne 28.04.2022 

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. 

4140/22 SOS Ukrajina – Divadlo Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 07 Šumperk, v působnosti valné hromady, ruší 
usnesení RM č. 3896/22 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

4141/22 SOS Ukrajina – Divadlo Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 07 Šumperk, v působnosti valné hromady, souhlasí 
s tím, aby vybrané vstupné za divadelní představení pořádané v Divadle Šumperk s.r.o., dne 

12.03.2022 bylo rozděleno a věnováno do Fondu humanitární pomoci Ukrajině a Záchranné 

službě Asociace samaritánů České republiky Praha-západ z.s., v rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Potěšil 

   

4142/22 Změny v zakladatelské listině Divadla Šumperk, s.r.o., a změna členů dozorčí rady 

Rada města ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, schvaluje 
změnu v zakladatelské listině Divadlo Šumperk, s.r.o. 

 

 

Termín:  01.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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4143/22 Změny v zakladatelské listině Divadla Šumperk, s.r.o., a změna členů dozorčí rady 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, bere na vědomí 
uplynutí funkčního období člena dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.: 

 

− Josefa Macka, DiS., Šumperk 

− JUDr. Ivany Jordové, Šumperk 

 

 

 

4144/22 Změny v zakladatelské listině Divadla Šumperk, s.r.o., a změna členů dozorčí rady 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, volí 
členy dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.: 

 

− Josefa Macka, DiS., Šumperk 

− JUDr. Ivanu Jordovou, Šumperk 

 

a to s účinností od 01.05.2022. 

 

 

Termín:  01.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

4145/22 Změny v zakladatelské listině Divadla Šumperk, s.r.o., a změna členů dozorčí rady 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk 

s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 

hromady, schvaluje 

a) odměnu člena dozorčí rady za výkon funkce ve výši 1.030,-- Kč za každou jeho účast na 

zasedání dozorčí rady 

 

b) odměnu předsedy dozorčí rady za výkon funkce ve výši 1.100,-- Kč za každé čtvrtletí výkonu 

funkce předsedy dozorčí rady, která mu přísluší namísto odměny pod písm. a) 

 

c) podmínky předložené smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi společností 

Divadlo Šumperk, s.r.o., a jednotlivými členy dozorčí rady 

 

 

Termín:  01.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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4146/22 Změny v zakladatelské listině Divadla Šumperk, s.r.o., a změna členů dozorčí rady 

Rada města věci města Šumperka, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk 

s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 

hromady, pověřuje 

starostu města Mgr. Tomáše Spurného k podpisu notářského zápisu o rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem 

Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, o změně zakladatelské listiny. 

 

 

Termín:  01.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

4147/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VI r. 2022 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. VI roku 2022: 

příjmy ve výši:       14.313 tis. Kč 

výdaje ve výši:       12.702 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  619.270 tis. Kč 

výdaje celkem:  866.327 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  916.977 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      888.027 tis. Kč 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4148/22 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 
a) seznam movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné dobrovolné dražbě 

b) seznam movitých věcí určených k likvidaci    

c) jako vlastníka movité věci určené k prodeji ve společné veřejné dobrovolné dražbě 

toho, kdo učinil nejvyšší podání 

 

 

Termín:  01.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4149/22 MJP – oddělení komunálních služeb – statistika silničního provozu ve městě 

Šumperku ve vybraných lokalitách 

bere na vědomí 
vyhodnocení statistiky silničního provozu ve vybraných lokalitách, a sice ul. Zábřežské a ul. 

Jesenické během týdenního měření rychlosti v obou směrech. 

 

   

 

 

 



 

4|45 

RM 89 – 28.04.2022 

4150/22 MJP – změna nájemce bytu č. 2958/5 v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

ruší 
usnesení rady města č. 3932/22 ze dne 03.03.2022 z důvodu zrušení žádosti. 

 

 

Termín:  30.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4151/22 MJP – změna nájemce bytu č. 2958/5 v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/5 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku 

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

nájemní smlouvy s účinností od 01.05.2022, jejímž předmětem bude byt č. 2958/5 v domě 

nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s panem M. K., bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  30.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4152/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0470/OSM uzavřené dne 13.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2024. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4153/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0473/OSM uzavřené dne 07.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2023. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4154/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0117/OSM uzavřené dne 29.03.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. J., jako 
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nájemcem bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 

3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2025. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4155/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0474/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2023. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4156/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0788/OSM uzavřené dne 19.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2023. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4157/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0009/OSM uzavřené dne 22.01.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2023. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4158/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0219/OSM uzavřené dne 10.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. N., jako 
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nájemcem bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 

3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2023. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4159/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0119/OSM uzavřené dne 23.03.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2027. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4160/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0121/OSM uzavřené dne 24.04.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2027. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4161/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0010/OSM uzavřené dne 23.01.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2024. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4162/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0842/OSM uzavřené dne 20.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. M., 
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jako nájemkyní bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2023. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4163/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0016/2015 uzavřené dne 29.04.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. P., jako nájemkyní 

bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 6 

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2024. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4164/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/00499/OSM uzavřené dne 07.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2027. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4165/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. N/0009/2015 uzavřené dne 27.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

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

nájemníky bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 5 

bude prodloužení doby nájmu od    01.07.2022 do 30.06.2023. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4166/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0015/OSM uzavřené dne 06.02.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a F. a J. J., 
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jako nájemníky bytu v domě na ulici 17. listopadu, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od    01.07.2022 do   31. 12. 2022. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4167/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0012/OSM uzavřené dne 13.02.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a J. K., jako nájemkyní bytu v domě na ulici Jeremenkova, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od     01.07.2022 do   30.06.2027. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4168/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2021/0269/OSM uzavřené dne 20.05.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a M. J., jako nájemcem bytu v domě na ulici Jeremenkova, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od     01.07.2022 do   30.06.2025. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4169/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

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

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

a J. K., jako nájemcem bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   31.01.2023. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4170/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

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

č. SML/2019/0508/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                                
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a K. Š., jako nájemkyní bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do   30.06.2025. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4171/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě   

MJP/N/0008/2011 uzavřené dne 17.06.2011 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a společností 

PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907, jako 

nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 1 na ulici Vrchlického 1846/22.  

Předmětem dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do 30.06.2027. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4172/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0015/2014 

uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. Š., bytem  Králec,  jako nájemcem 

na straně druhé, jejímž předmětem je byt č. 1 (služební) v objektu Obchodní akademie a 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky  v Šumperku, Hlavní třída 652/31. 

Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2022 do 30.06.2024. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4173/22 MJP – správa majetku – pronájem nebytových prostor – garáže č. 109 s dílnou 

v Šumperku na ulici Temenická 2795/109 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od              

17.01.2022 do 02.02.2022 dle usnesení RM č. 3725/22 ze dne 13.01.2022, pronájem 

nebytového prostoru – garáže č. 109  s dílnou v objektu č.p. 2795 na parcele p. č. 652, k. ú. 

Dolní Temenice, na adrese Temenická 109, Šumperk a uzavření nájemní smlouvy   mezi 

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

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

Podmínky: 

doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 01.05.2022, výpovědní lhůta   

                                      3 měsíce 

nájemné: celkem 6.061,-- Kč/rok/celek, z toho garáž 4.332,-- Kč/rok/celek, nájemné 

stanoveno včetně DPH v platné sazbě, dílna 1.729,-- Kč/rok/celek, nájemné 

osvobozeno od DPH 

služby:  dodávky tepla   
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Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4174/22 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
neobnovit s B. O. nájem bytu na ulici Balbínova v Šumperku, jehož nájem skončí uplynutím 

doby k 31.05.2022. V případě nepředání bytu v termínu skončení nájmu, podat žalobu na 

vyklizení bytu, jehož nájem skončil uplynutím doby. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4175/22 MJP – zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 1904/34 v k. ú. Šumperk (or. za garážemi 

s příjezdem z ul. Puškinovy) 

schvaluje 
adresné zveřejnění záměru města prodat pozemek par. č. 1904/34 o výměře 30 m2 v k. ú. 

Šumperk, za podmínek: 

 

− účel: náprava skutečného stavu – majetkoprávní vypořádání skutečného užívání 

pozemku – rozšíření zahrady na pozemku parc. č. 1905/1 a parc. č.  1913/26 oba v  

k. ú. Šumperk 

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

− kupující uhradí za užívání pozemku nájemné za rok 2019, 2020 a 2021 ve výši  

5,-- Kč/m2/rok 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na rozdělení 

pozemku 

− kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

− adresné zveřejnění prodeje předmětného pozemku nevylučuje podání žádosti na 

odkoupení pozemku jiným žadatelem 

 

 

Termín:  05.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4176/22 MJP – schválení pachtu p. p. č. 676/3 v k. ú. Horní Temenice (směr Hrabenov) 

schvaluje 
na základě schváleného zveřejněného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 07.03.2022 do 23.03.2022 na základě usnesení rady města č. 3912/22 ze 

dne 03.03.2022, propachtovat pozemek parc. č. 676/3 o výměře 411 m2 v k. ú. Horní 

Temenice.  

Pachtýř: D. B., bytem Šumperk 

Podmínky:  

− účel pachtu: zemědělské využití 

− výše pachtovného: stanoví se jako minimální částka pachtovného 100,-- Kč/rok/celek 
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− pachtýř uhradí pachtovné 3 roky zpětně ve výši 2,2 % z průměrné ceny zemědělských 

pozemků pro dané katastrální území dle vyhlášky Ministerstva zemědělství, tj. 123,-- 

Kč 

− doba pachtu: neurčitá s roční výpovědní lhůtou 

 

 

Termín:  10.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4177/22 MJP – schválení slevy na nájemném z nájemní smlouvy MP 14/2005/Pro/Vr – 

nájemce ZO ČZS Střelnice Šumperk (or. za Kinekusem a čerpací stanicí – vjezd z I/11 

Jesenická) 

schvaluje 
slevu na nájemném ve výši 100 % za období jednoho kalendářního roku z důvodu přípravy 

výstavby průmyslové zóny IV., kterou dojde k omezení využití pronajatých pozemků z důvodu 

výstavby protipovodňového valu s cyklotrasou pro nájemce ZO ČZS Střelnice Šumperk.  Výše 

nájemného činí 46.505,-- Kč a bylo stanoveno  nájemní smlouvou  MP 14/2005/Pro/Vr ze dne 

09.05.2005 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, kterou byly pronajaty pozemky  p. č. 1094/1,   

p. č. 1141/3 a p. č. 1140/5 vše v k. ú. Šumperk.  Sleva na nájemném bude sjednána 

dodatkem k nájemní smlouvě po dokončení stavby protipovodňového valu s cyklotrasou, po 

zveřejněném záměru změny nájemní smlouvy společně s úpravou předmětu nájmu. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4178/22 MJP – schválení slevy na nájemném z nájemní smlouvy MP 48/97/Pro/Vr – nájemce 

ZO U Trati Šumperk, ČZS (or. mezi TDK a železniční tratí – vjezd z I/11 Jesenická) 

schvaluje 
slevu na nájemném ve výši 100 % za období jednoho kalendářního roku z důvodu přípravy 

výstavby průmyslové zóny IV., kterou dojde k omezení využití pronajatých pozemků z důvodu 

výstavby protipovodňového valu s cyklotrasou pro nájemce ZO U Trati Šumperk, ČZS.  Výše 

nájemného činí 40.999,-- Kč a je stanoveno  nájemní smlouvou  MP 48/97/Pro/Vr ze dne 

11.08.1997 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, kterou byly pronajaty pozemky  p. č. 832/5, p. č. 

832/9 a p. č. 914/14 vše v k. ú. Šumperk.  Sleva na nájemném bude sjednána dodatkem 

k nájemní smlouvě po dokončení stavby protipovodňového valu s cyklotrasou, po zveřejněném 

záměru změny nájemní smlouvy společně s úpravou předmětu nájmu. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4179/22 MJP – zrušení usnesení RM č. 3823/22 ze dne 10.02.2022 

ruší 
z důvodu schválení nového záměru zveřejněné změny nájemní smlouvy 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, usnesení RM č. 3823/22 ze dne 

10.02.2022. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4180/22 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 byl 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 3458 m2 a část p. p. č. 1234 o výměře 1803 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:  05.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4181/22 MJP – prodej části p. p. č. 547/24 v k. ú. Šumperk (or. prostor za domem na ul. Bří 

Čapků) 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 547/24 o výměře cca 35 m2 v k. ú. 

Šumperk z důvodu ponechání si pozemku ve vlastnictví města jako celku pro další možné 

využití s ohledem na špatný stav parkování v daném místě. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4182/22 MJP – schválení kupní smlouvy na nabíjecí stanici elektrokol včetně stojanu na 4 

kusy kol 

schvaluje 
uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je odkoupení 1 kusu nabíjecí stanice elektrokol, 

včetně stojanu na 4 kola za kupní cenu 1.000,-- Kč: 

Prodávající:  Jeseníky – sdružení cestovního ruchu, se sídlem Palackého 1341/2, 790 01    

Jeseník, IČO 68923244 

Kupující:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 

 

Předmět koupě: Jeden kus nabíjecí stanice elektrokol včetně stojanu na 4x kolo, zn. 

POWERBOX s příslušenstvím, výr. č. 01/2020, umístěné na pozemkové parcele č. 2033, k. ú. 

Šumperk (naproti budovy České spořitelny a.s., ul. Hlavní třída, vedle úředních desek) 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4183/22 MJP – Standardy a technické podmínky VO, Specifikace VO SMART, Specifikace 

SMART City 

schvaluje 

− Standardy a technické podmínky veřejného osvětlení – bez SMART města Šumperka 

− Specifikaci SMART technologie řízení veřejného osvětlení města Šumperka  

− Specifikaci technologie datové optické sítě SMART City města Šumperka, dle 

předloženého materiálu 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4184/22 MJP – prodloužení smluv na provozování dětské skupiny 

souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 ze dne 

02.09.2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku st. p. č. 

2529 a části pozemku p. č. 179/3 zahrada, vše v kat. území Šumperk (or. ozn. Evaldova 25, 

Šumperk) za účelem provozování dětské skupiny mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, 

Evaldova 25, příspěvková organizace, jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČO 

26835932, se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, jako nájemcem, dle článku III. 

odst. 2 smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Mateřskou 

školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČO 60801085, se sídlem 

Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ 787 01, jako vypůjčitelem na výpůjčku nemovitostí dle 

usnesení RM č. 327/03 ze dne 20.02.2003. Doba pronájmu bude prodloužena od 

01.07.2022 do 30.06.2023. Výnos nájemného bude příjmem MŠ Sluníčko. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4185/22 MJP – prodloužení smluv na provozování dětské skupiny 

souhlasí 
s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2590/04 ze dne 

02.09.2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 

IČO 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ 787 01, jako půjčitelem a 

JEČMÍNEK, o.p.s., IČO 26835932, se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, jako 

vypůjčitelem, kterou Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 

vypůjčila obecně prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s. za účelem provozování dětské 

skupiny movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4186/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Tylova, p. č. 667, přeložka NNk“ 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Tylova, p. č. 667, přeložka NNk“ – 

přeložka zemního kabelového vedení NN přes pozemky p. č. 565/16, 565/21 v k. ú. Dolní 
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Temenice, v rámci přípravy území pro výstavbu skladu chemikálií v areálu Bratrušovského 

koupaliště. 

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. 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 

31.05.2025. 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:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4187/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro drážní stavbu spol. 

Správa železnic, státní organizace: „Doplnění závor na PZS (P4240) v km 43,490 TÚ 

Šternberk – Hanušovice“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu umístit a 

provozovat přes pozemky p. č. 1645/5, 2125/11 v k. ú. Šumperk drážní stavbu: „Doplnění 

závor na PZS (P4240) v km 43,490 TÚ Šternberk – Hanušovice“ – umístění výstražníku „A1“ a 

„A2“ s přivedením kabelizace. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněný z věcného břemene: 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, 

IČO 70994234 

Podmínky uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na výzvu budoucího 

oprávněného, ve lhůtě nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby. 

− Budoucí oprávněný zajistí vyhotovení geometrického plánu pro určení rozsahu 

služebnosti na dotčených pozemcích. 

− Služebnost bude zřízena úplatně. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran 

ve výši 10.000,-- Kč bez DPH v platné výši za každý služebností dotčený 

pozemek. Úplata je splatná ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne vystavení 

doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu služebnosti do 

katastru nemovitostí. 

− Veškeré náklady, spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady za 

zápis věcného práva do katastru nemovitostí hradí budoucí oprávněný. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4188/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti pro 

stavbu investiční akce města: „Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene–služebnosti pro uložení 

zemního kabelu signalizačního zařízení přes pozemek p. č. 2110/1 v k. ú. Šumperk (silnice     

I. třídy Jesenická), v rámci investiční akce města: „Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická“. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Nusle, 14000 Praha 4, Správa Olomouc, se sídlem Wolkerova 24a, 77911 Olomouc, IČO 

65993390 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno po dobu životnosti stavby. 

− Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti bude uzavřena nejpozději do 

6 měsíců ode dne vydání povolení užívat dokončenou stavbu v souladu se zák. 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

− Budoucí oprávněný zajistí vyhotovení a předání geometrického plánu pro určení 

rozsahu věcného břemene budoucímu povinnému, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od 

ukončení prací. Nedodržení této lhůty zakládá budoucímu povinnému právo na smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z celkové výše finanční náhrady bez DPH za zřízení věcného 

břemene-služebnosti za každý i započatý den prodlení, splatnou do 14 dnů po obdržení 

daňového dokladu. 

− Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti bude sjednán 

zákaz zcizení stavby bez souhlasu vlastníka dotčeného pozemku, porušením zákazu se 

smlouva v plném rozsahu ruší. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena v souladu 

s cenovými předpisy ŘSD – zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném 

znění, a „Směrnice GŘ č. 10/2017 – Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic  

I. třídy, příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími stavebníky nebo 

investory a jejich přejímání – Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy“, 

platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti, 

v předpokládané výši 348,20 Kč bez DPH + koeficient inflace dle ČSÚ platný k datu 

předložení geometrického plánu. Úplata bude splatná po obdržení vyrozumění o 

provedení vkladu věcného břemene do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od vystavení 

daňového dokladu. V případě prodlení s úhradou přísluší budoucímu povinnému úrok 

z prodlení v zákonné výši, splatný do 14 dnů od obdržení daňového dokladu. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4189/22 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: 

„MIMO4x4_O2_M8_MSUFIB_2_OK“ (lokalita mezi ul. Kmochovou a Fibichovou) 

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

komunikačního zařízení: „MIMO4x4_O2_M8_MSUFIB_2_OK“ přes pozemky p. č. 564/1 v k. ú. 

Dolní Temenice a p. č. 231/1, 239/1, 243/4, 243/9, 243/10, 262/1, 262/3, 2159/5 v k. ú. 

Šumperk – úprava optických rozvodů v lokalitě mezi ul. Kmochovou a Fibichovou. 

Povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 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. 
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− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 23.320,-- 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:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4190/22 MJP – kupní smlouva na odkoupení rušené plynovodní přípojky pro 5. ZŠ Vrchlického 

schvaluje 
uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je úplatný převod rušené NTL plynovodní přípojky, 

uložené přes pozemky p. č. 1893/1, 1893/7 v k. ú. Šumperk a zřízené pro připojení objektu  

5. ZŠ Vrchlického. 

   Kupující:   

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

Prodávající:  

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Klíše, 40101 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky uzavření smlouvy: 

− Kupní cena je stanovena dohodou ve výši 5.000,-- Kč. 

− Úhrada kupní ceny ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. 

− Účinnost smlouvy dnem jejího podpisu. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4191/22 MJP – pronájem části pozemku p. č. 646/7 v k. ú. Horní Temenice pro umístění 

včelích úlů (lokalita Hrabenovské skládky) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

28.03.2022 do 13.04.2022, dle usnesení RM č. 4070/22 ze dne 24.03.2022, pronajmout 

část pozemku p. č. 646/7 o výměře cca 55 m2 v k. ú. Horní Temenice (lokalita Hrabenovské 

skládky). 

Pronajímatel:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, 

IČO 00303461 

Nájemce:   L. Š., bytem Šumperk 

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 

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:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4192/22 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemek p. č. st. 1894/2 v k. ú. Šumperk 

(lokalita při ul. Revoluční) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na část pozemku p. č. st. 1894/2 v k. ú. Šumperk, 

v rozsahu nezbytné příjezdové cesty. 

Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk,  

    IČO 00303461 

Uživatelé práva: J. H., bytem Dlouhomilov 

   Z. K., bytem Nový Malín 

Účel:   zajištění příjezdu ke garáži na pozemku p. č. st. 3882 v k. ú. Šumperk 

Úplata za užití práva: 100,-- Kč + DPH v platné výši/rok 

úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.03. běžného roku 

Doba užití práva:  neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jednou stranou, 

s jednoměsíční výpovědní lhůtou 

Podmínky:  celoroční údržba příjezdové plochy vlastním nákladem, zákaz parkování 

na předmětném pozemku 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4193/22 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 198/2 v k. ú. Dolní Temenice (zahrádky při 

ul. Sládkově) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p. č. 198/2 o výměře 522 m2 v k. ú. Dolní 

Temenice (zahrádky při ul. Sládkově v Šumperku). 

Účel nájmu:   a) individuální využití  

    b) pozemek pod ostatní stavbou/zahradní chatka 

            Nájemné:   a) 5,-- Kč/m2/rok  

     b) 30,-- Kč/m2/rok    

Doba nájmu:    neurčitá, účinnost dnem podpisu nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se 

stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu: povinnost údržby a oplocení pozemku nákladem nájemců, povinnost 

odstranit oplocení a stavbu chatky nákladem nájemců po ukončení 

nájmu 

 

 

Termín:  09.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4194/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemků p. č. 1346/6, 1346/9 o celkové výměře 

390 m2 v k. ú. Šumperk (vymezená plocha k bytovému domu Javoříčko 1513/9, 

Šumperk) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemků p. č. 1346/6, 1346/9 o celkové 

výměře 390 m2 v k. ú. Šumperk (vymezená plocha k bytovému domu Javoříčko 1513/9). 

Účel nájmu:  a) pozemek pro individuální využití 

   b) pozemek pod ostatní stavbou/kolna 

c) veřejně přístupná travnatá plocha, pronajatá jako zázemí k bytovému 

domu Javoříčko 1513/9, Šumperk 
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Nájemné:  a) 5,-- Kč/m2/rok 

     b) 30,-- Kč/m2/rok 

     c) 1,-- Kč/celek/rok 

Doba nájmu: neurčitá, účinnost dnem uzavření nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou 

Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku včetně porostů a stavby na náklady 

nájemce, povinnost odstranění stavby po ukončení nájmu nákladem 

vlastníka stavby 

 

 

Termín:  09.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4195/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1484/6 v k. ú. Šumperk (část zahrady 

k bytovému domu Lidická 1312/75, Šumperk) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1484/6 o výměře 70 m2 v k. ú. 

Šumperk (část zahrady u bytového domu Lidická 1312/75, Šumperk). 

Účel nájmu:   a) individuální využití 

    b) pozemek pod ostatní stavbou/pergola  

            Nájemné:   a) 5,-- Kč/m2/rok 

     b) 30,-- Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:  povinnost údržby pozemku a stavby nákladem nájemce, povinnost 

odstranění stavby po skončení nájmu nákladem vlastníka stavby 

 

 

Termín:  09.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4196/22 MJP – zveřejnění změny smlouvy o nájmu nemovitosti MP/0054/2008/Pe – zúžení 

předmětu nájmu (lokalita zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP/0054/2008/Pe 

ze dne 30.12.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.12.2011 a dodatku č. 2 ze dne 

14.01.2013, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, a nájemci J. a D. R., oba bytem Šumperk, jejímž 

předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1745/1 o výměře 73 m2 a části pozemku p. č. 

1560/3 o výměře 155 m2 v k. ú. Šumperk, pro účely: a) pozemek pro individuální využití 211 

m2, b) přístupové plochy 17 m2, za celkové roční nájemné 1.072,-- Kč, při sazbě nájmu pro 

účel: a) 5,-- Kč/m2/rok, b) 1,-- Kč/m2/rok.  

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

nájmu, přičemž nově předmětem nájmu bude část pozemku p. č. 1745/1 o výměře 55 m2 a 

část pozemku p. č. 1560/3 o výměře 77 m2 v k. ú. Šumperk, pro účely: a) pozemek pro 

individuální využití 115 m2, b) přístupové plochy 17 m2, za celkové roční nájemné 592,-- Kč, při 

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

Účinnost změny ode dne podpisu dodatku č. 3.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP/0054/2008/Pe nemění. 

 

 

Termín:  09.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   



 

19|45 

RM 89 – 28.04.2022 

 

4197/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje jednotky č. 4 v domě 17. listopadu 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), 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 

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. 
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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:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4198/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk, 

formou VVŘ 

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), ve veřejném výběrovém řízení (dále VVŘ). 

Jedná se o jednotku bez nájemního vztahu. 

Podmínky prodeje a konání VVŘ: 

− vyvolávací cena: 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. 

− účastník VVŘ složí kauci ve výši 100.000,-- Kč na účet města                                          

č. 6015-1905609309/0800, variabilní symbol 971, specifický symbol IČ/RČ složitele. 

Kauce musí být připsána na účet města nejpozději v den předcházející konání VVŘ, 

tedy nejpozději 17.05.2022. Kauce bude u vybraného kupujícího započtena na kupní 

cenu, ostatním účastníkům VVŘ bude kauce vrácena bez zbytečného odkladu po 

konání VVŘ. Zájemce o koupi se VVŘ zúčastní osobně nebo může udělit plnou moc 

k zastupování na výběrovém řízení zmocněnci. 

− v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na koupi jednotky zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 

z pořadí dle výsledku VVŘ 

− 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 

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

s městem Šumperk v době konání VVŘ v soudním sporu, což doloží čestným 

prohlášením, které bude předloženo nejpozději před začátkem konání VVŘ 

− zájemci o koupi nemovitých věcí berou na vědomí, že uzavření kupní smlouvy podléhá 

schválení Zastupitelstvem města Šumperka 

− možnost prohlídky předmětu zveřejnění dne 09.05.2022 v 16.00 hodin  

− termín konání VVŘ - 18.05.2022 v 16.00 hod. v obřadní síni v II. poschodí Městského 

úřadu Šumperk, nám.  Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

− Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: Mgr. Milan 

Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová 

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:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4199/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk, 

formou VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat 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), ve 

veřejném výběrovém řízení (dále VVŘ). 

Jedná se o jednotku bez nájemního vztahu. 

Podmínky prodeje a konání VVŘ: 

− vyvolávací cena: stanovená znaleckým posudkem jako cena obvyklá minimálně ve výši 

28.500,-- Kč/m2 – 2.573.550,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne povinnost prodávajícímu DPH odvést. Výměra sklepu, který je příslušenstvím 

bytu, se do kupní ceny nezapočítává. 

− účastník VVŘ složí kauci ve výši 100.000,-- Kč na účet města                                          

č. 6015-1905609309/0800, variabilní symbol 971, specifický symbol IČ/RČ složitele. 

Kauce musí být připsána na účet města nejpozději v den předcházející konání VVŘ, 

tedy nejpozději 17.05.2022. Kauce bude u vybraného kupujícího započtena na kupní 

cenu, ostatním účastníkům VVŘ bude kauce vrácena bez zbytečného odkladu po 

konání VVŘ. Zájemce o koupi se VVŘ zúčastní osobně nebo může udělit plnou moc 

k zastupování na výběrovém řízení zmocněnci. 

− v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na koupi jednotky zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 

z pořadí dle výsledku VVŘ 

− 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 

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

s městem Šumperk v době konání VVŘ v soudním sporu, což doloží čestným 

prohlášením, které bude předloženo nejpozději před začátkem konání VVŘ 

− zájemci o koupi nemovitých věcí berou na vědomí, že uzavření kupní smlouvy podléhá 

schválení Zastupitelstvem města Šumperka 

− možnost prohlídky předmětu zveřejnění dne 09.05.2022 v 16.00 hodin  

− termín konání VVŘ - 18.05.2022 v 16.05 hod. v obřadní síni v II. poschodí Městského 

úřadu Šumperk, nám.  Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

− Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: Mgr. Milan 

Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová 

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:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4200/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk, 

formou VVŘ 

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), ve veřejném výběrovém řízení (dále VVŘ). 

Jedná se o jednotku bez nájemního vztahu. 

Podmínky prodeje a konání VVŘ: 

− vyvolávací cena: 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. 

− účastník VVŘ složí kauci ve výši 100.000,-- Kč na účet města                                          

č. 6015-1905609309/0800, variabilní symbol 971, specifický symbol IČ/RČ složitele. 

Kauce musí být připsána na účet města nejpozději v den předcházející konání VVŘ, 

tedy nejpozději 17.05.2022. Kauce bude u vybraného kupujícího započtena na kupní 

cenu, ostatním účastníkům VVŘ bude kauce vrácena bez zbytečného odkladu po 

konání VVŘ. Zájemce o koupi se VVŘ zúčastní osobně, nebo může udělit plnou moc 

k zastupování na výběrovém řízení zmocněnci. 

− v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na koupi jednotky zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 

z pořadí dle výsledku VVŘ 

− 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 

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

s městem Šumperk v době konání VVŘ v soudním sporu, což doloží čestným 

prohlášením, které bude předloženo nejpozději před začátkem konání VVŘ 

− zájemci o koupi nemovitých věcí berou na vědomí, že uzavření kupní smlouvy podléhá 

schválení Zastupitelstvem města Šumperka 

− možnost prohlídky předmětu zveřejnění dne 09.05.2022 v 16.00 hodin  

− termín konání VVŘ - 18.05.2022 v 16.10 hod. v obřadní síni v II. poschodí Městského 

úřadu Šumperk, nám.  Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

− Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: Mgr. Milan 

Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová 

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:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4201/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk, 

formou VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění 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 – 

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 3, 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 3, 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) ve veřejném výběrovém řízení (dále VVŘ). 

Jednotky jsou užívány na základě nájemní smlouvy nájemcem, podle ust. § 2221 zákona         

č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, změní-li se vlastník věci, 

přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka, pokud se vlastníkem stane nájemce, 

zaniká nájem podle ust. § 1993 OZ splynutím. 

Podmínky prodeje a konání VVŘ: 

− vyvolávací cena: stanovená znaleckým posudkem jako cena obvyklá minimálně ve výši 

19.500,-- Kč/m2 – 4.251.000,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne povinnost prodávajícímu DPH odvést 

− účastník VVŘ složí kauci ve výši 300.000,-- Kč na účet města                                          

č. 6015-1905609309/0800, variabilní symbol 971, specifický symbol IČ/RČ složitele. 

Kauce musí být připsána na účet města nejpozději v den předcházející konání VVŘ, 

tedy nejpozději 17.05.2022. Kauce bude u vybraného kupujícího započtena na kupní 

cenu, ostatním účastníkům VVŘ bude kauce vrácena bez zbytečného odkladu po 

konání VVŘ. Zájemce o koupi se VVŘ zúčastní osobně, nebo může udělit plnou moc 

k zastupování na výběrovém řízení zmocněnci. 

− v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na koupi jednotek zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 

z pořadí dle výsledku VVŘ 

− 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 

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

s městem Šumperk v době konání VVŘ v soudním sporu, což doloží čestným 

prohlášením, které bude předloženo nejpozději před začátkem konání VVŘ 

− zájemci o koupi nemovitých věcí berou na vědomí, že uzavření kupní smlouvy podléhá 

schválení Zastupitelstvem města Šumperka 

− termín konání VVŘ - 18.05.2022 v 16.20 hod. v obřadní síni v II. poschodí Městského 

úřadu Šumperk, nám.  Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
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− Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: Mgr. Milan 

Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová 

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:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4202/22 MJP – zveřejnění záměru prodeje jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk, 

formou VVŘ 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat jednotku č. 1326/2, se způsobem využití jiný nebytový 

prostor v 1. NP, s podlahovou plochou 75,1 m2, s příslušenstvím – WC v 1.NP s podlahovou 

plochou 1,7 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) ve veřejném výběrovém řízení 

(dále VVŘ). 

Jednotka je užívána na základě nájemní smlouvy nájemcem, podle ust. § 2221 zákona            

č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, změní-li se vlastník věci, 

přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka, pokud se vlastníkem stane nájemce, 

zaniká nájem podle ust. § 1993 OZ splynutím. 

Podmínky prodeje a konání VVŘ: 

− vyvolávací cena: stanovená znaleckým posudkem jako cena obvyklá minimálně ve výši 

19.500,-- Kč/m2 – 1.497.600,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne povinnost prodávajícímu DPH odvést 

− účastník VVŘ složí kauci ve výši 100.000,-- Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol 971, specifický symbol IČ/RČ složitele. Kauce 

musí být připsána na účet města nejpozději v den předcházející konání VVŘ, tedy 

nejpozději 17.05.2022. Kauce bude u vybraného kupujícího započtena na kupní cenu, 

ostatním účastníkům VVŘ bude kauce vrácena bez zbytečného odkladu po konání VVŘ. 

Zájemce o koupi se VVŘ zúčastní osobně, nebo může udělit plnou moc k zastupování 

na výběrovém řízení zmocněnci. 

− v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na koupi jednotek zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 

z pořadí dle výsledku VVŘ 

− 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 

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

s městem Šumperk v době konání VVŘ v soudním sporu, což doloží čestným 

prohlášením, které bude předloženo nejpozději před začátkem konání VVŘ 

− zájemci o koupi nemovitých věcí berou na vědomí, že uzavření kupní smlouvy podléhá 

schválení Zastupitelstvem města Šumperka 

− termín konání VVŘ - 18.05.2022 v 16.25 hod. v obřadní síni v II. poschodí Městského 

úřadu Šumperk, nám.  Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
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− Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: Mgr. Milan 

Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Romana Drásalová 

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:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4203/22 MJP – prodej p. p. č. 1676 v k. ú. Bratrušov a p. p. č. 929/4 v k. ú. Horní Temenice (or. 

koryto Bratrušovského potoka) 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

14.07.2020 do 30.07.2020 dle usnesení rady města č. 2054/20 ze dne 09.07.2020 schválit 

prodej pozemků p. č. 1676 o výměře 126 m2 v k. ú. Bratrušov a p. č. 929/4 o výměře 7 m2 v  

k. ú. Horní Temenice, za podmínek: 

− účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků, které tvoří koryto Bratrušovského 

potoka 

− kupující: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Moravy, s.p., 

se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, PSČ 60200, IČO 70890013 

− kupní cena: dle znaleckého posudku ve výši 2.890,-- Kč + DPH v případě stanovení 

zákonné povinnosti odvodu 

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručeno 

vyrozumění o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− prodávající si sjedná právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující nesplní termín 

zaplacení kupní ceny  

− kupující uhradil náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

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

nemovitostí 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4204/22 MJP – správa majetku – Fialova 3 – souhlas s umístěním sídla spolku 

souhlasí 
s umístěním sídla spolku Česká bluesová unie, z.s., v objektu na ulici Fialova 416/3 

v Šumperku. 

 

 

Termín:  10.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

   



 

26|45 

RM 89 – 28.04.2022 

4205/22 MJP – prodej části pozemků p. č. 1955/5 a p. č. 1959/5 v k. ú. Šumperk (or. při ul. 

Gen. Krátkého) 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část pozemku par. č. 1955/5 o výměře cca 95 m2 a části 

pozemku par. č. 1959/5 o výměře cca 372 m2 oba v k. ú. Šumperk z důvodu ponechání si 

pozemků jako celku ve vlastnictví města. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4206/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemků p. č. 1955/5 a 1959/5 v k. ú. Šumperk 

(or. při ul. Gen. Krátkého) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1955/5 o výměře cca 95 m2 a 

části pozemku parc. č. 1959/5 o výměře cca 372 m2 oba v k. ú. Šumperk za účelem rozšíření 

zahrady, za podmínek:  

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

− sazba nájemného: 5,-- Kč/m2/rok 

− v případě zrušení nájemní smlouvy je nájemce povinen odstranit oplocení na vlastní 

náklady 

 

 

Termín:  05.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4207/22 MJP – nabídka – odkoupení zemědělských pozemků ve vlastnictví města v k. ú. 

Šumperk, Horní a Dolní Temenice a Nový Malín 

neschvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat zemědělské pozemky na katastru Šumperk, Horní 

Temenice, Dolní Temenice a Nový Malín, které jsou v jeho vlastnictví. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4208/22 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 553/1 v k. ú. Šumperk (or. konec                      

ul. B. Němcové navazující na Dvořákovo náměstí) 

schvaluje 
zveřejnění adresného záměru města prodat část pozemku parc. č. 553/1 o výměře               

cca 125 m2 v k. ú. Šumperk. Zveřejnění adresného záměru se děje na žádost žadatele o koupi, 

kterým je vlastník sousedních nemovitých věcí. 

 

Podmínky prodeje:  

− kupní cena: bude stanovena jako cena pevná znaleckým posudkem + DPH v případě 

stanovené zákonné povinnosti odvodu 

− kupující uhradí 1. splátku na kupní cenu ve výši 70% kupní ceny do 14 dnů ode dne 

podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne 

podpisu vlastní kupní smlouvy 

− kupující uhradí náklady na znalecký posudek a geometrický plán 
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− do doby dokončené výstavby oplocení bude uzavřena smlouva budoucí kupní 

− oplocení bude postaveno nejpozději do 31.12.2023, pokud nebude oplocení ve 

stanoveném termínu postavené, bude sjednáno právo jednostranného odstoupení 

budoucího prodávajícího od záměru prodeje předmětné části pozemku odstoupit bez 

nároku na úhradu nákladů spojených s uzavřením smlouvy budoucí kupní a nákladů 

na výstavbu oplocení  

− vlastní kupní smlouva bude uzavřena po dokončené stavbě oplocení a schválení 

v zastupitelstvu města 

− adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami 

 

 

Termín:  05.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4209/22 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Hrabenovská v Šumperku“ 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. 

Hrabenovská 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. 

Pavel Volf 

 

náhradníci 

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

Sedlář 

 

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:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4210/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1268/39 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. 1268/39 o výměře cca 

200 m2 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 

− účel pronájmu: uložení stavebního materiálu – betonových výrobků 

− doba nájmu: určitá do 31.10.2022 

− nájemné: dohodou ve výši 917,-- Kč k celku/měsíc 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4211/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní a kanalizační přípojky pro připojení pozemku p. č. 564/14 v k. ú. Šumperk 

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

a tlakové kanalizační přípojky přes pozemky p. č. 556/133, 556/132, 2075/2, 2075/4 v k. ú. 

Šumperk, pro účely připojení pozemku p. č. 564/14 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

P. S., bytem Bludov  

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

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

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 100,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

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

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

minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

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

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.05.2025. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, případně 

dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

v náhradním termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta 

ve výši 10.000,-- 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:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

4212/22 MJP – oddělení komunálních služeb – schválení uzavření smluv se společností          

T-MAPY spol. s r.o. 

schvaluje 
uzavření smlouvy mezi městem Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, a 

společností T-MAPY spol. s.r.o., se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČO 

47451084, jejímž předmětem je technická podpora za moduly T-MapServer SBX PRO, T-WIST 

REN SBX STANDARD, T-WIST INEMO SBX STANDARD, T-WIST Pasport komunikací SBX PRO,    

T-WIST Pasport veřejného osvětlení SBX STANDARD, T-WIST Pasport vodovodů a kanalizací 

SBX STANDARD. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Kouřil 

4213/22 MJP – oddělení komunálních služeb – schválení uzavření smluv se společností          

T-MAPY spol. s r.o. 

schvaluje 
uzavření smlouvy mezi městem Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, a 

společností T-MAPY spol. s.r.o., se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČO 
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47451084, jejímž předmětem je pořízení mračna bodů v terénu a následné vyhodnocení dat 

pro potřeby pasportu komunikací. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4214/22 MJP – zveřejnění pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu na ulici Gen. 

Svobody 245/7, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu na 

ulici Gen. Svobody 245/7 v Šumperku o celkové podlahové ploše 92,95 m², stávající užívání 

prodejna drogistického zboží. 

 

Podmínky: 

  Doba nájmu:    neurčitá, předpokládaný počátek nájmu  01.11.2022, po dobu rekonstrukce  

                             prostor uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s předpokládaným počátkem od       

                             01.07.2022   

 

 Nájemné:  minimální výši nájemného ve výši 1.000,-- Kč/m²/rok, v případě zájemce – 

                            plátce DPH bude nájemné navýšeno o DPH, možnost valorizace o koeficient  

                             míry inflace od roku 2023 

 Služby:  vodné/stočné vč. dešťové vody, výše záloh bude stanovena dle účelu   

                               pronájmu 

  

  Podmínky: 

− písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném „Pronájem prostor sloužících k podnikání – gen. Svobody 7 - neotvírat“, a 

to na adresu Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01 

Šumperk 

− písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, 

nabízenou výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, 

případně osvědčení o registraci plátce DPH 

− prohlídky nabízených prostor se pro vážné zájemce uskuteční dne 11.05.2022 od 

15:00 hod. do 15:30 hod. 

− náklady na základní rekonstrukci rozvodů vody, elektroinstalace, topení, nové omítky a 

podlahy ve stávajícím rozsahu provede pronajímatel 

− všechny ostatní náklady spojené se změnou způsobu užívání prostor ponese ze svého 

nájemce 

− písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 

doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, v termínu 

do 31.05.2022 do 15.00 hod. 

− písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a hodnoceny 

− v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 31. 5. 2022, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 

posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka 

− kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky bude druh a rozsah nabízených služeb nebo 

zboží a navrhovaná výše nájmu 

− město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze 

zúčastněných uchazečů 

 

 

Termín:  02.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4215/22 MJP – zveřejnění pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu na ulici Gen. 

Svobody 245/7, Šumperk 

schvaluje 
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem prostor sloužících k podnikání, 

nacházejících se v objektu na ulici Gen. Svobody 245/7 v Šumperku, hodnotící komisi pro 

posouzení a doporučení předložených písemných nabídek na pronájem prostor sloužících 

k podnikání v tomto složení: 

 

členové hodnotící komise:  

Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Lubomír Polášek 

 

náhradníci hodnotící komise: 

Mgr. Romana Drásalová, Ing. Martina Švestková, Pavel Hegedüs 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4216/22 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky bytů pro uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit byt č. 18 o velikosti 1+3 s podlahovou plochou 

69,65 m2, s příslušenstvím sklep o výměře 1,24 m², nacházející se v 7.NP budovy č.p. 2722, 

jež je součástí pozemku st. p. č. 561 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice (or. ozn. Zahradní 

33), za podmínek: 

− účel výpůjčky: zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

− doba výpůjčky: určitá ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce nejpozději do 31.12.2022 

− náklady na plnění spojené nebo související s užíváním bytu bude hradit půjčitel 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4217/22 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky bytů pro uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit byt č. 19 o velikosti 1+2 s podlahovou plochou 

43,28 m2, s příslušenstvím sklep o výměře 2,30 m², nacházející se v 7.NP budovy č.p. 2722, 

jež je součástí pozemku st. p. č. 561 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice (or. ozn. Zahradní 

33), za podmínek: 

− účel výpůjčky: zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

− doba výpůjčky: určitá ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce nejpozději do 31.12.2022 

− náklady na plnění spojené nebo související s užíváním bytu bude hradit půjčitel 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4218/22 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky bytů pro uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit byt č. 1 o velikosti 1+2 s podlahovou plochou 

71,76 m2, nacházející se v 1. NP budovy č.p. 2325, jež je součástí pozemku st. p. č. 298 

v obci Šumperk, k. ú. Šumperk (or. ozn. Šumavská 21), za podmínek: 

− účel výpůjčky: zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

− doba výpůjčky: určitá ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce nejpozději do 31.12.2022 

− náklady na plnění spojené nebo související s užíváním bytu bude hradit půjčitel 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4219/22 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky bytů pro uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit byt č. 46 o velikosti 1+2 s podlahovou plochou 

61,97 m2, s příslušenstvím sklep o výměře 1,94 m², nacházející se v 11. NP budovy č.p. 445 

na pozemku st. p. č. 631 v obci Šumperk, k. ú. Šumperk (or. ozn. Čsl. armády 22), za 

podmínek: 

− účel výpůjčky: zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

− doba výpůjčky: určitá ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce nejpozději do 31.12.2022 

− náklady na plnění spojené nebo související s užíváním bytu bude hradit půjčitel 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4220/22 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dr. E. Beneše ve staré budově 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce 

tělocvičny ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku ve staré budově“ zhotovitelem akce uchazeče 

Sportovní podlahy Zlín s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191. Nabídková cena je 

2.769.581,70 Kč bez DPH, tj. 3.351.193,86 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4221/22 ZUŠ – sanace vlhkosti zdiva a oprava fasády 

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

zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby: „ZUŠ, Žerotínova 11, 

Šumperk“ rozdělenou – na část: „sanace vlhkosti“ a na část: „oprava fasády“. 

 

členy pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Emilie Lovichová, Monika Paulová 

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

Zatloukalová, Ing. Lenka Salcburgerová     

                     

minimální seznam uchazečů:  

− Radek Pecha, Uničovská 296/46, 787 01, Šumperk, IČO 46098682 

− H & B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO 25835661 

− ZENDULKA s.r.o., Bukovany 100, 772 00 Olomouc, IČO 26836581 

− Jiří Prečan, Brechtova 11, 638 00 Brno, IČO 65302486 

− Ing. Josef Kolář – PRINS, Havlíčkova 1289/24, Přerov, IČO 10637028 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4222/22 Revitalizace parku Cihelna 

schvaluje 
vyloučit uchazeče STROMMY COMPANY s.r.o., 793 31 Andělská Hora 143, IČO 01919652, 

z veřejné zakázky „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku“ dle § 48 odst. 3 zákona                 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nedoložení záruční listiny na 

poskytnutí jistoty v originále. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4223/22 Revitalizace parku Cihelna 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise zhotovitelem veřejné zakázky „Revitalizace parku 

Cihelna v Šumperku – část: zeleň“ uchazeče FLORSTYL s.r.o., nám. Svobody 362, 686 04 

Kunovice, IČO 60731346. Nabídková cena je 3.529.524,92 Kč bez DPH, tj. 4.270.725,15 Kč 

vč. DPH. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4224/22 Základní škola Šumavská 21, Šumperk – revitalizace systému měření a regulace 

vytápění 

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

škola Šumavská 21, Šumperk – revitalizace systému měření a regulace vytápění“ zhotovitele 

projektové dokumentace firmu MERCON, s.r.o., Přerov I-Město, 9. května 2839/90, 750 02 

Přerov, IČO 46576274. Nabídková cena je 65.000,-- Kč bez DPH, tj. 78.650,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  28.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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4225/22 Rekonstrukce ulice Wolkerova 

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

„Rekonstrukce ulice Wolkerova“. 

 

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: 

− STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, Jínonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744 

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

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

 

 

Termín:  28.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4226/22 Klapperothova manufaktura Šumperk – oplocení  

ruší 
na základě doporučení hodnotící komise veřejnou zakázku malého rozsahu: „Klapperothova 

manufaktura – oplocení“. 

 

 

Termín:  28.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4227/22 Zvláštní zápis dětí – cizinců k předškolnímu vzdělávání a do prvního ročníku 

základních škol v Šumperku na školní rok 2022/2023 

bere na vědomí 
informaci o termínu konání zvláštního zápisu dětí – cizinců k předškolnímu vzdělávání  

a do prvního ročníku základních škol v Šumperku pro školní rok 2022/2023, který se 

uskuteční ve čtvrtek 2. června 2022. 

 

 

   

4228/22 Informace o výročních zprávách Kina Oko a Městské knihovny T. G. Masaryka za 

kalendářní rok 2021 

bere na vědomí 
informaci o výročních zprávách příspěvkových organizací Kina Oko Šumperk a Městské 

knihovny T. G. Masaryka Šumperk za kalendářní rok 2021. 
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4229/22 Nadační fond Centrum bakalářských studií – darovací smlouva 

doporučuje ZM 
schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 

bakalářských studií dle předloženého materiálu. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4230/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – účetní závěrky za rok 2021 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31.12.2021. 

 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2021 (v Kč) 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 
Hospodářský výsledek 

Celkem: Hlavní činnost: Doplň.činnost: 

Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 281.553,78 250.874,90 30.678,88 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Pavel Křivohlávek - 468.191,69 -522.854,87 54.663,18 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr.  

Hynek Pálka 196.896,35 - 75.795,22 272.691,57 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr.  

Petr Málek 141.924,17 236,21 141.687,96 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr.  

Viktor Verner  - 140.819,07 -217.849,24 77.030,17 

Mateřská škola Veselá školka 

Šumperk, Prievidzská 1 

Mgr.  

Yvona Šimková -580.973,72 -581.796,91 823,19 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25 

Bc.  

Silvie Zjavková 78.504,06 58.000,97 20.503,09 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B 

Bc.  

Pavlína Bošková 1.160,49 1.160,49 0,00 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 

Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, PhD. 389.864,46 276.047,25 113.817,21 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA. 

Kamil Navrátil - 647.785,11 - 889.396,23 241.611,12 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 416.711,36 407.297,63 9.413,73 

 

 

 

4231/22 ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, p.o. – účetní závěrka za rok 2021 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Dr. E. 

Beneše 1, IČO 00852295, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4232/22 ZŠ Šumperk, 8. května 63, p.o. – účetní závěrka za rok 2021 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk,                    

8. května 63, IČO 00852317, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4233/22 ZŠ Šumperk, Sluneční 38, p.o. – účetní závěrka za rok 2021 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk,         

Sluneční 38, IČO 00852864, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4234/22 ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, p.o. – účetní závěrka za rok 2021 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk,    

Vrchlického 22, IČO 60339381, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4235/22 ZŠ Šumperk, Šumavská 21, p.o. – účetní závěrka za rok 2021 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk,      

Šumavská 21, IČO 00852287, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4236/22 MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, p.o. – účetní závěrka za rok 2021 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
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o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Sluníčko Šumperk, 

Evaldova 25, IČO 60801085, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4237/22 MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p.o. – účetní závěrka za rok 2021 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Veselá školka 

Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4238/22 MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, p.o. – účetní závěrka za rok 2021 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B, IČO 71011994, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4239/22 Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Doris Šumperk, p.o. – účetní závěrka za rok 2021 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Střediska volného času a zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4240/22 Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, p.o. – účetní závěrka za rok 2021 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Kina Oko Šumperk, Masarykovo 

nám. 3, IČO 00851400, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4241/22 Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, p.o. – účetní závěrka za rok 

2021 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Městské knihovny T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4242/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – rozdělení hospodářských výsledků za rok 

2021 do fondů 

schvaluje 
v souladu s § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, rozdělení hospodářských výsledků za rok 2021 

příspěvkových organizací města Šumperka takto: 

 
 

(v Kč) 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Rozdělení  

hospodářského výsledku 

Celkem: Rezervní fond Fond odměn 

Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 281.553,78 221.553,78 60.000,00 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr. 

Hynek Pálka 196.896,35 196.896,35 0,00 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr. 

Petr Málek 141.924,17 101.924,17 40.000,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25 

Bc.  

Silvie Zjavková 78.504,06 78.504,06 0,00 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B 

Bc.  

Pavlína Bošková 1.160,49 1.160,49 0,00 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 

Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, PhD. 389.864,46 289.864,46 100.000,00 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 416.711,36 416.711,36 0,00 

 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: ředitelé p.o. 

4243/22 ZŠ Šumperk, 8. května 63, p.o. – úhrada ztráty hospodaření roku 2021 

ukládá 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, použít finanční prostředky rezervního 

fondu organizace k úhradě ztráty hospodaření roku 2021, v souladu s § 30 odst. 2 písm. b) 

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

výši 468.191,69 Kč. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: ředitel p.o. 
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4244/22 ZŠ Šumperk, Šumavská 21, p.o. – úhrada ztráty hospodaření roku 2021 

ukládá 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, použít finanční prostředky rezervního 

fondu organizace k úhradě ztráty hospodaření roku 2021, v souladu s § 30 odst. 2 písm. b) 

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

výši 140.819,07 Kč. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: ředitel p.o. 

4245/22 MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p.o. – úhrada ztráty hospodaření roku 

2021 

ukládá 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, použít finanční 

prostředky rezervního fondu organizace k úhradě ztráty hospodaření roku 2021, v souladu s § 

30 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, ve výši 580.973,72 Kč. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: ředitelka p.o. 

4246/22 Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, p.o. – úhrada ztráty hospodaření roku 2021 

ukládá 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, použít finanční prostředky rezervního 

fondu organizace k částečné úhradě ztráty hospodaření roku 2021, v souladu s § 30 odst. 2 

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

znění, ve výši 568.552,02 Kč. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: ředitel p.o. 

   

4247/22 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2022 (dodatek) 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 

k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2021 ve výši 4.959,-- Kč. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

  

4248/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s ustanovením  

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

v platném znění, použití fondu investic k navýšení peněžních prostředků určených na 
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financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a 

to na výměnu podlahových krytin v 7 učebnách, v celkové výši do 280 tis. Kč. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4249/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, 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 56 tis. 

Kč. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4250/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v souladu s ustanovením § 31 odst. 

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

znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení 2 interaktivních 

dotykových displejů do učeben, v celkové výši do 140 tis. Kč. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4251/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

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

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

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

to na pořízení smažící pánve do školní jídelny, v celkové výši do 110 tis. Kč. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4252/22 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona  

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

účelově určený finanční dar v celkové výši 20.000,-- Kč od společnosti SHM, s.r.o., se sídlem 

Průmyslová 3020/3, 78701 Šumperk, IČO 47976519, který bude účelově poskytnut 

k financování akcí v rámci cyklu Via Lucis. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4253/22 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona  

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

věcný dar v celkové hodnotě 2.217,-- Kč od společnosti MK Fruit s.r.o., se sídlem Žerotínova 

87, 78701 Šumperk, IČO 25551213, který bude účelově poskytnut ve formě OVOCE – 

ZELENINY pro ukrajinské děti. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4254/22 Obecně závazná vyhláška, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 

vymezených prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

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, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích 

– používání pyrotechnických výrobků, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky, 

s účinností od 10.07.2022. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4255/22 Stánkový prodej na Slavnostech města Šumperka 2022 

schvaluje 
cenu za pronájem stánkového místa na Slavnostech města Šumperka 2022: 

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

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

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

ostatního zboží 

- 1.000,-- Kč/den pro propagační stánky se zábavními prvky pro děti 

 

Stánkové místo pro prodejce certifikovanou regionální značkou bude poskytnuto zdarma. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

4256/22 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 
prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro Sjednocenou organizaci 

nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., oblastní pobočka Šumperk, 8. května 444/22, 787 01 

Šumperk, pro pořádání koncertu nevidomého houslisty Benjamina Levíčka. Koncert proběhne 

ve čtvrtek 02.06.2022 v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Výtěžek koncertu 
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(dobrovolné vstupné) bude použit na pokrytí nákladů spojených se zajištěním a propagace 

akce. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

  

4257/22 Přijetí peněžitých darů 

schvaluje 
přijetí peněžitých darů poskytnutých do Fondu humanitární pomoci Ukrajině. 

 

Obdarovaný: město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 

 

Dárci: 

 

DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek a. s., Nemocniční 734/13, Šumperk, IČO 

25391941 

Výše poskytnutého peněžitého daru: 5.000,-- Kč 

 

ELZACO s. r. o., B. Němcové 272/10, Šumperk, IČO 19013108 

Výše poskytnutého peněžitého daru: 25.000,-- Kč 

 

SHM, s. r. o., Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 47976519 

Výše poskytnutého peněžitého daru: 100.000,-- Kč 

 

UVAX s. r. o., M. R. Štefánika 28, Šumperk, IČO 25899163 

Výše poskytnutého peněžitého daru: 20.000,-- Kč 

 

 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., Jílová 6, Šumperk, IČO 47674954 

Výše poskytnutého peněžitého daru: 33.333,-- Kč 

 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, Šumperk, IČO 

47674911 

Výše poskytnutého peněžitého daru: 50.000,-- Kč 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Bc. Bačová 

   

4258/22 PONTIS Šumperk, o.p.s. – prodloužení funkčního období členům správní a dozorčí 

rady 

prodlužuje 

− funkční období členu dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s. Mgr. Janě Rybové 

Kunčarové o tři roky ode dne 02.05.2022 do 01.05.2025 

 

− funkční období členu správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s. MUDr. Aleně Mitterové o tři 

roky ode dne 28.06.2022 do 27.06.2025 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 
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4259/22 Zdravotní klaun, o.p.s. – poskytnutí finančního daru 

schvaluje 
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi městem 

Šumperkem a společností Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 – 

Vysočany, IČO 26547953. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

4260/22 Zdravotní klaun, o.p.s. – poskytnutí finančního daru 

ukládá 
vedoucí odboru finančního a plánovacího zapracovat dar ve výši 5.000,-- Kč do rozpočtových 

opatření roku 2022. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4261/22 Časový a obsahový program schůzí Rady města na 2. pololetí 2022 (do komunálních 

voleb) 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí Rady města na 2. pololetí 2022 (do komunálních voleb). 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

4262/22 Časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 2. pololetí 2022 (do 

komunálních voleb) 

doporučuje ZM 
schválit časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 2. pololetí 2022 (do 

komunálních voleb). 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4263/22 Aktualizace Organizačního řádu (019) 

schvaluje 
změnu č. 019 verze dokumentu Organizační řád Městského úřadu Šumperk včetně příloh 

schváleného unesením RM č. 130/14, ze dne 04.12.2014, s účinností od 01.05.2022, a to 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, v platném znění. 

 

 

Termín:  01.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4264/22 Šumperk Portál občana 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky na dodávku zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu dle 

pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost, s názvem 

„Šumperk Portál občana“. 

 

 

Termín:  29.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

4265/22 Šumperk Portál občana 

schvaluje 
zadávací podmínky a veškeré její přílohy včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na 

dodávky jako veřejná zakázka malého rozsahu dle pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 

operačního programu zaměstnanost, s názvem „Šumperk Portál občana“. 

 

 

Termín:  29.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

4266/22 Šumperk Portál občana 

schvaluje 
členy hodnotící komise včetně náhradníků, pro otevírání nabídek, komise pro posouzení 

splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnotící komise v tomto složení: 

 

Členové komise:  

1. Ing. Pavel Kouřil, vedoucí oddělení informatiky 

2. Ing. Lenka Krobotová, vedoucí oddělení strategického rozvoje, strukturální fondy 

3. Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka 

 

Náhradníci členů komise: 

1. Ing. Jaroslav Matušů, referent oddělení informatiky 

2. Ing. Marcela Kodýtková, vedoucí oddělení spisové a archivační služby 

3. Ing. Vlasta Pokorná, investiční technik 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

   

4267/22 Energetická koncepce města Šumperka 

souhlasí 
s doporučením komise životního prostředí a energetiky ve věci zpracování energetické 

koncepce města včetně ověření stávajícího stavu energetických zdrojů využívaných ve městě. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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4268/22 Energetická koncepce města Šumperka 

ukládá 
odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic zjistit zkušenosti podobně 

velkých měst s pořízením energetické koncepce města a připravit návrh zadávacích podmínek 

pro výběr zhotovitele energetické koncepce města. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4269/22 Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku 

schvaluje 
zrušení podlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci „Provoz sběrného dvora, 

ul. Příčná 30 v Šumperku“ na dobu neurčitou od 01.07.2022. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

4270/22 Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku 

schvaluje 
vypsání podlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci „Provoz sběrného dvora, 

ul. Příčná 30 v Šumperku“ na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2024. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

4271/22 Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku 

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

otevírání obálek s nabídkami, na akci „Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku“ na 

dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2024. 

 

členové 

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

Zatloukalová 

 

Náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Renata Křížová, Ing. Martina Homolová Dubová, Ph.D., Mgr. Ilona 

Moťková, Emilie Lovichová 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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4272/22 Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku 

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

na akci „Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku“ na dobu určitou od 01.07.2022 do 

30.06.2024, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

4273/22 Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku 

ukládá 
vedení města zahájit přípravy dle možností provozování sběrného dvora na ul. Příčná 30 

v Šumperku. 

 

 

Termín:  01.12.2022 

        Zodpovídá: starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                      starosta       1. místostarostka 

 

 

 

 




