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Naše čj.: MUSP 107557/2022 

Naše sp. zn.: 107555/2022 TAJ/PECH *MUSPX02HTFIZ* 

 

U S N E S E N Í  

ze 100. schůze Rady města Šumperka ze dne 06.10.2022 

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. 

   

4769/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XIV roku 2022: 

příjmy ve výši:         4.285 tis. Kč 

výdaje ve výši:         3.611 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  645.936 tis. Kč 

výdaje celkem:  918.654 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  943.643 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      940.354 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4770/22 Směrnice města Šumperka – Nakládání s pohledávkami města Šumperka 

schvaluje 

aktualizaci směrnice města Šumperka „Nakládání s pohledávkami města Šumperka“ dle 

předloženého materiálu. 

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4771/22 MJP – zveřejnění změny nájemní smlouvy SML/2022/0031/MJP – nájem části        

p. p. č. 1268/39 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovité věci 

SML/2022/0031/MJP ze dne 01.02.2022, uzavřenou mezi městem Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a společností 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 
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Šumperk, IČO 47674911, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 

1268/39 v k. ú. Šumperk o výměře cca 655 m2, za účelem uložení stavebního materiálu. 

Změnou nájemní smlouvy dojde k prodloužení doby nájmu do 31.10.2023. 

V ostatním se smlouva o nájmu nemovité věci SML/2022/0031/MJP nemění. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4772/22 MJP – směna pozemků v k. ú. Rapotín (lesní cesta „Rejchartická“) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

19.09.2022 do 05.10.2022 dle usnesení rady města č. 4719/22 ze dne 15.09.2022 schválit   

směnu pozemků za účelem sjednocení vlastnictví pozemků pod lesní cestou „Rejchartická“, za 

podmínek:  

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

bude převeden do vlastnictví obce Rapotín, se sídlem Šumperská 775, Rapotín, PSČ 

788 14, IČO 00635901, pozemek parcela čísla 2716/4 o výměře 236 m2 

v katastrálním území Rapotín 

− z vlastnictví obce Rapotín, se sídlem Šumperská 775, Rapotín, PSČ 788 14, IČO 

00635901, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, pozemek parcela číslo 2716/2 o výměře 288 m2 

v katastrálním území Rapotín  

− směna pozemků proběhne s finančním vyrovnáním, hodnota směňovaných pozemků 

bude stanovena na základě znaleckého posudku, k této hodnotě bude připočítáno DPH 

v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne povinnost DPH odvést 

− veškeré náklady spojené se směnou bude hradit město Šumperk 

 

 

Termín:  10.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4773/22 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: 

„RVDSL1837_M_M_SUMP92_SUMP1HR_MET“ (lokalita křižovatky ul. Nemocniční a 

B. Němcové) 

schvaluje 

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

komunikačního zařízení: „RVDSL1837_M_M_SUMP92_SUMP1HR_MET“ přes pozemky p. č. 

356/3, 2076/3 v k. ú. Šumperk – podzemní vedení optického a metalického kabelu a kabelu 

NN + sestava nadzemních rozvaděčů. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu stanovenou ZP ve výši 

1.960,-- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4774/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. p. č. 1560/3 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 283 m2 v k. ú. 

Šumperk (lokalita zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické v Šumperku). 

Účel nájmu:   pozemek pro individuální využití  

Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 

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

   důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4775/22 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. st. 1737/2 a p. č. 1992/5 

v k. ú. Šumperk (část zahrady k bytovému domu U Sanatoria 1539/8, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. st. 1737/2 a část pozemku p. č. 

1992/5 o celkové výměře 50 m2 v k. ú. Šumperk (část zahrady k bytovému domu U 

Sanatoria 1539/8, Šumperk). 

Účel nájmu:   individuální využití 

Nájemné:      5,-- Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:  povinnost nájemce udržovat pronajatou plochu vlastním nákladem 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4776/22 MJP – prostory sloužící k podnikání v budově Gen. Svobody 245/7 v Šumperku – 

uzavření smlouvy o nájmu 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

02.05.2022 do 31.05.2022 dle usnesení rady města č. 4214/22 ze dne 28.04.2022 uzavřít 

smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání mezi městem Šumperkem, se sídlem         

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

společností ALDAMAR s.r.o., se sídlem Dolní Studénky 207, PSČ 788 20, IČO 02745224, jako 

nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem jsou prostory sloužící k podnikání v budově      

č. p. 245 na ulici Gen. Svobody 7 v Šumperku o celkové podlahové ploše 92, 95 m2, za 

podmínek: 

 

účel nájmu:  kancelářské prostory  

doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 01.11.2022, výpovědní lhůta 6 

měsíců 

výše nájemného: 92.950,-- Kč/rok/celek + DPH s možností valorizace o koeficient inflace 

od roku 2023 

služby: zálohy na poskytované služby – vodné/stočné vč. dešťové vody, el. 

energie společných prostor 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4777/22 MJP – žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 1 v domě Balbínova 878/17, Šumperk 

schvaluje 

souhlas s podnájmem bytu č. 1 v domě Balbínova 878/17, Šumperk, jehož nájemcem je na 

základě nájemní smlouvy číslo SML/2019/0701/OSM ze dne 30.10.2019 pan P. S., bytem 

Šumperk.  

 

Podnájemce:  O. S. a T. S., trvale bytem, Viitivtsi, Ukrajina 

 

Doba podnájmu:  od 15.10.2022 do 31.10.2023 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4778/22 MJP – oddělení komunálních služeb – zrušení hrobky v sektoru A02 

schvaluje 

zrušení hrobky v sektoru A02 OH367. 

 

 

Termín:  30.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4779/22 MJP – oddělení komunálních služeb – uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 

SML/2022/0094/OKS 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2022/0094/OKS ze dne 21.02.2022 na akci 

„Oprava hrobky Familie Oberleithner v Šumperku“ uzavřené s firmou SOCHAŘI, v.o.s., se 

sídlem Hodolanská 30, 772 00 Olomouc, IČO 25391321. Dodatkem dojde ke změně termínu 

dokončení prací v I. etapě z původního termínu 30.09.2022 na nový termín 30.11.2022. 

 

 

Termín:  07.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4780/22 MJP – správa majetku – zveřejnění záměru změny smlouvy – výpůjčka bytů pro 

uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o výpůjčce č. SML/2022/0492/OSM ze 

dne 25.05.2022, kde 

předmět výpůjčky: 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, k. ú. Dolní 

Temenice (or. ozn. Zahradní 33) 

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

00303461 

půjčitel:   Y. V., Charkiv, Ukrajina 

účel výpůjčky:  zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

doba výpůjčky:  určitá ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce do doby poskytování 

kompenzačního příspěvku, nejpozději do 31.12.2022 
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Změna smlouvy se týká doby výpůjčky, nově bude doba výpůjčky po dobu poskytování 

kompenzačního příspěvku, bez omezení. 

 

 

Termín:  10.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4781/22 MJP – správa majetku – zveřejnění záměru změny smlouvy – výpůjčka bytů pro 

uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o výpůjčce č. SML/2022/0508/OSM ze 

dne 01.06.2022, kde 

předmět výpůjčky: 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) 

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

00303461 

vypůjčitel:   K. L., Kryvy Rig, Ukrajina   

účel výpůjčky:  zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

doba výpůjčky:  určitá ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce do doby poskytování 

kompenzačního příspěvku, nejpozději do 31.12.2022 

 

Změna smlouvy se týká doby výpůjčky, nově bude doba výpůjčky po dobu poskytování 

kompenzačního příspěvku, bez omezení. 

 

 

Termín:  10.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4782/22 MJP – správa majetku – zveřejnění záměru změny smlouvy – výpůjčka bytů pro 

uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit Smlouvu o výpůjčce č. SML/2022/0503/OSM ze 

dne 30.05.2022, kde 

předmět výpůjčky: 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, jež je součástí pozemku st. p. č. 631 v obci Šumperk, 

k. ú. Šumperk (or. ozn. Čsl. armády 22) 

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

00303461 

vypůjčitel:   M. M., Lozovaja, Ukrajina   

účel výpůjčky:  zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

doba výpůjčky:  určitá ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce do doby poskytování 

kompenzačního příspěvku, nejpozději do 31.12.2022 

 

Změna smlouvy se týká doby výpůjčky, nově bude doba výpůjčky po dobu poskytování 

kompenzačního příspěvku, bez omezení. 

 

 

Termín:  10.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4783/22 MJP – správa majetku – zveřejnění záměru změny smlouvy – výpůjčka bytů pro 

uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit Smlouvu o výpůjčce č. SML/2022/0506/OSM ze 

dne 01.06.2022, kde 

předmět výpůjčky: 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, k. ú. Dolní 

Temenice (or. ozn. Zahradní 33) 

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

00303461 

vypůjčitel:  O. B. a O. S., Kherson, Ukrajina 

účel výpůjčky:  zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

doba výpůjčky:  určitá ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce do doby poskytování 

kompenzačního příspěvku, nejpozději do 31.12.2022 

 

Změna smlouvy se týká doby výpůjčky, nově bude doba výpůjčky po dobu poskytování 

kompenzačního příspěvku, bez omezení. 

 

 

Termín:  10.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4784/22 MJP – správa majetku – zveřejnění záměru změny smlouvy – výpůjčka bytů pro 

uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

v případě ukončení poskytování kompenzačního příspěvku uzavřít nájemní smlouvu k bytu      

č. 18 o velikosti 1+3 nacházejícím se v 7. NP budovy č. p. 2722, jež je součástí pozemku       

st. p. č. 561 v obci, k. ú. Dolní Temenice (or. ozn. Zahradní 33), za podmínek: 

 

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

nájemce: Y. V., Charkiv, Ukrajina 

doba nájmu: určitá po dobu 6 měsíců, předpokládaný počátek nájmu od 1. dne měsíce 

následujícího po skončení poskytování kompenzačního příspěvku 

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

 

 

Termín:  30.06.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4785/22 MJP – správa majetku – zveřejnění záměru změny smlouvy – výpůjčka bytů pro 

uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

v případě ukončení poskytování kompenzačního příspěvku uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 

o velikosti 1+2 nacházejícím 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: 

 

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

nájemce: K. L., Kryvy Rig, Ukrajina   

doba nájmu: určitá po dobu 6 měsíců, předpokládaný počátek nájmu od 1. dne měsíce 

následujícího po skončení poskytování kompenzačního příspěvku 
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nájemné: smluvní ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.06.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4786/22 MJP – správa majetku – zveřejnění záměru změny smlouvy – výpůjčka bytů pro 

uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

v případě ukončení poskytování kompenzačního příspěvku uzavřít nájemní smlouvu k bytu      

č. 46 o velikosti 1+2 nacházejícím se v 11. NP budovy č. p. 445, jež je součástí pozemku       

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

 

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

nájemce: M. M., Lozovaja, Ukrajina   

doba nájmu: určitá po dobu 6 měsíců, předpokládaný počátek nájmu od 1. dne měsíce 

následujícího po skončení poskytování kompenzačního příspěvku 

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

 

 

Termín:  30.06.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4787/22 MJP – správa majetku – zveřejnění záměru změny smlouvy – výpůjčka bytů pro 

uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

v případě ukončení poskytování kompenzačního příspěvku uzavřít nájemní smlouvu k bytu      

č. 19 o velikosti 1+2 nacházejícím se v 7. NP budovy č. p. 2722, jež je součástí pozemku       

st. p. č. 561 v obci, k. ú. Dolní Temenice (or. ozn. Zahradní 33), za podmínek: 

 

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

nájemce: O. B. a O. S., Kherson, Ukrajina 

doba nájmu: určitá po dobu 6 měsíců, předpokládaný počátek nájmu od 1. dne měsíce 

následujícího po skončení poskytování kompenzačního příspěvku 

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

 

 

Termín:  30.06.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4788/22 MJP – správa majetku – Nemocnice – změna plánu oprav na rok 2022 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4364/22 ze dne 02.06.2022, kterým byl schválen plán oprav a 

investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2022 - dle nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro 

ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 

 

  fond investic – 70 % z 92 % nájemného                                                            5.888.000,--  Kč 

  přesun finančních prostředků z roku 2021                                                      8.549.000.--  Kč 

  zvýšení fondu investic o inflaci           134.000,-- Kč 

převod finančních prostředků do 30% fondu oprav      - 800.000,-- Kč 

celková výše fondu investic pro rok 2022                                                         13.771.000,--  Kč 
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  FOND INVESTIC: 

  pavilon C – instalace automatických dveří na operační sál č. 5                      115.550,--  Kč 

  pavilon C – modernizace technologie chlazení VZT jednotek                   2.031.850,--  Kč 

  pavilon B – modernizace rozvodů a technologie med. plynů na odd. ARIP       4.556.500,--  Kč 

  pavilon C – výměna výtahu u baby boxu                                                        1.299.050,--  Kč 

  výměna výtahů dle posouzení technického stavu                        4.694.800,--  Kč 

  rezerva, projektové dokumentace                                                                             30.250,--  Kč 

  pavilon B – rekonstrukce osvětlení na odd. ARIP        735.000,--  Kč 

  pavilon C – rekonstrukce soc. zařízení ve 3.NP        251.000,--  Kč 

  pavilon B – úprava šachty výtahů             57.000,--  Kč 

celkem fond investic roku 2022                                                                         13.771.000,--  Kč 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4789/22 MJP – správa majetku – přidělení náhradních bytů 

schvaluje 

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

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

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

jedné a Z. Č., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za podmínek: 

− předpokládaný zánik nájmu k 31.10.2022 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem od 01.11.2022 

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4790/22 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 Ľ. N., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 

− předpokládaný zánik nájmu k 31.10.2022 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem od 01.11.2022 

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4791/22 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – Cakir´s Burger 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2240 v k. ú. Šumperk o výměře       

22 m² na nám. Míru 324/22 (vchod z ul. Úzká) v Šumperku za účelem provozování 

předzahrádky u provozovny CAKIR´S BURGER v souladu se schváleným usnesením               

RM č. 2223/20 s účinností od 01.01.2021, a za podmínek: 

 

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

 

 

Termín:  15.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4792/22 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – R. Š. 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2243/3 v k. ú. Šumperk o výměře   

24 m² na ul. Starobranská 363/18 a 363/16 v Šumperku za účelem vystavení zboží (květiny) 

a provozování předzahrádky před prodejnou Květinářství v souladu se schváleným usnesením 

RM č. 2223/20 s účinností od 01.01.2021, a za podmínek: 

 

Cena za užívání veřejného prostranství:  bezplatné užívání v rámci reciprocity 

Doba užívání veřejného prostranství:   doba neurčitá 

 

 

Termín:  15.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4793/22 MJP – oddělení komunálních služeb – Oprava hradební zdi v Šumperku – havarijní 

stav 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o dílo s firmou Budovat s.r.o., se sídlem Revoluční 3/5, 787 01 Šumperk, IČO 

14322862, na opravu hradební zdi v Šumperku, která je v havarijním stavu. 

Nabídková cena je 1.316.454,-- Kč bez DPH, tj. 1.592.909,34 vč. DPH. 

 

 

Termín:  07.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

4794/22 MJP – zveřejnění propachtovat soubor pozemků – zahrádkářská kolonie Vyhlídka (or. 

vedle atriových domů na Vyhlídce) 

schvaluje 

adresné zveřejnění záměru města propachtovat parc. č. st. 5963 o výměře 15 m2, parc. č. st. 

5760 o výměře 9 m2, parc. č. st. 5678 o výměře 17 m2, parc. č. st. 5927 o výměře 12 m2, 

parc. č. st. 6058 o výměře 20 m2, parc. č. st. 5627 o výměře 27 m2, parc. č. st. 6330 o výměře 

29 m2, pozemek parc. č. 1892 o výměře 8955 m2, pozemek parc. č.  1888 o výměře 38339 

m2, pozemek parc. č. 1900/7 o výměře 1724 m2, pozemek parc. č. 1425/38 o výměře 44 m2, 

část pozemku parc. č. 1425/1 o výměře 6612 m2, část pozemku parc. č.  1449/1 o výměře 

1926 m2, část pozemku parc. č. 1458/2 o výměře 598 m2, část pozemku parc. č. 1874 o 

výměře 1000 m2 a část pozemku parc.  č.  1459/5 o výměře 121 m2 vše v k. ú. Šumperk pro 

stávajícího nájemce ZO ČZS Nová Osada Šumperk, za podmínek:  

− sazba pachtovného:  

a) zastavěná část pozemku stavbou (zahradní chatky, pergoly, různé                         

přístřešky) ……….10,-- Kč/m2/rok 

b) zahrádkářská činnost (plocha užívaná k pěstování zeleniny, květin, volná travnatá 

plocha včetně přístupových ploch) ……….3,-- Kč/m2/rok 

− propachtovatel má právo jednostranně zvýšit sazby pachtovného. V případě, pokud 

nebude pachtovné pachtýřem akceptováno, bude pachtovní smlouva ukončena 

s šestiměsíční výpovědní lhůtou tak, aby pacht skončil koncem kalendářního roku 
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− účel pachtu:  

a) zastavěná část pozemku stavbou (zahradní chatky, pergoly, různé                         

přístřešky) 

b) zahrádkářská činnost (plocha užívaná k pěstování zeleniny, květin, volná travnatá 

plocha včetně přístupových ploch)  

− doba pachtu: určitá od 01.01.2023 do 31.12.2033 s šestiměsíční výpovědní dobou 

tak, aby pacht skončil koncem kalendářního roku, to neplatí, má-li strana podle OZ 

právo vypovědět pacht bez výpovědní doby 

− pachtýř uzavře s uživateli pozemků a současně členy pobočného spolku podpachtovní 

smlouvy 

− pachtýř je povinen oznamovat změnu účelu užívání nejpozději vždy k datu 31.01. 

kalendářního roku, ve kterém pacht trvá 

− adresné zveřejnění pachtu předmětných pozemků nevylučuje podání žádosti na 

propachtování předmětných pozemků jiným žadatelem 

− po uplynutí lhůty zveřejněného záměru propachtovat předmětné pozemky, bude o 

pachtu rozhodovat RM 

 

 

Termín:  15.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4795/22 Knihovna – podání žádosti o dotaci z IROP 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na „Vybudování edukačního centra a digitalizačního pracoviště 

v Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk“ z Integrovaného operačního programu        

2021-2027. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4796/22 Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové dokumentace – dodatek č. 5 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 

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

projektové dokumentace“, z důvodu požadovaných změn na straně objednatele dochází k 

navýšení celkové ceny díla na 1.837.000,-- Kč bez DPH, tj. 2.222.770,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  24.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4797/22 Revitalizace parku Cihelna v Šumperku – zpevněné plochy 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Revitalizace parku Cihelna 

v Šumperku – zpevněné plochy“ dodavatelem stavby Ladislava Ščuku, B. Němcové 890/6, 

787 01 Šumperk, IČO 61570672.  

Nabídková cena je 1.797.383,54 Kč bez DPH, tj. 2.174.834,08 Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  24.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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4798/22 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk,    

8. května 63 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v 1. PP budovy č.p. 870/63 na pozemku  

p. č. st. 1048 v k. ú. Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí budovy   

č.p. 870/63 na pozemku p. č. st. 1048 v k. ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených 

v příloze výše uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem Šumperk,                        

8. května 870/63, PSČ 787 01, IČO 00852317, zastoupená ředitelem Mgr. Pavlem 

Křivohlávkem 

nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2023 do 31.12.2023 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4799/22 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk, 

Vrchlického 22 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v 5. NP budovy č.p. 1846 na pozemku  

p. č. st. 2199 v k. ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP budovy č.p. 1871/33        

na pozemku p. č. st. 2247 v k. ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše 

uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Šumperk, Vrchlického 

1846/22, PSČ 787 01, IČO 60339381, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem Málkem  

nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2023 do 31.12.2023 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4800/22 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v suterénu budovy č.p. 587 na pozemku 

p. č. st. 569 v k. ú. Šumperk (v části budovy označené jako Žerotínova), včetně tepelných 

zdrojů (kotelna školy – budova č.p. 587 Žerotínova – suterén, tělocvična v budově č.p. 

587 hospodářská budova – přízemí, školní jídelna v budově č.p. 587, hospodářská 

budova – přízemí), za těchto podmínek: 
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pronajímatel: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 

587/1, PSČ 787 01, IČO 00852295, zastoupená ředitelem PaedDr. Milanem Tichým  

nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/ rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2023 do 31.12.2023 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4801/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, pronajmout tělocvičnu na dobu delší 

než 100 hodin do 30.06.2023 organizacím ASPER Šumperk, z.s. a TJ Šumperk, z.s. 

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4802/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, pronajmout tělocvičnu na dobu delší          

než 100 hodin do 30.06.2022 organizaci BOX Šumperk, z.s. 

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4803/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

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

do 30.06.2023 Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škole 

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

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4804/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, pronajmout tělocvičny na dobu delší          

než 100 hodin do 30.06.2023 organizacím Gymnastický klub Šumperk, z.s., TJ Šumperk, z.s., 

Fotbalový klub Šumperk, z.s., KRAV MAGA IKMF CZ Praha, z.s. 

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4805/22 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2022 (dodatek) 

schvaluje 

Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, v souladu s § 31 odst. 

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

dodatek č. 2 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2022 ve výši 

56.068,-- Kč. 

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4806/22 Změna organizace školního roku 2022/2023 v ZŠ Šumperk, Sluneční 38 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace školního roku 2022/2023 v Základní škole Šumperk, Sluneční 

38, IČO 00852864. 

 

 

4807/22 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 P. F., trvale bytem Šumperk, zastoupený zmocněncem H. H., 

jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:  

 
− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem doby 

nájmu od 15.10.2022 

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4808/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

č. SML/2021/0724/OSM ze dne 29.11.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem           

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

bytem Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, 

na straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.12.2022  

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4809/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

č. SML/2021/0657/OSM ze dne 21.10.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem           

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

bytem Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, 

na straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2022  

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4810/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu a účastníka nájemní smlouvy                         

č. SML/2021/480/OSM ze dne 15.09.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem              

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. P., trvale 

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

na straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2022  

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4811/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

č. SML/2021/0575/OSM ze dne 10.09.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem            

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

bytem Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Bohdíkovské, na straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2022 

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4812/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

č. SML/2021/0574/OSM ze dne 01.09.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem            

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. V., trvale 

bytem Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Bohdíkovské, na straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2022 

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4813/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

č. SML/2021/0659/OSM ze dne 20.10.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem            

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

trvale bytem Šumperk, jako nájemci bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Bohdíkovské, na straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2022 

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4814/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 13 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                             

č. DPS/0037/2014 ze dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem                     

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. T., trvale 

bytem Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Bohdíkovské, na straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2022 do 30.06.2023 

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4815/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

č. SML/2021/0658/OSM ze dne 20.10.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem            

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

bytem Šumperk, jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově, 

na straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2022  

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4816/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

č. SML/2021/0725/OSM ze dne 25.11.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem           

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. D., trvale 

bytem Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově, 

na straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2022  

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4817/22 VZMR – „Zajištění software pro ochranu koncových stanic MěÚ Šumperk pro 

následující období 5 let“ 

schvaluje 

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

uveřejnění, s názvem "Zajištění software pro ochranu koncových stanic MěÚ Šumperk pro 

následující období 5 let“, zadávací podmínky a veškeré její přílohy. 

 

 

Termín:  10.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

4818/22 VZMR – „Zajištění software pro ochranu koncových stanic MěÚ Šumperk pro 

následující období 5 let“ 

schvaluje 

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

splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnotící komise v tomto složení: 
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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:  18.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

4819/22 VZMR – „Zajištění software pro ochranu koncových stanic MěÚ Šumperk pro 

následující období 5 let“ 

schvaluje 

seznam oslovených: 

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

2. DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 13000 Praha 3, IČO 61249157 

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

 

 

Termín:  10.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

   

4820/22 Odprodej zastaralé a dále nevyužitelné výpočetní techniky a mobilních telefonů 

schvaluje 

odprodej 2 ks zastaralých a dále nevyužitelných notebooků a 3 ks mobilních telefonů. 

 

 

Termín:  30.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Kouřil 

   

4821/22 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk a distribuce Šumperského 

zpravodaje“ 

ruší 

zadávací řízení na veřejnou zakázku „Tisk a distribuce Šumperského zpravodaje" dle § 127 

odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 
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4822/22 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávání kompletně zpracovaného 

městského periodika“ 

ruší 

zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávání obsahu městského periodika“ dle § 127 odst. 

1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 

 

 

4823/22 Výběrové řízení na zajištění sběru, svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu 

z kuchyní a stravoven ve městě Šumperk 

bere na vědomí 

informace o probíhajícím pilotním projektu sběru, svozu a využití biologicky rozložitelného 

odpadu z kuchyní a stravoven (gastroodpadu) v Šumperku. 

 

 

4824/22 Výběrové řízení na zajištění sběru, svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu 

z kuchyní a stravoven ve městě Šumperk 

ukládá 

vedoucí odboru životního prostředí připravit podlimitní veřejnou zakázku na zajištění sběru, 

svozu a využití (nakládání) s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven ve městě 

Šumperk na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

   

4825/22 Darovací smlouva – soutěž „O keramickou popelnici“ 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy a přijetí finančních prostředků ve výši 15.000,-- Kč jako peněžitý dar 

od Olomouckého kraje, IČO 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 

Olomouc. Dar bude využit na ochranu životního prostředí, konkrétně pro rozvoj tříděného sběru 

komunálního odpadu. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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4826/22 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení – změna přílohy č. 1 

schvaluje 

změnu přílohy č. 1 smlouvy o využití obecního sytému odpadového hospodářství a zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 

4, Michelská 300/60, PSČ 140 00, IČO 27257843, ze dne 01.10.2021. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Novotná     Ing. Jakub Jirgl 

                           1. místostarostka                2. místostarosta 
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