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Naše čj.: MUSP 74919/2022 

Naše sp. zn.: 74917/2022 TAJ/PECH *MUSPX02GIYAU* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 94. schůze Rady města Šumperka ze dne 14.07.2022 

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. 

 

4477/22 Řádná účetní uzávěrka – Dům kultury Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperka, jako jediného společníka společnosti Dům kultury Šumperk, 

s.r.o., se sídlem ul. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady, schvaluje 

 

1. Řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2021 ve výši: 

 

Výnosy celkem        14.257.296,68 Kč 

Dotace z rozpočtu města Šumperk 

1. Dotace – na celoroční zajištění činnosti      6.000.000,-- Kč 

2. Dotace – festival ŠPEK 2021            30.000,-- Kč 

3. Dotace – celoroční výstavní cyklus v Galerii Jiřího Jílka         12.000,-- Kč 

4. Dotace – opravy budov a penzionu          250.000,-- Kč 

 

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 

1. Dotace – projekt Nadějné vyhlídky, festival ŠPEK a výstavní 

cyklus v Galerii Jiřího Jílka           175.000,-- Kč 

2. Dotace – festival Horování             25.000,-- Kč 

 

Dotace z Ministerstva kultury ČR 

1. Dotace na celoroční výstavní cyklus v Galerii Jiřího Jílka        200.000,-- Kč 

 

Dotace Úřad práce ČR – program Antivirus 

1. Dotace na podporu zaměstnanosti v době omezení  

    či uzavření kulturního zařízení a penzionu                      418.238,-- Kč 

 

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

1. Dotace v rámci programu COVID-Ubytování II.          52.800,-- Kč 

 

Náklady celkem        14.471.321,17 Kč 

Výsledek hospodaření            - 214.024,49 Kč 

 

2. Hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši – 214.024,49 Kč a jeho zaúčtování na účet 429 

– Neuhrazená ztráta z minulých let v plné výši. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Písková 
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4478/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. X r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. X roku 2022: 

příjmy ve výši:             80 tis. Kč 

výdaje ve výši:       2.242 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  625.307 tis. Kč 

výdaje celkem:  900.853 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  923.014 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      922.553 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4479/22 Dražba nalezených věcí 

bere na vědomí 

výsledek společné veřejné dobrovolné dražby konané dne 01.06.2022. 

 

 

4480/22 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 

− prodej nevydraženého předmětu v hodnotě nad 100,-- Kč v příští dražbě v roce 2023 

za sníženou cenu  

− likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 100,-- Kč 

 

 

Termín:  31.07.2023 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4481/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

2973/21, 3606/21, 3608/21, 3814/22, 3815/22, 3816/22, 3817/22, 3818/22, 

3829/22, 3867/22, 3919/22, 3920/22, 3921/22, 3926/22, 4038/22, 4039/22, 

4040/22, 4041/22, 4042/22, 4045/22, 4046/22, 4047/22, 4055/22, 4061/22, 

4063/22, 4064/22, 4065/22, 4067/22, 4068/22, 4069/22, 4072/22, 4081/22, 

4088/22, 4140/22, 4141/22, 4142/22, 4144/22, 4145/22, 4146/22, 4147/22, 

4148/22, 4150/22, 4151/22, 4173/22, 4174/22, 4175/22, 4176/22, 4179/22, 

4180/22, 4181/22, 4182/22, 4183/22, 4184/22, 4185/22, 4193/22, 4194/22, 

4195/22, 4196/22, 4197/22, 4198/22, 4199/22, 4200/22, 4201/22, 4202/22, 

4203/22, 4204/22, 4205/22, 4206/22, 4207/22, 4208/22, 4209/22, 4210/22, 

4213/22, 4214/22, 4215/22, 4216/22, 4217/22, 4218/22, 4219/22, 4220/22, 

4221/22, 4222/22, 4224/22, 4225/22, 4226/22, 4229/22, 4231/22, 4232/22, 

4233/22, 4234/22, 4235/22, 4236/22, 4237/22, 4238/22, 4239/22, 4240/22, 

4241/22, 4242/22, 4243/22, 4244/22, 4245/22, 4246/22, 4247/22, 4248/22, 

4249/22, 4250/22, 4251/22, 4252/22, 4253/22, 4254/22, 4255/22, 4256/22, 

4257/22, 4258/22, 4259/22, 4260/22, 4261/22, 4262/22, 4263/22, 4264/22, 

4265/22, 4266/22, 4267/22, 4269/22, 4270/22, 4271/22, 4272/22, 4274/22, 

4278/22, 4280/22, 4281/22, 4283/22, 4284/22, 4286/22, 4287/22, 4290/22, 
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4291/22, 4292/22, 4293/22, 4294/22, 4295/22, 4301/22, 4307/22, 4308/22, 

4310/22, 4311/22, 4312/22, 4314/22, 4315/22, 4316/22, 4317/22, 4318/22, 

4319/22, 4320/22, 4322/22, 4323/22, 4324/22, 4325/22, 4329/22, 4330/22, 

4331/22, 4332/22, 4333/22, 4334/22, 4335/22, 4336/22, 4337/22, 4338/22, 

4341/22,    4342/22,   4355/22,    4356/22,   4357/22,    4358/22,   4359/22. 

 

4482/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

2812/21 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3124/21 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3256/21 do 30.06.2023 Zodpovídá: Ing. Miterková 

3675/21 do 30.09.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3741/22 do 31.07.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3742/22 do 31.07.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3916/22 do 31.10.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3918/22 do 31.08.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4082/22 do 30.09.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4177/22 do 30.09.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4178/22 do 30.09.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4212/22 do 31.12.2022 Zodpovídá: Ing. Kouřil 

4223/22 do 30.07.2022 Zodpovídá: Ing. Volf 

4276/22 do 30.07.2022 Zodpovídá: Ing. Volf 

4279/22 do 30.07.2022 Zodpovídá: Ing. Volf 

4353/22 do 30.07.2022 Zodpovídá: Ing. Kouřil 

 

4483/22 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 502/19 ze dne 04.04.2019 

ruší 

usnesení RM č. 502/19 ze dne 04.04.2019. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4484/22 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 503/19 ze dne 04.04.2019 

ruší 

usnesení RM č. 503/19 ze dne 04.04.2019. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4485/22 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3078/21 ze dne 20.05.2021 

ruší 

usnesení RM č. 3078/21 ze dne 20.05.2021. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4486/22 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3497/21 ze dne 14.10.2021 

ruší 

usnesení RM č. 3497/21 ze dne 14.10.2021. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4487/22 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3793/22 ze dne 27.01.2022 

ruší 

usnesení RM č. 3793/22 ze dne 27.01.2022. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4488/22 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3910/22 ze dne 03.03.2022 

ruší 

usnesení RM č. 3910/22 ze dne 03.03.2022. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4489/22 Zvýšení základního kapitálu společnosti Podniky města Šumperka a.s. 

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

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

zvýšení základního kapitálu společnosti Podniky města Šumperka a.s., IČO 65138163, se 

sídlem Slovanská 21, 787 01 Šumperk, takto: 

„Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 34.000.000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun 

českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 

453.608.629,-- Kč (čtyři sta padesát tři milionů šest set osm tisíc šest set dvacet devět korun 

českých), na novou výši základního kapitálu, která činí 487.608.629,-- Kč (čtyři sta osmdesát 

sedm milionů šest set osm tisíc šest set dvacet devět korun českých).“ 

Upisování akcií nad ani pod částku 34.000.000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) 

navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 

Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: 

Počet upisovaných akcií: 68 ks (šedesát osm kusů) celkem 

Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) 

Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 34.000.000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun 

českých) 

Emisní kurz upisovaných akcií: 500.000,-- Kč/1 ks (pět set tisíc korun českých / jeden kus) 

Emisní kurz všech upisovaných akcií: 34.000.000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) 

Druh upisovaných akcií: kmenové označené čísly AD 01 – AD 68 

Forma upisovaných akcií: na jméno 

Podoba všech upisovaných akcií: listinná 

Emisní kurz bude splácen peněžitým vkladem. 

S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi společnosti. 
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Jediný akcionář– město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk, identifikační 

číslo 00303461, prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích vzdává svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitým vkladem. 

 

Všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s využitím 

přednostního práva jediného akcionáře, který se svého přednostního práva vzdal, budou 

nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 

364/1, 787 93 Šumperk, identifikační číslo 00303461, kterému Podniky města Šumperka 

a.s., se sídlem Slovanská 21, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 65138163, nabídnou k 

upsání celkem 68 ks (šedesát osm kusů) akcií specifikovaných shora, v úhrnné jmenovité 

hodnotě 34.000.000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) za emisní kurz všech jím 

upisovaných akcií v úhrnné výši 34.000.000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých), při 

emisním kurzu jedné upisované akcie ve výši 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých). 

Místo upisování akcií je sídlo společnosti Podniky města Šumperka a.s.: Slovanská 21, 787 01 

Šumperk. 

Lhůta pro upisování akcií činí 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. 

 

Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona číslo 

90/2012 Sb. v platném znění mezi společností Podniky města Šumperka a.s., se sídlem 

Slovanská 21, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 65138163, na straně jedné, a předem 

určeným zájemcem městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk, 

identifikační číslo 00303461, jakožto upisovatelem na straně druhé, s úředně ověřenými 

podpisy obou účastníků smlouvy. 

 

Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti 

vedený u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 6402542002/5500, ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů 

od přijetí tohoto rozhodnutí. 

Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady. 

 

 

Termín:  12.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

4490/22 Podniky města Šumperka a.s. – uzavření smlouvy o upsání akcií 

schvaluje 

uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona číslo 90/2012 Sb., v platném znění mezi 

upisovatelem městem Šumperk a společností Podniky města Šumperka a.s., IČO 65138163, 

se sídlem Slovanská 21, 787 01 Šumperk, na základě které bude upsáno 68 kusů nových 

kmenových akcií označených čísly AD 01 – AD 68, v listinné podobě znějících na jméno 

a s následujícími podmínkami: 

− všechny nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány 

s využitím přednostního práva jediného akcionáře, který se svého přednostního práva 

vzdal, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je město Šumperk, 

se sídlem nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk, identifikační číslo 00303461, kterému 

Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, 787 01 Šumperk, identifikační 

číslo 65138163, nabídnou k upsání celkem 68 ks (šedesát osm kusů) akcií 

specifikovaných shora, v úhrnné jmenovité hodnotě 34.000.000,-- Kč (třicet čtyři 

milionů korun českých) za emisní kurz všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 

34.000.000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých), při emisním kurzu jedné 

upisované akcie ve výši 500 000,- Kč (pět set tisíc korun českých), 

− místo pro upsání akcií – sídlo společnosti Podniky města Šumperka a.s., tj. Šumperk, 

Slovanská 21, PSČ 787 01, 

− upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet 

společnosti vedený u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 6402542002/5500, ve lhůtě do 

90 (devadesáti) dnů od přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního 

kapitálu, 
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− emisní kurz jedné akcie je roven jmenovité hodnotě nově upisovaných akcií, tj. 

500.000,-- Kč a bude splacen výhradně peněžitými vklady. 

 

 

Termín:  12.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

4491/22 Podniky města Šumperka a.s. – změna stanov společnosti 

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

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

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

21, 787 01 Šumperk, a to tak, že dosavadní znění ruší a nahrazuje jej novým zněním stanov 

dle přílohy č. 3. Účinnost změny stanov je vázána na účinnost zvýšení základního kapitálu. 

 

 

Termín:  12.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

4492/22 MJP – změna účelu výpůjčky pozemků p. č. 9/26 a p. č. 9/10 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 06.06.2022 do 22.06.2022, dle usnesení rady města č. 4385/22 ze dne 02.06.2022 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH 49/03/Dr, uzavřené dne 20.10.2003 

mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Centrem sociálních služeb Pomněnka, z. ú., 

IČO 04775627, se sídlem Šumavská 1915/13, 787 01 Šumperk, jako vypůjčitelem, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 10.11.2020, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků p. č. 9/26 a p. č. 

9/10 v kat. území Šumperk, obec Šumperk (or. při ul. Šumavské) za účelem činnosti 

samotného školského zařízení a odvozených služeb. 

 

Změnou smlouvy o výpůjčce dojde k rozšíření účelu výpůjčky o „a pro sociální služby 

provozované vypůjčitelem“. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4493/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní a kanalizační přípojky, pro připojení pozemku p. č. 46 v k. ú. Horní 

Temenice (lokalita při ul. Temenické – za točkou MHD naproti hasičské zbrojnice 

v Temenici) 

schvaluje 

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

a splaškové kanalizační přípojky přes pozemky p. č. 1275/28, 1275/31 v k. ú. Horní 

Temenice, pro účely připojení plánovaného rodinného dvojdomu na pozemku p. č. 46 v k. ú. 

Horní Temenice. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

F. Š., bytem Šumperk  

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
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− 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. 

8. 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:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4494/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk – Temenická“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského 

zařízení: „REKO MS Šumperk – Temenická“ na pozemku p. č. 920/3 v k. ú. Dolní Temenice – 

přípojka STL plynovodu pro RD na adrese Temenická 2317/44, Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad o 

zřízení věcných břemen…“, ve výši 250,-- Kč + DPH/každý započatý 1 bm věcného 

břemene, a bude splatná před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 

30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, popřípadě 

znalecký posudek pro určení výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.08.2025. 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:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4495/22 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohody o umístění stavby SML/2019/0727/MJP/Pe – ČEZ: „Šumperk – Bratrušov – 

č. parc. 1679 NNk“ (chatová oblast před Bratrušovem) 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby SML/2019/0727/MJP/Pe ze dne 02.09.2019, uzavřené mezi budoucím 

povinným městem Šumperkem a budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035, jejímž předmětem je budoucí 

závazek smluvních stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení věcného břemene, 

spočívajícího v právu umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové 

vedení NN, pod názvem stavby: „Šumperk – Bratrušov – č. parc. 1679 NNk“, přes pozemky ve 

vlastnictví města p. č. 1305/5 v k. ú. Horní Temenice a p. č. 1685, 1686/1 v k. ú. Bratrušov. 

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení sjednané lhůty pro podání písemné výzvy ze strany 

budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 31.05.2022 na 

nový termín 31.05.2023, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro 

případ nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4496/22 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojek IS, pro 

připojení RD na pozemku p. č. 1066/8 v k. ú. Šumperk (při ul. U Tenisu) 

schvaluje 

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

přípojku vodovodu, splaškové kanalizace a komunikační sítě přes pozemky p. č. 1065/3, 

2076/3 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení plánovaného RD na pozemku p. č. 1066/8 v k. ú. 

Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávnění ze služebnosti: 

P. a I. B., oba bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 1.791,-- Kč včetně 

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

30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4497/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk, Puškinova, p. č. 2247, V. ZŠ Šumperk“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemky p. č. 1395/5, 1395/6, 1396/2, 1399/7, 1893/1, 1904/1, 

1904/21, 1904/26 v k. ú. Šumperk zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, 

Puškinova, p. č. 2247, V. ZŠ Šumperk“ – nové zemní kabelové vedení NN + 2 ks rozpojovací 
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skříně, pro účely zřízení samostatného odběrného místa – stávající školní kuchyně V. ZŠ 

Šumperk na ul. Vrchlického. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

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

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

obdržení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4498/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro umístění stavby 

„Přestupní terminál Šumperk – zelené střechy“ – vodovodní přípojka, do krajnice 

komunikace silnice I/11 Jesenická – ŘSD (lokalita autobusového nádraží) 

schvaluje 

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

provozovat stavbu vodovodního potrubí přes pozemek p. č. 2110/1 v k. ú. Šumperk, v rámci 

investiční akce města: „Přestupní terminál – zelené střechy“ na autobusovém nádraží. 

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Povinný ze služebnosti:  

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 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu životnosti stavby vodovodního potrubí. 

− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 13.128,90 Kč vč. 

DPH v platné sazbě, splatnou ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od obdržení 

daňového dokladu. 

− Náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí včetně zajištění 

geometrického plánu hradí oprávněný. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4499/22 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: 

„RVDSL1738_M_M_SUMP401-SUMP1HR_OK“ (lokalita při silnici směr Dolní 

Studénky, úsek od křižovatky na Bělidlo po začátek obce Dolní Studénky) 

schvaluje 

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

komunikačního zařízení: „RVDSL1738_M_M_SUMP401-SUMP1HR_OK“ přes pozemky p. č. 

1220/9, 1221/2, 2095/8, 2095/12, 2096/25 v k. ú. Šumperk – podzemní a nadzemní 

vedení optického kabelu + 1 ks dřevěný sloup. 

Povinný ze služebnosti: 

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

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 21.570,-- 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:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4500/22 MJP – správa majetku – uzavření nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Čsl. armády v Šumperku mezi městem Šumperkem, se 

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

Š., hlášena na adrese Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

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

01.09.2022, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4501/22 MJP – správa majetku – uzavření nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Balbínova v Šumperku mezi městem Šumperkem, se 

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

L., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

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

01.09.2022, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4502/22 MJP – správa majetku – uzavření nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Balbínova v Šumperku mezi městem Šumperkem, se 

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

K., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

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

01.09.2022, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs.   
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Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4503/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. p. č. 1560/3 a části pozemku p. č. 

1745/1 v k. ú. Šumperk – lokalita zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické v 

Šumperku 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1560/3 o výměře 33 m2 a část 

pozemku p. č. 1745/1 o výměře 107 m2 v k. ú. Šumperk (lokalita zahrádek za řadovými 

garážemi při ul. Jesenické v Šumperku). 

Účel nájmu:  a) pozemek pro individuální využití  

   b) společné přístupové plochy 

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

    b) 1,-- Kč/m2/rok 

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

lhůta se stanovuje tříměsíční 

 

 

Termín:  25.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4504/22 MJP – zveřejnění změny nájemní smlouvy MP 19/2002/Pro/Ba – pronájem části 

zahrady u bytového domu Javoříčko 1530/16, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 

19/2002/Pro/Ba ze dne 04.03.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.10.2008, dodatku č. 2 

ze dne 23.03.2009, dodatku č. 3 ze dne 26.02.2013, dodatku č. 4 ze dne 09.03.2018 a 

dodatku č. 5 ze dne 07.10.2020, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem, se 

sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, a nájemci M. a B. J., oba bytem 

Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1346/7 o celkové výměře 61 m2 

v k. ú. Šumperk, pro účely: a) individuální využití – 43 m2, b) pozemek pod ostatní 

stavbou/pergola – 9 m2, c) pozemek pod ostatní stavbou/garáž – 9 m2, za celkové roční 

nájemné 755,-- Kč, se sazbou pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok, b) a c) 30,-- Kč/m2/rok. 

Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření výměry předmětu nájmu a tím k navýšení ročního 

nájmu, přičemž nově bude předmět nájmu pronajatý o celkové výměře 90 m2 pro účely: a) 

pozemek pro individuální využití – 72 m2, b) pozemek pod ostatní stavbou/pergola – 9 m2, c) 

pozemek pod ostatní stavbou/garáž – 9 m2, za celkové roční nájemné 900,-- Kč, při zachování 

sazeb nájemného pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok, b) a c) 30,-- Kč/m2/rok. 

Účinnost změny dnem uzavření dodatku č. 6.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 19/2002/Pro/Ba, ve znění pozdějších 

dodatků, nemění. 

 

 

Termín:  25.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

4505/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0699/OSM uzavřené dne 31.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
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nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. M., 

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

dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2025. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4506/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2021/0661/OSM uzavřené dne 22.10.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od    01.11.2022 do 31.10.2027. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4507/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2021/0662/OSM uzavřené dne 21.10.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2025. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4508/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

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

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4509/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2021/0663/OSM uzavřené dne 21.10.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2025. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4510/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

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

č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4511/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0702/OSM uzavřené dne 31.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2027. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4512/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0703/OSM uzavřené dne 31.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od    01.11.2022 do   31.10.2025. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4513/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0705/OSM uzavřené dne 13.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Z. H., jako 
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nájemcem bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2025. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4514/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2021/0664/OSM uzavřené dne 20.10.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2025. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4515/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

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

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od    01.11.2022 do   31.01.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4516/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0607/OSM uzavřené dne 04.09.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2025. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4517/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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



 

15|36 

RM 94 – 14.07.2022 

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

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od    01.11.2022 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4518/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/706/OSM uzavřené dne 31.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2027. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4519/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

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

dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4520/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0707/OSM uzavřené dne 11.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4521/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. K., jako 
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nájemcem bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2024. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4522/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4523/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2024. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4524/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

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

č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4525/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0858/OSM uzavřené dne 25.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2027. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4526/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0859/OSM uzavřené dne 20.01.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

jako nájemníky bytu v domě na ulici Jeremenkova, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od    01.11.2022 do   31.10.2024. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4527/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

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

č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4528/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2020/0709/OSM uzavřené dne 31.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2025. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4529/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2020/071/OSM uzavřené dne 04.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2027. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4530/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

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

č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2024. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4531/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

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

č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2024. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4532/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0711/OSM uzavřené dne 31.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2025. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4533/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0864/OSM uzavřené dne 27.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2025. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4534/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0608/OSM uzavřené dne 26.09.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2025. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4535/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0865/OSM uzavřené dne 28.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2025. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4536/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

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

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

č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4537/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

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

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

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Z. D., jako 
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nájemkyní bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 

bude prodloužení doby nájmu od 01.11.2022 do   31.10.2024. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4538/22 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádka na ul. Gen. Svobody 45/16 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2035/3 v k. ú. Šumperk o 

velikosti 18 m² za účelem umístění venkovní předzahrádky před provozovnou občerstvení 

provozovatelky paní V. H. na dobu neurčitou a za podmínek dle usnesení RM č. 2223/20 ze 

dne 27.08.2020. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4539/22 MJP – souhlas s umístěním vodoměrů do vodoměrných šachet po antuková hřiště   

ul. Nezvalova 

schvaluje, 

že smlouva o dodávce vody za účelem zavlažování antukového hřiště na části p. p. č. 1449/2, 

části p. p. č. 1458/19 a části p. p. č. 1459/10, vše k. ú. Šumperk, bude uzavřena s některým 

z nájemců antukového hřiště, a to buď: p. S. E., Šumperk, nebo p. J. S., Šumperk, nebo p. J. Č., 

Šumperk, 

a dále,   

že smlouva o dodávce vody za účelem zavlažování antukového hřiště na části p. p. č. 1459/10 

a části p. p. č. 1466/25, vše k. ú. Šumperk, bude uzavřena s některým z nájemců antukového 

hřiště, a to buď: P. M., Šumperk, nebo K. J., Šumperk, nebo J. H., Šumperk. 

 

 

Termín:  30.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4540/22 MJP – pronájem části pozemku parc. č. 702/3 o výměře cca 3 350 m2 v k. ú. 

Hraběšice (or. u myslivecké chaty Kikanka) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

06.06.2022 do 22.06.2022 dle usnesení rady města č. 4416/22 ze dne 02.06.2022, 

pronájem části pozemku parc. č. 702/3 o výměře cca 3 350 m2 v k. ú. Hraběšice. 

 

Nájemce: 

J. B., bytem Hrabenov, Ruda nad Moravou 

  

Podmínky:  

− účel pronájmu: umístění včelstva 

− doba nájmu: neurčitá s roční výpovědní lhůtou 

− sazba nájemného: dohodou 1.000,-- Kč/celek/rok    

− nájemce bude udržovat stávající oplocení pozemku 

− nájemce bude zajišťovat pravidelné sečení trávy  
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− v nájemní smlouvě bude specifikován druh a plocha zastavěná včelínem 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4541/22 MJP – smlouva o užití práva – parkování vozidla, umístění popelnicové nádoby na 

částech pozemků parc. č. 589/4 a parc. č. 589/3 v k. ú. Šumperk (or. parkoviště u 

krematoria, volná zelená plocha u bývalé květinky u krematoria) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva užívat část pozemku parc. č. 589/4 o výměře 12,5 m2 v k. ú. 

Šumperk za účelem parkování vozidla a část pozemku parc. č. 589/3 o výměře 2,5 m2 v k. ú. 

Šumperk za účelem umístění popelnicových nádob pro objekt s čp. 93 Šumperk – pražírna 

kávy a obchod. 

Uživatel práva:  

MICONEX real estate s.r.o., se sídlem V Horkách 76/18, Liberec IX – Janův Důl, PSČ 46007, 

IČO 01706713 

 

Podmínky:  

− uživatel práva si zajistí na své náklady jednoduché označení parkovacího stání do 

přilehlého zeleného pruhu 

− úhrada za užití práva 5.000,-- Kč + DPH/rok 

− úhrada bude hrazena jednorázově vždy k datu 31.03. roku sjednaného užití práva, 

úhrada za rok 2022 bude učiněna do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy o užití práva  

− sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy  

− výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

   

4542/22 MJP – zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 1904/35 v k. ú. Šumperk (or. za garážemi 

na ul. Puškinově, u jídelny V. ZŠ) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka prodat pozemek parc. č. 1904/35 o výměře 78 m2, za 

podmínek:  

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

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

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

nemovitostí 

 

 

Termín:  20.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4543/22 MJP – neschválení pronájmu pozemku parc. č. 1365/1 v k. ú. Šumperk (or. odbočka 

ze silnice na Nový Malín, směr Dolní Studénky) 

neschvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit pronájem pozemku parc. č. 1365/1 o výměře 3196 m2 v    

k. ú. Šumperk. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4544/22 MJP – neschválení prodeje pozemku parc. č. 1365/1 v k. ú. Šumperk (or. odbočka ze 

silnice na Nový Malín, směr Dolní Studénky) 

neschvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej pozemku parc. č. 1365/1 o výměře 3196 m2 v k. ú. 

Šumperk. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4545/22 MJP – neschválení prodeje pozemku parc. č. 1365/1 v k. ú. Šumperk (or. odbočka ze 

silnice na Nový Malín, směr Dolní Studénky) 

doporučuje ZM 

z důvodu neschváleného záměru zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 1365/1 v k. ú. 

Šumperk, neschválit prodej pozemku parc. č. 1365/1 o výměře 3196 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4546/22 MJP – prodej pozemku parc. č. 1904/34 v k. ú. Šumperk (or. za garážemi s příjezdem 

z ul. Puškinovy) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 02.05.2022 do 18.05.2022 v souladu s usnesením RM č. 4175/22 ze dne 

28.04.2022, schválit prodej pozemku parc. č. 1904/34, který byl GP rozdělen a pozemek 

parc. č. 1904/34 o výměře 15 m2 a pozemek parc. č. 1904/44 o výměře 14 m2 vše v k. ú. 

Šumperk. 

 

Kupující: 

− M. a H. Z., bytem Šumperk – pozemek parc. č. 1904/34 

− J. a L. D., bytem Šumperk – spoluvlastnický podíl o velikosti ½ pozemku parc. č. 

1904/44 a V. J., bytem Šumperk – spoluvlastnický podíl o velikosti ½ pozemku parc. č. 

1904/44 

 

Podmínky: 
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− 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 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

  

4547/22 MJP – pronájem pozemků st. p. č. 1079, jehož součástí je budova č.p. 3155 a p. č. 

1645/1 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 30.06.2022 do 14.07.2022 dle usnesení rady města č. 4475/22 ze dne 

30.06.2022 pronájem pozemku st. p. č.  1079, jehož součástí je budova č.p. 3155 a pozemku 

p. č. 1645/1, vše v k. ú. Šumperk (or. areál sběrného dvora ul. Příčná), za následujících 

podmínek: 

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

00303461 

− nájemce: Recovera Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, 

IČO 25638955 

− účel nájmu: provozování sběrného dvora na ul. Příčná 

− nájemné: 6.667,-- Kč/měsíc bez DPH, k nájemnému bude připočteno DPH v platné 

sazbě 

− doba nájmu: určitá od 30.07.2022 do 30.09.2022 

− povinnost nájemce uzavřít smlouvy na dodávky vody, elektřiny, zemního plynu, 

telefonního spojení, internetu s dodavateli těchto služeb 

− povinnost nájemce spravovat pronajatý majetek s péčí řádného hospodáře a zajišťovat 

jeho opravy, zajistit ochranu pronajatého majetku 

− nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4548/22 MJP – správa majetku – přidělení náhradních bytů 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v domě na ulici Jeremenkova v Šumperku a současně 

schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě na ulici Jeremenkova v Šumperku mezi 

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

na straně jedné a A. D., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 

− předpokládaný zánik nájmu k 31.07.2022 

− nájemní smlouva na dobu určitou jeden rok s předpokládaným počátkem od 

01.08.2022 
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− smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4549/22 MJP – správa majetku – přidělení náhradních bytů 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v domě na ulici Lidická v Šumperku a současně schválit 

uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě na ulici Lidická v Šumperku mezi městem 

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

jedné a Z. R., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 

− předpokládaný zánik nájmu k 30.09.2022 

− nájemní smlouva na dobu určitou jeden rok s předpokládaným počátkem od 

01.10.2022 

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

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4550/22 MJP – správa majetku – přidělení náhradních bytů 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Lidická v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se 

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

D., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.08.2022 do 31.12.2022, smluvní nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4551/22 MJP – správa majetku – uzavření nájemních smluv po přechodu nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu v Šumperku na ulici Čsl. armády, mezi městem Šumperkem, se 

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

P., bytem Šumperk, jako nájemkyně na straně druhé. 

     Podmínky: Nájemní smlouva na dobu určitou počínaje dnem 26.08.2022 do 31.10.2027,     

nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4552/22 MJP – správa majetku – uzavření nájemních smluv po přechodu nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu v Šumperku na ulici Lidická, mezi městem Šumperkem, se 

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

M., bytem Šumperk, jako nájemce na straně druhé. 
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      Podmínky: Nájemní smlouva na dobu určitou počínaje dnem 22.10.2022 do 31.10.2027,  

nájemné ve výši   56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4553/22 MJP – zábor části pozemku p. č. 924/1 v k. ú. Dolní Temenice, pro stavbu „Most M1 

Sluneční, Šumperk“ 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 924/1 o výměře 

62 m2 v k. ú. Šumperk. 

Pronajímatel: Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 50008 Hradec Králové, IČO 42196451 

Nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Účel nájmu:  dočasné využití pozemku po dobu realizace stavby: „Most M1 Sluneční, 

Šumperk“ 

Nájemné:  dohodou 1.000,-- Kč/rok bez DPH 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4554/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1484/5 v k. ú. Šumperk (část zahrady 

k bytovému domu Lidická 1313/77, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1484/5 o výměře 140 m2 v k. ú. 

Šumperk (část zahrady u bytového domu Lidická 1313/77, Šumperk). 

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, 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:  25.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4555/22 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – výměna 3 výtahů v pavilonu C a B“ 

schvaluje 

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

výměna výtahu č. 30 v pavilonu C a výtahů č. 35 a 36 v pavilonu B“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

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

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

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

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

617 00, IČO 28566637 

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

− KONE, a.s., se sídlem Evropská 423/178, Praha 6, Vokovice, PSČ 160 00, IČO 

00176842 

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

IČO 27127010 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4556/22 MJP – darovací smlouva – úřední vývěsní desky (Hlavní třída naproti České spořitelny) 

schvaluje 

uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem jsou 4 kusy kovových prosklených úředních 

desek: 

Úřední deska – ev. č. 1050, inv. č. MUSPH0003236, umístěná na parc. č. 125/1, k. ú. 

Šumperk, 

Úřední deska – ev. č. 167/a, inv. č. MUSPH000325W, umístěná na parc. č. 125/1,  

k. ú. Šumperk,   

Úřední deska – ev. č. 37, inv. č. MUSPH000326R, umístěná na parc. č. 125/1, k. ú. Šumperk,   

Úřední deska – ev. č. 167/b, inv. č. MUSPH000587Q, umístěná na parc. č. 125/1,  

k. ú. Šumperk.  

 

Dárce: město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Obdarovaný: TJ ŠUMPERK, z.s, IČO 14617790, Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4557/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Jesenická, č. pa 1273/10, NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemky p. č. 1273/10, 1799/26, 2048/3, 2104/4, 2104/6, 1239/1, 

2048/1 v k. ú. Šumperk, zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Jesenická, č. 

pa 1273/10, NNk“ – nové zemní kabelové vedení NN, VN a sdělovacího optického kabelu, pro 

účely připojení přestupního terminálu na autobusovém nádraží v Šumperku. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

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

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

obdržení daňového dokladu. 
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− Oprávněný zajistí geometrický plán pro určení rozsahu věcného břemene a uhradí 

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

  

4558/22 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Radnice – 

nám. Míru 1 – rekonstrukce hygienických zařízení a kuchyněk 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Radnice - nám. Míru 1 - rekonstrukce hygienických 

zařízení a kuchyněk“ zhotovitelem akce firmu STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., se sídlem Hrabenov 

92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 25827375. Nabídková cena je 4.272.474,-- Kč bez 

DPH, tj. 5.169.693,54 Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4559/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1268/1 v k. ú. Šumperk (deponie 

města za Tyršovým stadionem) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1268/1 o výměře max. 1.000 m2 

v k. ú. Šumperk (část deponie města za Tyršovým stadionem). 

Účel nájmu:  uložení stavebního materiálu pro stavbu tratě Šumperk – Nový Malín 

            Nájemné:  55,-- Kč/m2/rok 

Doba nájmu:  určitá, ode dne podpisu nájemní smlouvy do 31.10.2022 

 

 

Termín:  25.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4560/22 ZUŠ – sanace vlhkosti zdiva 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZUŠ Šumperk 

– sanace vlhkosti zdiva“ zhotovitelem akce uchazeče HSH Stav s.r.o., Krokova 766/2c,       

779 00 Olomouc, IČO 25387880. Nabídková cena je 4.479.850,-- Kč bez DPH,                        

tj. 5.420.618,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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4561/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Dr. E. Beneše 1 – stavební práce 

schvaluje 

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

z veřejné zakázky „Do odborných učeben bez bariér – 1. ZŠ Šumperk – stavební práce“ dle § 

48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nesložení 

požadované jistoty. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

4562/22 ZŠ Šumavská, Šumperk – stavební úpravy hygienických zařízení ve 2. a 3. NP 

pavilonu A – vyhodnocení nabídek 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu: „ZŠ Šumavská, 

Šumperk – stavební úpravy hygienických zařízení ve 2. a 3. NP pavilon A“ zhotovitelem akce 

uchazeče STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 

25827375. Nabídková cena je 1.327.155,-- Kč bez DPH, tj. 1.605.858,-- Kč s DPH. 

 

 

Termín:  27.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

4563/22 ZŠ Šumavská, Šumperk – Revitalizace systému měření a regulace vytápění – 

vyhodnocení nabídek projektu 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu: „ZŠ Šumavská, 

Šumperk – Revitalizace systému měření a regulace vytápění“ zhotovitelem akce uchazeče 

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 s DPH. 

 

 

Termín:  27.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

   

4564/22 Vybudování zázemí pro oddíl Kanoistiky v Šumperku – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 

Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO 27791891, na akci „Vybudování zázemí pro oddíl Kanoistiky v 

Šumperku“, který řeší posunutí termínů plnění. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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4565/22 Dům kultury – rozhodnutí o námitkách 

schvaluje 

rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o výběru dodavatele a proti vyloučení účastníka 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování 

projektové dokumentace“ dodavatele DigiTry Art Technologies s.r.o., Voctářova 2449/5,      

180 00 Praha 8, IČO 01930249. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

4566/22 Hrobka Familie Emmer – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti na opravu hrobky Familie 

Emmer na centrálním hřbitově v Šumperku. 

 

 

Termín:  15.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

  

4567/22 Revitalizace parku Cihelna – zpevněné plochy 

schvaluje 

vyloučit uchazeče Ladislav Ščuka, B. Němcové 890/6, Šumperk, IČO 61570672, z veřejné 

zakázky „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku – část: zpevněné plochy“ dle § 48 odst. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z důvodu nedoložení údajů o složení 

požadované jistoty. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

 

4568/22 Revitalizace parku Cihelna – zpevněné plochy 

schvaluje 

zhotovitelem veřejné zakázky „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku – část: zpevněné 

plochy“ uchazeče URBAN FORESTRY s.r.o., Dolnice 12, 621 00 Brno, IČO 14057476. 

Nabídková cena je 2.043.098,85 Kč bez DPH, tj. 2.472.149,61 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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4569/22 ZŠ Sluneční – rekonstrukce hygienického zařízení 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise zhotovitelem veřejné zakázky „ZŠ Sluneční – 

rekonstrukce hygienického zařízení“ uchazeče Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4,  

779 00 Olomouc, IČO 28597460. Celková nabídková cena za všechny 3 části je 11.945.593,-- 

Kč bez DPH, tj. 14.454.168,-- Kč vč. DPH. 

 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4570/22 Stavební úpravy objektu č. p. 39 v k. ú. Krásné u Šumperka 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele 

na akci: „Stavební úpravy objektu č. p. 39 Krásné u Šumperka“ společnost Experior s.r.o., 

Říční 114, 789 91, IČO 28577132. Nabídková cena je 5.733.582,-- Kč bez DPH, tj. 

6.937.634,22 Kč včetně 21 % DPH. 

 

 

Termín:  30.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4571/22 Rekonstrukce ulice Wolkerova – vyhodnocení nabídek 

schvaluje 

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

ulice Wolkerova“ zhotovitelem akce uchazeče EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 

980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024. Nabídková cena je 2.850.000,-- Kč bez DPH, tj. 

3.448.500,-- Kč s DPH. 

 

 

Termín:  10.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4572/22 Komise pro dotace z rozpočtu města 

bere na vědomí 

doporučení komise pro dotace z rozpočtu města nezabývat se žádostí Tělocvičné Jednoty 

Sokol Šumperk ze dne 16.05.2022 o navýšení dotace na celoroční činnost. 

 

 

   

4573/22 Vánoční Šumperk 2022 

schvaluje 

koncepci akce „Vánoční Šumperk 2022“. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4574/22 Vánoční Šumperk 2022 

schvaluje 

uzavření smlouvy s Domem kultury s.r.o., Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, 

na zajištění akce Vánoční Šumperk pro rok 2022. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4575/22 Vánoční Šumperk 2022 

schvaluje 

pronájem 9 ks prodejních domků Domu kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 416/3, 787 01 

Šumperk, IČO 25818830, po dobu konání akce Vánoční Šumperk od 27.11. do 26.12.2022 

za celkovou částku 39.825,-- Kč. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4576/22 Vánoční Šumperk 2022 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtu odboru ŠKV pro rok 2022 částku 60.000,-- Kč za 

účelem uzavření smlouvy s Domem kultury s.r.o., Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 

25818830, na zajištění akce Vánoční Šumperk pro rok 2022. 

 

 

Termín:  01.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

 

 

4577/22 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro Charitu Šumperk, 

Jeremenkova 7, Šumperk, IČO 48005894, pro pořádání benefiční akce – křestu knihy 

fotografií profesora Jindřicha Štreita, která vznikla ve spolupráci s Charitou Šumperk. Akce 

proběhne v pátek 16.09.2022. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

  

4578/22 Organizace školního roku 2022/2023 

bere na vědomí 

informaci o organizaci školního roku 2022/2023 ve školách a školském zařízení zřizovaných 

městem Šumperkem. 
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4579/22 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2022 (dodatek) 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, 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 2022 ve výši 10.822,-- Kč. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

4580/22 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 16 tis. 

Kč. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4581/22 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 zvýšené náklady 

související s pořízením 2 interaktivních dotykových displejů do učeben, v celkové výši  

16 tis. Kč. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4582/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, v souladu s ustanovením  

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

v platném znění, použití fondu investic k navýšení peněžních prostředků určených na 

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a 

to na opravy dle předloženého návrhu, v celkové výši do 302 tis. Kč. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4583/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

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

10.000,-- Kč od pana M. A., Šumperk. Dar bude účelově poskytnut na podporu činnosti 

tanečního klubu Tornádo Šumperk. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

4584/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, přijmout věcný dar – výukový materiál 

pro ukrajinské emigranty v celkové hodnotě 5.044,80 Kč od Nadace PPF, se sídlem  

Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 008547645, v souladu s § 27 odst. 5 písm. 

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

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

  

4585/22 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas se zapojením do výzvy k 

projektu 

schvaluje 

zapojení Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČ0 71011994, do výzvy MŠMT – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I, v operačním programu Jan Amos Komenský, k projektu s názvem 

„Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v MŠ Pohádka Šumperk“, realizovaného v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

4586/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

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

pronajímatelem na straně jedné a M. T., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za 

podmínek:  

 

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

01.08.2022 
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− měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4587/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2018/0416/OSM uzavřené dne 20.06.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. B., bytem  

Šumperk, jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2022 do 31.01.2023 

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

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4588/22 VZMR – Zajištění ochrany datové sítě města na perimetru datové sítě 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky na dodávku zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu bez 

uveřejnění s názvem „Zajištění ochrany datové sítě města na perimetru datové sítě“, zadávací 

podmínky a veškeré její přílohy. 

 

 

Termín:  20.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

4589/22 VZMR – Zajištění ochrany datové sítě města na perimetru datové sítě 

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. Jaroslav Matušů, referent oddělení informatiky 

3. Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka 

4. Mgr. Milan Šubrt, vedoucí majetkoprávního odboru  

5. Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta 

 

Náhradníci členů komise: 

1. Patrik Heidenreich, DiS. referent oddělení informatiky 

2. Miloš Šula, referent oddělení informatiky 

3. Patrik Hrachovina, referent oddělení informatiky 

4. Mgr. Ilona Moťková, právník 

5. Ing. Marta Novotná, 1. místostarostka 

 

 

Termín:  10.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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4590/22 VZMR – Zajištění ochrany datové sítě města na perimetru datové sítě 

schvaluje 

seznam oslovených: 

1. VISITECH a.s., Košinova 655/59, 612 00 Brno, IČO 25543415 

2. DATA INTER spol. s r.o., U Fortny 50/1, 746 01 Opava, IČO 14615754 

3. AGORA DMT, a.s., Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, IČO 27747255 

 

 

Termín:  20.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

4591/22 VZMR – IP telefonie 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky na dodávku zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu bez 

uveřejnění s názvem „IP telefonie“ a zadávací podmínky a veškeré její přílohy. 

 

 

Termín:  20.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

4592/22 VZMR – IP telefonie 

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. Jaroslav Matušů, referent oddělení informatiky 

3. Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka 

4. Mgr. Milan Šubrt, vedoucí majetkoprávního odboru  

5. Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta 
 

Náhradníci členů komise: 

1. Patrik Heidenreich, DiS. referent oddělení informatiky 

2. Miloš Šula, referent oddělení informatiky 

3. Patrik Hrachovina, referent oddělení informatiky 

4. Mgr. Ilona Moťková, právník 

5. Ing. Marta Novotná, 1. místostarostka 

 

 

Termín:  11.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

 

4593/22 VZMR – IP telefonie 

schvaluje 

seznam oslovených: 

1. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS spol. s r.o., Obránců míru 208, 70300 Ostrava, IČO 

00575810 

2. FUBAR a.s., Pastevců 521/9, 149 00 Praha 4, IČO 25229273 
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3. VISITECH a.s., Košinova 655/59, 612 00 Brno, IČO 25543415 

 

 

Termín:  20.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

  

4594/22 Koncepce Šumperského zpravodaje na rok 2023 

schvaluje 

variantu I koncepce Šumperského zpravodaje pro rok 2023. Šumperský zpravodaj bude 

vycházet v tištěné podobě, distribuce bude probíhat do všech schránek na území města 

Šumperka a do vybraných institucí. 

 

 

Termín:  15.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                     starosta       1. místostarostka 




