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Naše čj.: MUSP 42620/2018 

Naše sp. zn.: 42611/2018 TAJ/PECH *MUSPX01VHLRT* 

 

U S N E S E N Í  

z 89. schůze rady města Šumperka ze dne 3. 5. 2018.  

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. 

4365/18 VZMR – Dodávka diskového pole a zálohovací deduplikační jednotky 

schvaluje 

- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu  - Dodávka diskového pole a deduplikační 

jednotky 

- zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na zakázku - Dodávka diskového pole a 

deduplikační jednotky 

- minimální seznam zájemců ve složení:  

 

1 – VISITECH a.s., IČO: 255 43 415, Košinova 655/59, 612 00 Brno 

2 – IXPERTA s.r.o. , IČO: 27599523, Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9  

3 – HF pro, spol. s r.o., IČO: 61943550, Slovanská 13, 787 01 Šumperk 
 

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

komise pro otevírání obálek s nabídkami. 

- členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Kouřil, Ing. Jaroslav Matušů, Ing. Marie 

Dvořáčková, Mgr. Milan Šubrt 

 

- náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Mgr. Romana Drásalová, Patrik Hrachovina, Miloš 

Šula, Ing. Marcela Kodýtková 

  

Termín:  07.05.2018 

       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

4366/18  Rozpracování usnesení ZM č. 1049/18 – MJP – odkoupení pozemku st.p.č. 184/3 

v k.ú. Šumperk (pozemek pod Domem kultury v Šumperku) 

ukládá  

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtu města Šumperka pro rok 2018 částku 

5.955.000,-- Kč na náklady spojené se zakoupením pozemku st.p.č. 184/3 v k.ú. Šumperk 

(pozemek pod Domem kultury v Šumperku) v souladu s usnesením zastupitelstva města 

Šumperka č. 1048/18 ze dne 26.04.2018.  

 

  

Termín:  07.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4367/18  Rozpracování usnesení ZM č. 1052/18 – žádost o financování projektu Po stopách 

Malé Vídně a Slezského Říma 

ukládá  

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2018 na straně výdajů navýšení 

rozpočtu odboru ŠKV ve výši 700.000,-- Kč. 

 

  

Termín:  07.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4368/18 Protokol o provedení veřejné dobrovolné dražby 

bere na vědomí 

 výsledek veřejné dobrovolné dražby nepotřebného materiálu a techniky civilní ochrany konané 

dne 09.04.2018. 

 

4369/18 Personální záležitosti 

rozhodla 

s účinností ke dni 01.08.2018 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) a j) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o organizační změně spočívající v navýšení: 

• 2 pracovních míst na odboru výstavby ( 1 místo na oddělení územního rozhodování a 

vyvlastňovacího úřadu a 1 místo na oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků)  

• 2 pracovních míst na odboru strategického rozvoje, ÚP a investic na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

oddělení územního plánování. 

  

Termín:  01.08.2018 

        Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4370/18 Personální záležitosti 

stanovuje 

s účinností ke dni 01.08.2018 dle ustanovení § 102 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích v platném znění, nový celkový počet zaměstnanců (bez zaměstnanců na mateřské a 

rodičovské dovolené) města Městského úřadu Šumperk na 208 zaměstnanců (206,75 

pracovního úvazku).  

Termín:  01.08.2018 

        Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4371/18 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností od 01.08.2018 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, změnu přílohy č. 1 – systemizace úřadu organizačního řádu 

Městského úřadu v Šumperku schváleného usnesením RM č. 130/14 ze  dne 04.12.2014.   

 

Termín:  01.08.2018 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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4372/18 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností ke dni 01.08.2018 novou systemizaci Města Šumperka. 

  

Termín:  01.08.2018 

        Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4373/18 Personální záležitosti 

rozhodla 

s účinností ke dni 01.09.2018 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) a j) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o organizační změně spočívající v navýšení: 

• 1 pracovního místa na odboru majetkoprávním na oddělení komunálních služeb.  

 

  

Termín:  01.09.2018 

        Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4374/18 Personální záležitosti 

stanovuje 

s účinností ke dni 01.09.2018 dle ustanovení § 102 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích v platném znění, nový celkový počet zaměstnanců (bez zaměstnanců na mateřské a 

rodičovské dovolené) města Městského úřadu Šumperk na 209 zaměstnanců (207,75 

pracovního úvazku). 

  

Termín:  01.09.2018 

        Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4375/18 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností od 01.09.2018 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, změnu přílohy č. 1 – systemizace úřadu  organizačního řádu 

Městského úřadu v Šumperku schváleného usnesením RM č. 130/14 ze  dne 04.12.2014.   

 

  

Termín:  01.09.2018 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

4376/18 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností ke dni 01.09.2018 novou systemizaci Města Šumperka. 

 

  

Termín:  01.09.2018 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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4377/18 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností od 07.05.2018 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, změnu přílohy č. 1a – pracovní náplně odborů  organizačního řádu 

Městského úřadu v Šumperku schváleného usnesením RM č. 130/14 ze  dne 04.12.2014.   

 

Termín:  07.05.2018 

        Zodpovídá: PaedDr. Holub 

4378/18 Podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj – sportovní zařízení 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj do Programu podpory výstavby a rekonstrukcí 

sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 na akci: „Rekonstrukce a 

modernizace kuželny Šumperk“.  

Termín:  18.05.2018 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4379/18 Podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj – sportovní zařízení 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj do Programu podpory výstavby a rekonstrukcí 

sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 na akci: „Rekonstrukce povrchu 

fotbalového hřiště Šumperk“. 

 

  

Termín:  18.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4380/18 Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou knihovnu – uzavření Dodatku č. 4 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 400260  uzavřené dne 17.10.2016 se 

zhotovitelem stavebních prací se společností VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 

Kroměříž, IČO 25567225 na akci: „Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městkou knihovnu“ 

včetně zapracovaných připomínek členů RM: 

- vícepráce 589.414,52 Kč bez DPH, tj. 713.191,57 Kč vč. DPH 

- méněpráce 29.433,15 Kč bez DPH, tj. 35.614,11 Kč vč. DPH. 

 

  

Termín:  18.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4381/18 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. VII roku 2018: 

příjmy ve výši:       4.282 tis. Kč 

výdaje ve výši:       6.064 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  610.974 tis. Kč 

výdaje celkem:  738.736 tis. Kč 
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příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  758.944 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      756.190 tis. Kč 

  

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4382/18 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 

- seznam nalezených movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné 

dobrovolné dražbě 

- seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci    

- jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné 

dobrovolné dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání 

 

  

Termín:  30.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4383/18  MJP - prodej pozemku p.č. 1412/2 v k.ú. Šumperk – zahrada u domu Tolstého 2, 

Šumperk 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  

15.05.2017 do 31.05.2017 dle usnesení rady města č. 3113/17 ze dne 11.05.2017, schválit 

prodej   p.p.č. 1412/2 o výměře 651 m2( dle GP nově pozemky označeny jako p.p.č. 1412/14 

o výměře 57 m2, p.p.č. 1412/15 o výměře 51 m2, p.p.č. 1412/16 o výměře 46 m2,  p.p.č. 

1412/20 o výměře 50 m2,  p.p.č. 1412/2 o výměře 283 m2,  p.p.č. 1412/21 o výměře 115 

m2, p.p.č. 1412/18 o výměře 10 m2,  p.p.č. 1412/17 o výměře 24 m2 a p.p.č. 1412/19 o 

výměře 15 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  

 

▪ kupující: J. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/17, L. K., p.p.č. 

1412/14, p.p.č. 1412/18 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/ 17,  

L. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/17, L. S., p.p.č. 1412/15, 

p.p.č. 1412/20, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/17 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1412/19, všichni bytem Šumperk, Š. H., 

p.p.č. 1412/21 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/17, bytem 

Šumperk a L. D., p.p.č. 1412/2, p.p.č. 1412/16, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 

na p.p.č. 1412/17 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2  na p.p.č. 1412/19, bytem 

Rapotín. 

▪ účel prodeje: zajištění vstupu k domu, zázemí k domu;  

▪ kupní cena: 400,-Kč/m2;  

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

návrhu na zápis vkladu vlastnického práva;  

kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu. 

 

  

Termín:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4384/18 MJP - budoucí prodej p.p.č. 213/8 v k.ú. Horní Temenice 

doporučuje ZM 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení RM č. 

3328/17 ze dne 22.06.2017  schválit budoucí prodej p.p.č. 213/8 o výměře 801 m2 v k.ú. 

Horní Temenice, za podmínek:  

▪ budoucí kupující: T. K., bytem Rejhotice, Loučná nad Desnou 

▪ kupní cena 950,-Kč/m2 + DPH v platné výši; 

▪ budoucí kupující uhradí doplatek zálohy na kupní cenu do výše 90% kupní ceny bez 

DPH  do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní; do výše doplatku 

zálohy bude započítána složená záloha na kupní cenu ve výši 30%, vyrovnání kupní 

ceny bude uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy; 

▪ vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejdříve do 90 dnů ode dne předání 

dokončené stavby  komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „ Za 

Hniličkou“, Horní Temenice (dále jen výstavba), nejpozději do 60 dnů ode dne 

kolaudace výstavby, nejpozději však do 30.06.2019;  

▪ pokud nebude proveden doplatek kupní ceny do výše 90% kupní ceny bez DPH ve 

stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající jednostranně odstoupit od 

budoucí kupní smlouvy; 

▪ budoucí prodávající si vyhrazuje, v případě nedodržení hranic pozemku p.č. 1031/2 

v k.ú. Horní Temenice při „výstavbě“, posunout hranice prodávaného pozemku 

navazujícího na p.p.č. 1031/2 v k.ú. Horní Temenice tak, aby „výstavba“ zůstala na 

pozemku ve vlastnictví města Šumperka, náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu ponese budoucí prodávající;  

▪ budoucí prodávající se zavazuje, že pro případ vyřízení rozhodnutí k povolení stavby RD 

uzavře s budoucím kupujícím smlouvu s právem provést stavbu; 

▪ v případě odstoupení od smlouvy ze strany budoucího kupujícího se sjednává ve 

prospěch budoucího prodávajícího odstupné ve výši 5% z kupní ceny celkem bez DPH; 

▪ výstavbu RD na jednotlivých pozemcích lze realizovat po realizaci smlouvy budoucí 

kupní; 

▪ budoucí kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti;  

▪ budoucí kupující převezmou závazek, že pozemky v rámci výstavby budou pozemky 

v dané lokalitě používány jako staveniště, dále budou pozemky využívány k zajištění 

obslužnosti p.p.č. 1031/16 a to do doby dokončení výstavby; 

 

  

Termín:  21.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4385/18 MJP - zveřejnění směny pozemků v Horní Temenici 

schvaluje 

zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to 

formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek:   

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

bude převedena do vlastnictví S. V., bytem  Šumperk, část pozemku p. č. 5/6 a část 

p.p.č. 1361/ ( dle GP p.p.č. 5/12 o výměře 37 m2 a p.p.č. 1361/2 o výměře 19 m2) 

vše v k.ú. Horní Temenice, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako 

násobek výměry pozemku a finanční částky 300,-Kč/m2; 

▪ z vlastnictví S. V., bytem Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, část pozemku p. č. 5/2  a část 

5/3 (dle GP p.p.č. 5/10 o výměře 62 m2 a p.p.č. 5/11 o výměře 12 m2)  v k. ú. Horní 

Temenice, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry 

pozemku a finanční částky 300,-Kč/m2; 

▪ rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude městem Šumperk finančně dorovnán 

jako násobek rozdílu výměr směňovaných pozemků a částky 300,-Kč/m2; 
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▪ náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků 

uhradí město Šumperk, správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí uhradí S. V.; 

▪ směnná smlouva bude předložena ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí 

společně se zrušením zapsaného věcného břemene užívání. 

 

  

Termín:  10.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4386/18 MJP -  zřízení služebnosti stezky a cesty – vnitroblok ul. Komenského a Dr. E. Beneše 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky 

přes  pozemek p.č. 150/2 a p.p.č. 150/4 a nebytovou jednotku č. 1655/9 na st.p.č. 2023 

v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno bude zřízeno pro 

vlastníka st.p.č. 5758, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. Šumperk, 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461. 

Oprávněným z věcného břemene:  R. P., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:  

▪ věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

▪ věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,--Kč + DPH v platné 

výši 

▪ oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení  

průběhu vedení věcného břemene  

▪ oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

  

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4387/18 MJP - zřízení služebnosti stezky a cesty – vnitroblok ul. Komenského a Dr. E. Beneše 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky 

přes   nebytovou jednotku č. 1655/9 na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví 

města Šumperka. Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníka st.p.č. 5759, jehož součástí je 

stavba garáže v k.ú. Šumperk, 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461. 

Oprávněným z věcného břemene:  E. P., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:  

▪ věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

▪ věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,--Kč + DPH v platné 

výši 

▪ oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

  

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4388/18 MJP - zřízení služebnosti stezky a cesty – vnitroblok ul. Komenského a Dr. E. Beneše 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky 

přes  pozemek p.č. 150/2 a p.p.č. 150/4 a nebytovou jednotku č. 1655/9 na st.p.č. 2023 

v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno bude zřízeno pro 

vlastníka st.p.č. 6280 a st.p.č. 6281, jehož součástí jsou stavby garáží v k.ú. Šumperk, 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461. 

Oprávněným z věcného břemene: M. V., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:  

▪ věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

▪ věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,--Kč + DPH v platné 

výši/ jednotlivý pozemek 

▪ oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení  

průběhu vedení věcného břemene  

▪ oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

  

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4389/18 MJP - zřízení služebnosti stezky a cesty – vnitroblok ul. Komenského a Dr. E. Beneše 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky 

přes  pozemek  p.p.č. 150/2, p.p.č. 150/4 a st.p.č. 1839/3  a nebytovou jednotku č. 1655/9 

na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno 

bude zřízeno pro vlastníka st.p.č. 2028, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. Šumperk, 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461. 

Oprávněným z věcného břemene:  A. a M. P., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:  

▪ věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

▪ věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,--Kč + DPH v platné 

výši 

▪ oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení 

průběhu vedení věcného břemene  

▪ oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

  

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4390/18 MJP - zřízení služebnosti stezky a cesty – vnitroblok ul. Komenského a Dr. E. Beneše 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky 

přes  pozemek p.č. 150/2 a p.p.č. 150/4 a nebytovou jednotku č. 1655/9 na st.p.č. 2023 

v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno bude zřízeno pro 

vlastníka st.p.č. 2027, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. Šumperk, 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461. 

Oprávněným z věcného břemene:  M. G., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:  

▪ věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
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▪ věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,--Kč + DPH v platné 

výši 

▪ oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení  

průběhu vedení věcného břemene  

▪ oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

  

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4391/18 MJP - zřízení služebnosti stezky a cesty – vnitroblok ul. Komenského a Dr. E. Beneše 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky 

přes  pozemek p.č. 150/2 a p.p.č. 150/4 a nebytovou jednotku č. 1655/9 na st.p.č. 2023 

v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno bude zřízeno pro 

vlastníka st.p.č. 2026, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. Šumperk, 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461. 

Oprávněným z věcného břemene:  H. D., bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:  

▪ věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

▪ věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,--Kč + DPH v platné 

výši 

▪ oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení  

průběhu vedení věcného břemene  

▪ oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

  

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4392/18 MJP - zřízení služebnosti stezky a cesty – vnitroblok ul. Komenského a Dr. E. Beneše 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky 

přes  pozemek p.č. 150/2 a p.p.č. 150/4 a nebytovou jednotku č. 1655/9 na st.p.č. 2023 

v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno bude zřízeno pro 

vlastníka st.p.č. 2024, jehož součástí je stavba garáže v k.ú. Šumperk, 

Povinný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461. 

Oprávněným z věcného břemene:  A. a A. H.,  bytem Šumperk. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:  

▪ věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

▪ věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,--Kč + DPH v platné 

výši 

▪ oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení  

průběhu vedení věcného břemene  

▪ oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

  

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4393/18 MJP - zveřejnění pronájmu části p.p.č. 307/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 307/1 o výměře cca 82 m2 v k.ú. Šumperk 

za účelem zřízení komunitní zahrady za podmínek:  

▪ sazba pronájmu: 5,--Kč/m2/rok 

▪ doba nájmu: neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou 

▪ pronajímatel si vyhrazuje doplnit podmínky v souladu s vydanými podmínkami 

dotčených odborů městského úřadu a správce pozemku 

 

  

Termín:  10.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4394/18 MJP - zveřejnění prodeje části p.p.č. 960 a části p.p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 960 o výměře cca 130 m2 a části p.p.č. 104/4 o 

výměře cca 50 m2 oba v k.ú. Dolní Temenice, z podmínek:  

 

▪ kupní cena:  

a) 100 m2 p.p.č. 960…..450,--Kč/m2 a DPH v platné výši, pokud bude stanovena 

zákonná povinnost odvést DPH z kupní ceny (závazek prodávajícího ze smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní OBCH/0029/2008) 

 

b) cca 30 m2 p.p.č. 960 a p.p.č. 104/4 …..800,--Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud 

bude stanovena zákonná povinnost odvést DPH z kupní ceny 

 

▪ kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 

  

Termín:  10.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4395/18 MJP -  smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 

provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – 

Bohdíkovská (Nad hospodou), obnova NNv, NNk, VNv“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést na 

pozemcích p. č. 186/3, 1210, 1327/3, 1316/7, 1376, 1390/1 v k. ú. Horní Temenice stavbu 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská (Nad hospodou), obnova 

NNv, NNk, VNv“. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 

24729035. 

Podmínky: 

▪ Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 3.000,--Kč + platná sazby DPH/1 ks 

zařízení a ve výši 110,--Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky věcného 

břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného 

břemene, 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 
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úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.03.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,--Kč. 

▪ Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a PMŠ. 

 

  

Termín:  31.07.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

4396/18  MJP - smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„Modernizace kotelny VOŠ a SPŠ Šumperk – Přeložka STL plynovodní přípojky“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat 

plynárenské zařízení: „Modernizace kotelny VOŠ  a SPŠ Šumperk – Přeložka STL plynovodní 

přípojky“ přes pozemek p. č. 2149/2 v k. ú. Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 

Vedlejší účastník – investor: 

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany 77900 Olomouc, IČO: 60609460,  

s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, se sídlem Gen. Krátkého 950/1, Šumperk, IČO: 

00843113 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

▪ Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

▪ Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce  

1.000,--Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada byla investorem provedena v rámci 

obdržené zálohy ve výši 1.000,--Kč, zaplacené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene VBb/0029/2015/Pe ze dne 05.04.2017. 

▪ Investor uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4397/18  MJP - zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1998/1 v k.ú. Šumperk (plocha mezi 

domy Reissova 9, 11, 13, 15, 17, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1998/1 o výměře 40 m2  v k.ú. 

Šumperk (plocha mezi domy Reissova 9, 11, 13, 15 a 17, Šumperk). 

Účel nájmu:  individuální využití  

Nájemné:  5,-- Kč/m2/rok 

Doba nájmu:  pronájem od 01.05.2018, doba nájmu neurčitá, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky: povinnost údržby pozemku včetně porostů na náklady nájemce, povinnost 

odstranění porostů po ukončení nájmu na náklady nájemce. 

 

  

Termín:  14.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4398/18  MJP - zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1346/5 v k.ú. Šumperk (vymezený 

prostor k bytovým domům Javoříčko 1 a 3, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1346/5 o výměře 4 m2 v k.ú. 

Šumperk (vymezený prostor k bytovým domům Javoříčko 1 a 3, Šumperk). 

Účel nájmu:  pozemek pod ostatní stavbou - kolnou  

Nájemné:  30,-- Kč/m2/rok 

Doba nájmu:  pronájem od 01.01.2018, doba nájmu neurčitá, ukončení nájmu dohodou 

nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky: povinnost odstranění stavby po ukončení nájmu na náklady nájemce. 

 

  

Termín:  14.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4399/18  MJP - zveřejnění změny nájemní smlouvy SML/2016/0440/MJP/Pe – pronájem 

zahrady u bytového domu U Sanatoria 1521/6, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit Smlouvu o nájmu nemovitosti 

SML/2016/0440/MJP/Pe, uzavřenou dne 04.11.2016 mezi pronajímatelem městem 

Šumperkem a nájemcem Společenstvím vlastníků domu č.p. 1521 Šumperk, se sídlem 

U Sanatoria 1521/6, Šumperk, IČO 05143021, jejímž předmětem je pronájem pozemku 

p.č.st. 1736/2 o výměře 320 m2, pro účely: zahrada a zázemí k obytnému domu U Sanatoria 

1521/6, Šumperk, za celkové roční nájemné 1,--Kč/celek/rok. 

Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření předmětu nájmu o pozemek p. č. 1992/4 o výměře 

323 m2, pro účely: zahrada k domu U Sanatoria 1521/6, Šumperk, za roční nájemné     

1.615,--Kč, se sazbou 5,-- Kč/m2/rok.  

Účinnost změny od 01.01.2018.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti SML/2016/0440/MJP/Pe nemění. 

 

  

Termín:  14.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4400/18  MJP - dohoda o ukončení Smlouvy o užití práva JZ/0066/2013/Wi ze dne 

27.02.2013 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o užití práva JZ/0066/2013/Wi, uzavřené dne 

27.02.2013 mezi poskytovatelem práva městem Šumperkem a uživatelem práva F. M., bytem 

Šumperk, k užití práva vjíždět na pozemek p.č. 2112/1 v k.ú. Šumperk, za účelem zajištění 

příjezdu ke garáži na pozemku p.č.st. 3100 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví uživatele práva. 

Účinnost dohody ke dni podpisu obou smluvních stran. 

 

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4401/18 MJP - zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 555/14 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 555/14 o výměře 45 m2 v  k.ú. 

Šumperk (část zahrady u bytového domu Balbínova 879/19, Šumperk). 

Účel nájmu:  individuální využití  
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            Nájemné:  5,-- Kč/m2/rok 

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

lhůta se stanovuje tříměsíční. 

 

  

Termín:  14.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4402/18 MJP - Banskobystrická 44, Šumperk – posouzení stavu objektu 

bere na vědomí 

zprávu o vyhodnocení technického stavu bytového domu č.p. 1276 v k.ú. Šumperk, orientační 

označení Banskobystrická 44. 

  

4403/18  MJP - nájem pozemku p.č. 1799/40 a části pozemku p.č. 1799/12 v k.ú. Šumperk 

pod stavbou „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, 

úsek k.ú. Šumperk“ 

schvaluje 

nájem pozemku p.č. 1799/40 o výměře 18 m2 a části pozemku p.č. 1799/12 o výměře 50 

m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 

▪ Pronajímatel:   České  dráhy, a.s.,  Nábřeží L. Svobody 1222,  Praha 1,  PSČ 110 15,     

IČO 70994226 

▪ Nájemce: město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461 

▪ Účel nájmu: provozování stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – 

Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ 

▪ Nájemné: 25,--Kč/m2/rok, tj. 1.700,--Kč/celek/rok 

▪ Nájemné bude doplaceno zpětně za užívání pozemků od 01.08.2015 do 30.06.2018 

▪ Doba nájmu: neurčitá s účinností od 01.07.2018 

▪ Po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu „Cyklokomunikace Desná, část  

cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“, tj. do 31.07.2020 není 

možné nájemní smlouvu vypovědět z důvodu zajištění udržitelnosti tohoto projektu, na 

který je poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Po 

datu 31.07.2020 může být smlouva ukončena dohodou nebo výpovědí. 

 

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4404/18  MJP - odkoupení pozemku p.č. 1799/39 v k.ú. Šumperk pod stavbou 

„Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. 

Šumperk“ 

doporučuje ZM 

schválit odkoupení pozemku p.č. 1799/39 o výměře 14 m2, druh pozemku ostatní plocha se 

způsobem využití ostatní komunikace  v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 

▪ Prodávající: Uhelné sklady – obchod s palivem, s.r.o., Leštinská 978/34, Zábřeh,   PSČ 

789 01, IČO 48390046 

▪ Kupující: město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461 

▪ Účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod  stavbou „Cyklokomunikace 

Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ 

▪ Kupní cena: 100,--Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH 

z kupní ceny;  

▪ Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
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▪ Správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 

 

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4405/18 MJP - žádost spolku Jokes&Games, Šumperk o výpůjčku vývěsní skříňky umístěné na 

budově Gen. Svobody 1 

schvaluje 

zveřejnit záměr vypůjčit vývěsní skříňku umístěnou na budově č.p. 254 na pozemku st.p.č. 

146/1 v k.ú. a obci Šumperk, jehož je součástí, (orientačně Gen. Svobody 1) 

▪ účel: zveřejňování informací o spolku a spolkem pořádaných neziskových zábavních 

akcích, soutěžích a her pro děti a mládež 

▪ doba výpůjčky: neurčitá, s výpovědní dobou 3 měsíce 

 

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4406/18 MJP - správa majetku – pronájem garáže  s dílnou v Šumperku na ulici Temenická  

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od          

18.09.2017  do 04.10.2017 dle usnesení RM č. 3531/17 ze dne 14.09.2017, pronájem 

nebytového prostoru – garáže s dílnou na parcele p.č. 652, k.ú. Dolní Temenice, na adrese 

Temenická, Šumperk a uzavření nájemní smlouvy mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

zastoupenou opatrovníkem M. P., oba bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé.   

Podmínky: 

doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 01.06.2018, výpovědní lhůta   

                                      3 měsíce 

nájemné: celkem 5.628,--Kč/rok/celek, z toho garáž 3.048,--Kč/rok/celek, nájemné 

stanoveno včetně DPH v platné sazbě, dílna 1.380,--Kč/rok/celek, nájemné 

osvobozeno od DPH 

služby:  dodávky tepla   

  

Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4407/18 MJP – správa majetku – změna usnesení RM č. 4277/18 ze dne 12.04.2018 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4277/18 ze dne 12.04.2018, kdy bylo schváleno uzavření  dodatku    

č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0025/2015 uzavřené dne                 

29.05.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  00303461 jako 

pronajímatelem na straně jedné a K. Š., jako nájemkyní bytu v domě na ulici Zahradní 

v Šumperku, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bylo prodloužení doby nájmu od 

01.05.2018 do 31.07.2018. Změna spočívá v termínu prodloužení doby nájmu, a to od 

01.06.2018 do 31.08.2018. 

  

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4408/18 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce areálu Luže, vypůjčitel: Armáda spásy v ČR 

ruší 

usnesení RM č. 4186/18 ze dne 08.03.2018 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4409/18 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce areálu Luže, vypůjčitel: Armáda spásy v ČR 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0005/2014 uzavřené dne 31.01.2014 

mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a Armádou spásy v České republice, z. s., IČO: 

40613411, se sídlem: Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, jako vypůjčitelem, 

kterou byly vypůjčeny nemovitosti a movité věci v areálu Luže v katastrálním území Šumperk, 

obec Šumperk, kterým dojde ke změně sjednaných podmínek tak, že: 

- z předmětu výpůjčky budou vyjmuty movité věci v celkové pořizovací hodnotě    

172.335,76 Kč z vybavení interiéru Domova se zvláštním režimem pro osoby bez 

přístřeší, které pořídilo město Šumperk na základě smlouvy o dílo č. 17017/SOD 

ze dne 23.03.2017, zhotovitel: NOSTA, s.r.o., z důvodu, že předmětné movité věci 

nejsou v účetnictví města Šumperk evidovány jako samostatné movité věci, ale 

byly zaúčtovány jako součást budovy č.p. 3313 na st.p.č. 1763 v k.ú. Šumperk, 

obec Šumperk, 

- do předmětu výpůjčky budou zařazeny movité věci – vybavení výdejny stravy 

v Domově se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší v celkové pořizovací ceně 

494.352,52 Kč.  

- z předmětu výpůjčky budou vyjmuty movité věci ve výši 366.698,-Kč, které tvořily 

vybavení kuchyně v budově bez č.p./č.e. na st.p.č. 1761/1 v k.ú. Šumperk, které 

byly vyřazeny z majetku města Šumperka z důvodu jejich opotřebení.  

   V textu předmětu výpůjčky dále dojde k těmto změnám: 

- úprava čl. III odst. 5 smlouvy o výpůjčce tak, že text „Nejpozději v den skončení 

výpůjčky předá vypůjčitel půjčiteli vypůjčené nemovitosti řádně vyklizené. Nepředá-

li vypůjčitel při skončení výpůjčky vypůjčené nemovitosti včas a řádně vyklizené, 

zaplatí půjčiteli za dobu prodlení smluvní pokutu ve výši 100,--Kč za každý den 

prodlení.“ bude nahrazen textem „Nejpozději v den skončení výpůjčky předá 

vypůjčitel půjčiteli vypůjčené movité věci (s výjimkou věcí protokolárně vyřazených z 

evidence majetku města) a nemovitosti ve stavu v jakém je převzal s přihlédnutím 

k obvyklému opotřebení, nemovitosti budou řádně vyklizené. Nestane-li se tak, 

zaplatí půjčiteli za dobu prodlení smluvní pokutu ve výši 100,--Kč za každý den 

prodlení.“ 

- úprava čl. IV odst. 2 tak, že za textem „Vypůjčitel nesmí bez předchozího 

písemného souhlasu půjčitele předmět výpůjčky přenechat k užívání třetí osobě, a 

to ani zčásti“, bude doplněn text „převést jej na třetí osobu, zřídit k němu věcné 

břemeno, zástavní právo ani jej jinak zatížit“. 

- úprava textu v čl. IV odst. 8 tak, že text „Vypůjčitel na vlastní náklady vypůjčené 

nemovitosti pojistí proti všem rizikům“ bude nahrazen textem „Vypůjčitel na vlastní 

náklady vypůjčené nemovitosti a movité věci pojistí proti všem rizikům“ 

- čl. IV smlouvy bude doplněn o tato nová ujednání:  

- Reklamaci vypůjčených movitých věcí tvořících vybavení Domova se zvláštním 

režimem a vad díla na budově č.p. 3313 (Domov se zvláštním režimem) bude 

řešit a uplatňovat vypůjčitel ve spolupráci s odborem RÚI MěÚ Šumperk. 

- Movité věci tvořící vybavení kuchyně v budově na st.p.č. 1761/1 v k.ú. 

Šumperk není povinen půjčitel obnovovat či znovu pořizovat, pokud dojde 

k jejich vyřazení z majetku města z důvodu jejich zničení či opotřebení.  

- Pokud dojde ke zničení vypůjčených movitých věcí tvořících vybavení Domova 

se zvláštním režimem (budova č.p. 3313 na st.p.č. 1763 v k.ú. Šumperk) 

klienty či zaměstnanci vypůjčitele, je vypůjčitel povinen takové věci nahrazovat 
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novými (stejného druhu a se stejnou funkčností), které pořídí na vlastní 

náklady. 

- Pokud dojde k opotřebení vypůjčených movitých věcí tvořících vybavení 

Domova se zvláštním režimem (budova č.p. 3313 na st.p.č. 1763 v k.ú. 

Šumperk) tak, že již nebudou moci plnit svoji funkci a budou vyřazeny 

z majetku města, není půjčitel povinen takové věci znovu pořizovat, pokud jde o 

věci, jejichž pořizovací cena je do 40.000,--Kč, takovou věc pořídí vypůjčitel na 

své náklady a bude jeho majetkem. Pokud jde o věc s pořizovací cenou nad 

40.000,--Kč, bude takovou věc pořizovat půjčitel či vypůjčitel dle dohody. 

 

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4410/18  MJP – změna smlouvy o výpůjčce MŠ Veselá školka – zúžení předmětu výpůjčky o 

sochu „KOSTKY“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 20/03/To uzavřené dne 24.03.2003 mezi 

městem Šumperkem jako půjčitelem a Mateřskou školou Veselá školka Šumperk,   

Prievidzská 1, příspěvková organizace, IČO: 00852091, se sídlem Šumperk,             

Prievidzská 2613/1, PSČ 787 01, jako vypůjčitelem, kterým dojde k zúžení předmětu výpůjčky 

o sochu „KOSTKY“ v ceně 20.000,--Kč na p.č. 108/4 v k.ú. Dolní Temenice z důvodu 

odstranění sochy a vyřazení z majetku města. 

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4411/18  MJP – Revitalizace ul. Šumavská – smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 

jiných vlastníků 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperkem jako stavebníkem a Českou 

republikou – Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem Hradec Králové, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, jako vlastníkem pozemku, kterou 

vlastník pozemku p.č. 924/1 v k.ú. Dolní Temenice poskytne stavebníkovi souhlas provést na 

tomto pozemku stavbu „Revitalizace ulice Šumavská“ v rozsahu podle projektové 

dokumentace vypracované firmou Ateliér DPK, s.r.o., číslo zakázky zpracovatele: 15_09_150, 

spočívající v úpravě stávajícího mostního objektu, který kříží vodní tok Temenec. Stavebník se 

zaváže zahájit majetkoprávní vypořádání částí pozemku dotčených stavbou dle zaměření jejich 

skutečného stavu geometrickým plánem, a to ve lhůtě nejpozději do 1 roku po vydání 

kolaudačního souhlasu nebo správního aktu ho nahrazujícího, pokud si smluvní strany 

nedohodnou jiný termín. Za nesplnění této podmínky se stavebník zaváže uhradit Lesům ČR 

smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč splatnou do 15 dnů od doručení výzvy stavebníkovi. 

 

  

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4412/18  MJP – Revitalizace ul. Šumavská – smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 

jiných vlastníků 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperkem jako stavebníkem a 

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., IČO: 48392952, se sídlem Šumperk, Zemědělská 

2520/16, PSČ 787 01, jako vlastníkem pozemků, kterou vlastník pozemků p.č. 526/1, 
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526/3, 526/5, 526/6, 526/10, 526/11, 526/12, 526/13, 526/14, 526/15, 526/16, 

526/17, 529/3, 529/8 v k.ú. Dolní Temenice poskytne stavebníkovi souhlas provést na tomto 

pozemku stavbu „Revitalizace ulice Šumavská“ v rozsahu podle projektové dokumentace 

vypracované firmou Ateliér DPK, s.r.o., číslo zakázky zpracovatele: 15_09_150. 

 

  

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4413/18  MJP – Revitalizace ul. Šumavská – smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 

jiných vlastníků 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperkem jako stavebníkem a JK 

MORAVA, spol. s r.o., IČO: 25852728, se sídlem Šumperk, Dolnostudénská 2695/14, PSČ 

787 01, jako vlastníkem pozemku, kterou vlastník pozemku p.č. 202/1 v k.ú. Dolní Temenice 

poskytne stavebníkovi souhlas provést na tomto pozemku stavbu „Revitalizace ulice 

Šumavská“ v rozsahu podle projektové dokumentace vypracované firmou Ateliér DPK, s.r.o., 

číslo zakázky zpracovatele: 15_09_150. 

 

  

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4414/18  MJP – Revitalizace ul. Šumavská – smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 

jiných vlastníků 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperkem jako stavebníkem a EKODO 

Šumperk s.r.o., IČO: 48399141, se sídlem Šumperk, Janáčkova 893/24, PSČ 787 01, jako 

vlastníkem pozemku, kterou vlastník pozemku st.p.č. 98 v k.ú. Dolní Temenice poskytne 

stavebníkovi souhlas provést na tomto pozemku stavbu „Revitalizace ulice Šumavská“ 

v rozsahu podle projektové dokumentace vypracované firmou Ateliér DPK, s.r.o., číslo zakázky 

zpracovatele: 15_09_150. 

 

  

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4415/18  MJP – Revitalizace ul. Šumavská – smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 

jiných vlastníků  

  schvaluje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperkem jako stavebníkem a M. M., 

bytem Šumperk, kterou vlastník pozemku p.č. 529/4 v k.ú. Dolní Temenice poskytne 

stavebníkovi souhlas provést na tomto pozemku stavbu „Revitalizace ulice Šumavská“ 

v rozsahu podle projektové dokumentace vypracované firmou Ateliér DPK, s.r.o., číslo zakázky 

zpracovatele: 15_09_150. 

  

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4416/18  MJP – Revitalizace ul. Šumavská – smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 

jiných vlastníků 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperkem jako stavebníkem a J. D., 

bytem Šumperk, kterou vlastník pozemků p.č. 119/1, p.č. 952 v k.ú. Dolní Temenice poskytne 

stavebníkovi souhlas provést na těchto pozemcích stavbu „Revitalizace ulice Šumavská“ 

v rozsahu podle projektové dokumentace vypracované firmou Ateliér DPK, s.r.o., číslo zakázky 

zpracovatele: 15_09_150. 

  

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4417/18  MJP – Revitalizace ul. Šumavská – smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 

jiných vlastníků 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šumperkem jako stavebníkem a BPS 

Bicycle Industrial s.r.o., IČO: 26449919, se sídlem Šumperk, Šumavská 779/2, PSČ 787 01, 

kterou vlastník pozemků p.č. 9/22, p.č. 9/29, p.č. 9/30 v k.ú. Šumperk poskytne stavebníkovi 

souhlas provést na těchto pozemcích stavbu „Revitalizace ulice Šumavská“ v rozsahu podle 

projektové dokumentace vypracované firmou Ateliér DPK, s.r.o., číslo zakázky zpracovatele: 

15_09_150. 

 

  

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4418/18 MJP - zveřejnění záměru prodeje pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města odprodat pozemky p.č. 1041/3 o výměře 16008 m2, p.č. 1041/2 o 

výměře2102 m2, část p.č. 1041/1 o výměře cca 10020 m2, část p.č. 1040/3 o výměře cca 

1890 m2, část p.č. 1040/1 o výměře cca 15680 m2,  část p.č. 1041/5 o výměře cca 16820 

m2, část p.č. 1041/4 o výměře cca 6750 m2, část p.č. 2183/3 o výměře cca 3650 m2, část 

p.č. 1040/2 o výměře cca 12480 m2, část p.č. 1040/7 o výměře cca 460 m2, p.č. 1040/6 o 

výměře 1112 m2, část p.č. 1040/5 o výměře cca 6720 m2, část p.č. 1040/4 o výměře cca 

128780 m2 v k.ú. Šumperk za účelem výstavby nové průmyslové zóny v souladu s územním 

plánem města Šumperka a v souladu s koordinační studií investičního záměru v dané lokalitě 

za těchto podmínek: 

▪ kupní cena 250,--Kč/m2 + DPH 

▪ kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

▪ záloha ve výši 80% kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 

budoucí smlouvy kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření vlastní kupní 

smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci uvnitř PZ IV 

▪ po zveřejnění záměru bude uzavřena budoucí smlouva kupní s budoucími kupujícími 

▪ vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě 

PZ IV  

▪ geometrický plán pro rozdělení pozemků a komunikace v PZ IV bude vyhotoven na 

náklady kupujících 

▪ kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané území a 

komunikaci v PZ IV, komunikace bude po zaměření geometrickým plánem a kolaudaci 

předána do vlastnictví a správy města Šumperka, pozemek pod komunikací zůstává 

v majetku města Šumperka 

 

  

Termín:  15.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4419/18  Koncept správy majetku města v oblasti správy a údržby veřejné zeleně a veřejných 

pohřebišť 

schvaluje 

koncept správy majetku města v oblasti správy a údržby veřejné zeleně a veřejných pohřebišť, 

který spočívá: 

a) ve vyhlášení dvou samostatných veřejných zakázek, a to nadlimitní veřejné zakázky 

na služby spočívající v provádění údržby ploch a prvků veřejné zeleně na území města 

Šumperka a nadlimitní veřejné zakázky na služby spočívající v provádění údržby ploch 

a prvků veřejné zeleně a komunikací na veřejných pohřebištích na území města 

Šumperka 

b) v přenechání kompetencí pro zajištění ostatních činností v rámci správy a údržby 

veřejných pohřebišť na oddělení komunálních služeb, dle důvodové zprávy. 

 

  

Termín:  07.06.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

           Mgr. Ing. Mikulínová 

4420/18 Předzahrádky – schválení pronájmu 

schvaluje 

pronájem části pozemku p.č. 2240 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti 10,0 

m2, za podmínek dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 a dle usnesení RM            

č. 566/11 a č. 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou za účelem zřízení venkovní 

předzahrádky před provozovnou kavárny v ul. Úzká 2 – předzahrádka typ 1. 

Nájemce: MARDOX s.r.o., se sídlem nám. Míru 323/23, 787 01 Šumperk, IČO: 02670348. 

 

  

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

4421/18 Předzahrádky – schválení pronájmu 

schvaluje 

pronájem části pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti 40,0 

m2, za podmínek dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 a dle usnesení RM            

č. 566/11 a č. 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou za účelem zřízení venkovní 

předzahrádky před provozovnou baru na Hlavní tř. 8 předzahrádka typ 1. 

Nájemce: Ludvig Tomaj, Janošíkova 722/1, 787 01 Šumperk, IČO: 63318067. 

 

  

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

4422/18 Předzahrádky – schválení pronájmu 

schvaluje 

pronájem části pozemku p.č. 2034/1 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti 45,0 

m2, za podmínek dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 a dle usnesení RM            

č. 566/11 a č. 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou za účelem zřízení venkovní 

předzahrádky před kavárnou v ul. Kozinova 10 – předzahrádka typ 1. 

Nájemce: Filip Dimoschakis, Kozinova 25/10, 787 01 Šumperk, IČO: 06752993. 

 

  

Termín:  31.05.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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4423/18 Koupě části pozemku p.č. 1845/146 v k.ú. Šumperk 

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

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

v souladu s čl. XIII. stanov společnosti na základě schváleného záměru města, zveřejněného 

zákonem stanoveným způsobem od 19.03.2018 do 04.04.2018 dle usnesení rady města č. 

4195/18 a č. 4196/18 ze dne 08.03.2018 odkoupení části pozemku p.č. 1845/146 o 

výměře 49 m2 (dle GP p.p.č. 1845/146) v k.ú. Šumperk od vlastníka – město Šumperk, a to 

dle podmínek prodeje schválených Zastupitelstvem města Šumperka na zasedání dne 

26.04.2018. 

 

  

Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

4424/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

3508/17, 3943/17, 3947/17, 3988/18, 3998/18, 3999/18, 4012/18, 4051/18, 

4054/18, 4056/18, 4057/18, 4058/18, 4059/18, 4060/18, 4061/18, 4062/18, 

4063/18, 4064/18, 4065/18, 4066/18, 4138/18, 4171/18, 4172/18, 4173/18, 

4174/18, 4175/18, 4176/18, 4177/18, 4178/18, 4179/18, 4180/18, 4186/18, 

4188/18, 4189/18, 4190/18, 4191/18, 4192/18, 4193/18, 4248/18, 4249/18, 

4250/18, 4251/18, 4252/18, 4254/18, 4258/18, 4259/18, 4260/18, 4261/18, 

4262/18, 4264/18, 4265/18, 4266/18, 4269/18, 4280/18, 4281/18, 4283/18, 

4284/18, 4286/18, 4287/18, 4295/18, 4297/18, 4300/18, 4301/18, 4302/18, 

4303/18, 4304/18, 4305/18, 4306/18, 4307/18, 4308/18, 4309/18, 4310/18, 

4311/18, 4312/18, 4314/18, 4315/18, 4316/18, 4317/18, 4318/18, 4320/18, 

4321/18, 4322/18, 4323/18, 4324/18, 4325/18, 4326/18, 4327/18, 4328/18, 

4329/18, 4330/18, 4331/18, 4332/18, 4333/18, 4334/18, 4335/18, 4336/18, 

4337/18, 4338/18, 4342/18, 4343/18, 4344/18, 4345/18, 4346/18, 4347/18, 

4348/18, 4349/18, 4350/18, 4351/18, 4352/18, 4354/18, 4355/18, 4356/18, 

4357/18,    4253/18,   4255/18. 

   

4425/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

3968/17 do 31.05.2018 Zodpovídá: Ing. Volf 

3987/18 do 31.05.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4257/18 do 24.05.2018 Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4426/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO: 00852317, přijmout věcný dar - 2 poukazy na letní 

tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v celkové hodnotě 7.100,--Kč, od Mgr. Romana 

Lipavského – sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČO: 69202575 v souladu s § 

27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 

platném znění. 

  

Termín:  03.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4427/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO: 00852295, přijmout věcný dar - 2 poukazy na 

letní tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v celkové hodnotě 7.000,--Kč, od Mgr. Romana 

Lipavského – sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČO: 69202575 v souladu s § 

27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 

platném znění. 

 

  

Termín:  03.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4428/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO: 00852082, přijmout věcný dar - knihy v celkové hodnotě 

2.407,--Kč, od Fantom Print vydavatelství a nakladatelství, se sídlem Hollarova 6, 702 00 

Ostrava, IČO: 47837926 v souladu s § 27odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

  

Termín:  03.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4429/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Městské knihovně Šumperk, 17. listopadu 6, IČO: 65496604, přijmout účelově určený 

finanční dar, ve výši 15.000,--Kč od společnosti PLATIT, a.s., Průmyslová 3020/3, Šumperk,  

IČO: 259049795, zastoupené Mgr. Vladimírem Krskem, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) 

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

bude účelově poskytnut na podporu 14. ročníku akce Město čte knihu, která se uskuteční 

v roce 2018. 

 

  

Termín:  03.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4430/18 Stánkový prodej na Slavnostech města Šumperka 2018 

schvaluje 

cenu za pronájem stánkového místa na Slavnostech města Šumperka 2018 

- 1000,--Kč/den nebo 500,--Kč/krácený den pro prodejce občerstvení s prodejem rozlévaných 

alkoholických nápojů (bez možnosti prodeje samostatně rozlévaného alkoholu s obsahem 

alkoholu nad 15%),   

- 200,--Kč/den nebo 100,--Kč/krácený den pro prodejce občerstvení bez prodeje rozlévaného 

alkoholu a pro prodejce ostatního zboží. 

Stánkové místo pro prodejce bez prodeje rozlévaného alkoholu s certifikovanou regionální 

značkou bude poskytnuto zdarma. 

 

  

Termín:  02.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4431/18 Stánkový prodej na Slavnostech města Šumperka 2018 

schvaluje 

seznam vybraných prodejců občerstvení s prodejem alkoholických nápojů bez možnosti 

prodeje samostatně rozlévaného alkoholu s obsahem alkoholu nad 15%. 

 

  

Termín:  02.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4432/18  Informace o výročních zprávách Kina Oko a Městské knihovny za rok 2017 

bere na vědomí 

informaci o výročních zprávách Kina Oko Šumperk, p.o. a Městské knihovny Šumperk, p.o. 

za rok 2017. 

 

4433/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisový plán (dodatek) 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO: 00852082, 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 ve výši 10.120,--Kč. 

 

 

  

Termín:  03.05.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4434/18  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. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2016/0550/OSM uzavřené dne 21.11.2016 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 jako pronajímatelem na straně jedné a P. K.,  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 01.06.2018 do 31.12.2018  

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

 

  

Termín:  31.07.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4435/18  Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

Šumperka 

schvaluje 

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

velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské,  
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mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  00303461 jako 

pronajímatelem na straně jedné a A. Č., trvale bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně 

druhé za podmínek:  
 

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu 

od 01.06.2018  

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

 

  

Termín:  31.07.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4436/18 Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů u PO 

schvaluje 

že pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 nařízení evropského parlamentu a rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) bude pro příspěvkové organizace zřízené městem 

Šumperkem vykonávat město Šumperk na dobu neurčitou. 

 

  

Termín:  15.05.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Brož 

4437/18 Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů u PO 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů mezi městem 

Šumperkem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Šumperkem. 

 

  

Termín:  15.05.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Mgr. Jan Havlíček 

        2. místostarosta        člen rady města 
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