
 

1|36 

RM 98 – 30.08.2018 

 

Naše čj.: MUSP 86858/2018 

Naše sp. zn.: 86855/2018 TAJ/PECH *MUSPX01X3U8T* 

 

U S N E S E N Í  

z 98. schůze Rady města Šumperka ze dne 30. 8. 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. 

4769/18  MJP - správa majetku – „Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť za území města 

Šumperka“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy na „Údržbu ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka“ na 

období od 1. září do 31. prosince 2018 na základě obdržené cenové nabídky od firmy Údržba 

zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, 787 01 Šumperk, IČO 26837391, která činí 

471.784,60 Kč bez DPH, tj. 570.589,40 Kč s DPH. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4770/18 MJP – komunální služby – pronájem altánu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu na pozemek st.p.č. 138 včetně budovy č.p. 2797, která je součástí 

pozemku st.p.č. 138 v k.ú. Šumperk na ulici Radniční v Šumperku, mezi společností Podniky 

města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163, jako 

pronajímatelem na straně jedné a městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

účel nájmu: ukládání pomůcek pro výkon veřejné služby 

doba nájmu: neurčitá, počátek nájmu 01.09.2018 

nájemné: 6.000,-- Kč/rok/celek, nájemné osvobozeno od DPH  

služby:  nebudou poskytovány  

 

Termín:  05.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4771/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

3582/17, 3621/17, 3622/17, 3623/17, 3624/17, 3890/17, 3915/17, 3974/17, 

3975/17, 4008/18, 4039/18, 4081/18, 4181/18, 4182/18, 4183/18, 4198/18, 

4231/18, 4232/18, 4233/18, 4234/18, 4235/18, 4236/18, 4289/18, 4290/18, 

4292/18, 4293/18, 4294/18, 4296/18, 4298/18, 4358/18, 4359/18, 4360/18, 

4361/18, 4369/18, 4370/18, 4371/18, 4372/18, 4395/18, 4400/18, 4403/18, 
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4404/18, 4405/18, 4406/18, 4408/18, 4409/18, 4410/18, 4434/18, 4435/18, 

4445/18, 4452/18, 4453/18, 4456/18, 4458/18, 4460/18, 4461/18, 4484/18, 

4487/18, 4492/18, 4502/18, 4532/18, 4533/18, 4535/18, 4538/18, 4540/18, 

4541/18, 4542/18, 4543/18, 4544/18, 4545/18, 4547/18, 4548/18, 4549/18, 

4550/18, 4551/18, 4552/18, 4553/18, 4554/18, 4555/18, 4556/18, 4557/18, 

4558/18, 4559/18, 4560/18, 4561/18, 4562/18, 4563/18, 4564/18, 4565/18, 

4566/18, 4567/18, 4573/18, 4574/18, 4576/18, 4577/18, 4578/18, 4579/18, 

4580/18, 4581/18, 4582/18, 4583/18, 4584/18, 4585/18, 4586/18, 4587/18, 

4588/18, 4589/18, 4590/18, 4591/18, 4592/18, 4593/18, 4594/18, 4595/18, 

4596/18, 4597/18, 4598/18, 4600/18, 4601/18, 4602/18, 4603/18, 4604/18, 

4605/18, 4606/18, 4607/18, 4608/18, 4616/18, 4617/18, 4619/18, 4620/18, 

4622/18, 4623/18, 4628/18, 4629/18, 4631/18, 4632/18, 4633/18, 4634/18, 

4635/18, 4636/18, 4637/18, 4638/18, 4639/18, 4644/18, 4645/18, 4647/18, 

4648/18, 4649/18, 4650/18, 4651/18, 4652/18, 4654/18, 4655/18, 4659/18, 

4663/18, 4664/18, 4665/18, 4666/18, 4667/18, 4671/18, 4672/18, 4673/18, 

4674/18, 4675/18, 4676/18, 4677/18, 4678/18, 4686/18, 4687/18, 4688/18, 

4689/18, 4690/18, 4691/18, 4692/18, 4693/18, 4703/18, 4704/18, 4705/18, 

4706/18, 4708/18, 4709/18, 4714/18, 4717/18, 4718/18, 4719/18, 4720/18, 

4721/18, 4722/18, 4723/18, 4728/18, 4729/18, 4730/18, 4732/18, 4733/18, 

4734/18, 4735/18, 4736/18, 4737/18, 4738/18, 4739/18, 4740/18, 4741/18, 

4742/18,    4743/18,   4745/18,    4746/18.  

 

4772/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

3206/17 do 31.12.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3913/17 do 30.06.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3914/17 do 30.06.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

4291/18 do 30.09.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4299/18 do 30.09.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4423/18 do 18.10.2018 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

4646/18 do 31.10.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4731/18 do 27.09.2018 Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

4773/18 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 4566/18 

schvaluje 

opravu usnesení RM č. 4566/18 ze dne 07.06.2018 takto: v usnesení se mění text „IČO 

70960399“ na „IČO 60609460“. V ostatním se usnesení nemění. 

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4774/18 Výsledky hospodaření města Šumperka 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření města Šumperka k 30.06.2018 dle předloženého materiálu.  

4775/18 Zpráva o vyřazení majetku 

bere na vědomí 

zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 01.07.2017 do 30.06.2018 dle 

předloženého materiálu. 
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4776/18 Střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka 

doporučuje ZM 

schválit střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka na roky 2019 – 2022 dle předloženého 

materiálu. 

  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

4777/18 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII r. 2018 

doporučuje ZM schválit 

rozpočtová opatření č. XIII roku 2018: 

příjmy ve výši:                3.000 tis. Kč 

výdaje ve výši:             - 5.569 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   631.910 tis. Kč 

výdaje celkem:  750.595 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:    779.880 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                    768.049 tis. Kč  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

4778/18 Inventarizace majetku a závazků města Šumperka 

schvaluje 

1. Harmonogram prací spojených s inventarizací města Šumperka za rok 2018 dle 

předloženého materiálu 

2. Plán inventur města Šumperka za rok 2018 dle předloženého materiálu 

3. Složení hlavní inventarizační komise 

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

4779/18 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV r. 2018 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XIV roku 2018, a to přesun rozpočtových prostředků ve výši 70 tis. Kč 

příjmy ve výši:                       0 tis. Kč 

výdaje ve výši                        0 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   631.910 tis. Kč 

výdaje celkem:  750.595 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:    779.880 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                    768.049 tis. Kč  

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4780/18 Akční plán na léta 2018 - 2020 

doporučuje ZM 

schválit akční plán na léta 2018 – 2020 jako nedílnou součást Strategie rozvoje města 

Šumperka. 

  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

  

4781/18 Podání žádosti o dotaci - elektromobil 

schvaluje 

pořízení elektromobilu formou operativního leasingu za podmínky získání dotace. 

 

 

Termín:  27.09.2018  

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4782/18 Podání žádosti o dotaci - elektromobil 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, aktivita 5.2.A na úhradu 

nákladů operativního leasingu elektromobilu. 

 

Termín:  27.09.2018  

         Zodpovídá: Ing. Volf 

  

4783/18 ZŠ Vrchlického – jídelna - VZT 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „ZŠ Vrchlického – jídelna – VZT“ 

dodavatelem akce uchazeče Jiří Kouřil, Dolany 77, IČO 48386740.  

Nabídková cena je 890.629,-- Kč bez DPH, tj. 1.077.661,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

  

4784/18 ZŠ Vrchlického – nucené větrání tříd 

schvaluje 

vypsání otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, a zadávací dokumentaci na dodavatele akce: „ZŠ Vrchlického – nucené větrání tříd“ 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Petr Málek, Zdenek Svozil  

 

náhradníci: RNDr. Jan  Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Milan Pšenčík,  

                   Ing. Lenka Salcburgerová 

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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4785/18 Plnění investiční výstavby k 31.07.2018 

bere na vědomí 

plnění plánu investiční výstavby k 31.07.2018. 

 

 

4786/18  MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie ve 2. NP pavilonu E“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy lůžkového 

oddělení neurologie ve 2. NP pavilonu E“ zhotovitelem akce firmu PRUMHOR, spol. s r.o., se 

sídlem Nemocniční 3261/30, Šumperk, IČO 47153903. Nabídková cena je 1.271.443,00 Kč 

bez DPH, tj. 1.538.446,03 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4787/18 MJP - úprava právních vztahů k budovám knihovny 

ruší 

usnesení Rady města Šumperka č. 3544/17, 3545/17 a 3546/17 ze dne 05.10.2017 

z důvodu přijetí nových usnesení. 

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4788/18 MJP - úprava právních vztahů k budovám knihovny 

schvaluje, 

aby Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, 

28. října 1280/1, PSČ 787 01, IČO 65496604, přenechala do bezplatného užívání 

společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Šumperk, Gen. Svobody 2800/68, PSČ 787 01, 

IČO 25843907, nemovitosti knihovny při ul. 17. listopadu 6, Šumperk, které užívá Městská 

knihovna Šumperk, příspěvková organizace, na základě smlouvy o výpůjčce 

č. OBCH/0016/2008 ze dne 01.04.2008, tj. pozemek st.p.č. 630, jehož součástí je budova 

č.p. 810, pozemek p.č. 1273/25 a pozemek p.č. 1273/3 vše v k.ú. a obci Šumperk, za účelem 

spolupráce Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace, a společnosti 

PONTIS Šumperk, o.p.s., při činnostech spojených s provozováním městské knihovny 

s regionální působností – výpůjčka knih, čítárna, besedy spojené s knihami apod. Smlouva 

bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. PONTIS Šumperk, o.p.s., není 

oprávněn využívat nemovitosti ke komerčním účelům či přenechat je ke komerčním účelům 

třetím osobám. PONTIS Šumperk, o.p.s. bude hradit spotřebované energie a služby (vodné, 

stočné, plyn, elektřina atd.) přímo poskytovatelům těchto služeb. PONTIS Šumperk, o.p.s. 

zajistí na vlastní náklady provozní údržbu (úklid, výmalbu, údržba zahrady …), běžné opravy (do 

výše 20.000,-- Kč v jednotlivém případě) a předepsané revize vypůjčených nemovitostí. 

Účinnost od 01.01.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4789/18 MJP - úprava právních vztahů k budovám knihovny 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o výpůjčce, kterou město Šumperk přenechá do užívání Městské knihovně     

T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, 28. října 1280/1,     

PSČ 787 01, IČO 65496604, pozemek st.p.č. 1248/2, jehož součástí je budova č.p. 1280 (or.    

28. října 1, Šumperk) vše v k.ú. a obci Šumperk za účelem provozování hlavního účelu a 

činností vyplývajících ze zřizovací listiny za těchto podmínek: 

 

- Vypůjčitel zajistí na vlastní náklady provozní údržbu, běžné opravy (do výše      

150.000,-- Kč v jednotlivém případě) a předepsané revize vypůjčených nemovitostí. 

- Vypůjčitel je povinen provádět péči o dřeviny rostoucí mimo les nacházející se na 

vypůjčeném pozemku. Jedná se o řádnou údržbu dřevin a v případě výrazného 

zhoršení stavu těchto dřevin a následného ohrožování bezpečnosti zde pohybujících se 

osob či majetku je vypůjčitel oprávněn podat na MěÚ Šumperk, odbor životního 

prostředí žádost o vydání povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to se všemi zákonem stanovenými 

náležitostmi. Současně bude vypůjčitel nositelem případně vzniklých či uložených 

povinností – např. hradit náklady spojené s kácením, náhradní výsadbou apod. 

- Vypůjčitel je oprávněn přenechat do užívání Vysoké škole báňské – Technické 

univerzitě Ostrava – Centru bakalářských studií Šumperk, Fakulta strojní, se sídlem 

Ostrava-Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ 708 33, IČO 61989100, formou 

pronájmu nebytové prostory v 1. NP a 3. NP budovy (učebny, kanceláře, zázemí) a 

movité věci (vybavení). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 

s výpovědní dobou 3 měsíce. Účel pronájmu: zajištění prostor pro výuku Centra 

bakalářských studií Šumperk. Nájemné za nebytové prostory:  

2.520,-- Kč/měsíc, nájemné za vybavení: 2.842,-- Kč/měsíc. Knihovna bude VŠB 

fakturovat za poskytnutí služby: energie (dle skutečné spotřeby – elektřina, teplo, 

voda), správce (0,3 úvazku), uklízečka (0,5 úvazku). Nájemce zajistí na vlastní náklady 

provozní údržbu (výmalba …….), běžné opravy (do výše 20.000,-- Kč v jednotlivém 

případě) a předepsané revize vypůjčených prostor, v případě poškození majetku uhradí 

jeho opravu v celé výši.  

- Vypůjčitel je oprávněn krátkodobě pronajímat v 2. NP budovy malý sál včetně zázemí 

pro účely pořádání jednorázových společenských a vzdělávacích akcí (např. přednášek, 

školení, konferencí, společenských akcí). Nájemné: 180,-- Kč/hod. Nájemné zahrnuje 

služby.   

- Vypůjčitel je oprávněn krátkodobě pronajímat nebytové prostory v 3. NP – velký sál 

včetně zázemí pro účely pořádání jednorázových společenských, kulturních a 

vzdělávacích akcí (např. přednášek, školení, konferencí, společenských akcí, koncertů, 

kulturních představení apod.). Nájemné: 300,-- Kč/hod/konání akce,                       

150,--Kč/hod/příprava akce. Pro potřeby města Šumperka budou prostory 

poskytovány bezplatně.  

- Vypůjčitel je oprávněn krátkodobě pronajímat v 1. PP hudební zkušebnu pro účely 

konání zkoušek hudebních skupin. Nájemné 100,-- Kč/hod. Nájemné zahrnuje služby. 

- Vypůjčitel je oprávněn krátkodobě pronajímat v 1. PP klubovnu 1 za účelem 

spolkového setkávání. Nájemné 100,-- Kč/hod. Nájemné zahrnuje služby. 

- Vypůjčitel je oprávněn přenechat do užívání DĚTSKÉMU KLÍČI Šumperk, o.p.s., se 

sídlem Šumperk, Kozinova 35/5, PSČ 787 01, IČO 25852957, v 1. PP klubovnu 2 

formou smlouvy o výpůjčce za účelem užívání jako multismyslová relaxační místnost 

Snoezelen pro osoby s poruchami autistického spektra. Smlouva o výpůjčce bude 

uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Vybavení bude přenecháno 

do užívání formou nájemní smlouvy, nájemné: 492,-- Kč/měsíc. Služby spojené 

s užíváním nebytových prostor (teplo, el. energie, vodné, stočné, dešťová voda) bude 

hradit DĚTSKÝ KLÍČ paušální částkou ve výši 500,-- Kč/měsíc.  

- Vypůjčitel je oprávněn přenechat do užívání Centru sociálních služeb Pomněnka, z.ú., 

se sídlem Šumavská 1915/13, 787 01 Šumperk, IČO   04775627, formou smlouvy o 

výpůjčce v 1. NP literární kavárnu včetně zázemí za účelem provozování literární 

kavárny. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 

měsíce. Vybavení bude přenecháno do užívání formou nájemní smlouvy, nájemné: 

4.131,-- Kč/měsíc.  Služby spojené s užíváním nebytových prostor (teplo, el. energie, 
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vodné, stočné, dešťová voda) bude hradit uživatel paušální částkou ve výši         

4.000,-- Kč/měsíc. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4790/18 MJP - Dům kultury Šumperk s.r.o. – převod obchodního podílu na město Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit převod 100% obchodního podílu v obchodní korporaci Dům kultury Šumperk s.r.o., se 

sídlem  Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, a to ke dni 01.01.2019. 

 

Převodci: Mgr. Vladimír Rybička, bytem Šumperk – obchodní podíl o velikosti 50%  

Čunderlová Hana, bytem Šumperk – obchodní podíl o velikosti 50%  

 

Nabyvatel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 

 

 

Celková cena za převod obou obchodních podílů:  324.581,-- Kč (slovy: třistadvacetčtyřitisíc 

pětsetosmdesátjedna korun českých), tedy částka 162.290,50 Kč (slovy: 

jednostošedesátdvatisícedvěstědevadesát korun českých 50/100) za každý obchodní podíl.  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4791/18 MJP - Dům kultury Šumperk s.r.o. – převod obchodního podílu na město Šumperk 

bere na vědomí 

text návrhu smlouvy o výkonu funkce jednatele s paní Mgr. Hanou Pískovou, která se 

s účinností od 01.01.2019 stane novou jednatelkou společnosti Dům kultury Šumperk s.r.o.  

 

4792/18 MJP - Dům kultury Šumperk s.r.o. – převod obchodního podílu na město Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit koncepci budoucího nepeněžitého vkladu (movitých věcí, včetně uměleckých 

předmětů)  do základního kapitálu obchodní korporace Dům kultury Šumperk s.r.o., se sídlem  

Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, v roce 2019. Hodnota nepeněžitého vkladu bude 

stanovena znaleckým posudkem. 

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4793/18 MJP - Dům kultury Šumperk s.r.o. – převod obchodního podílu na město Šumperk 

doporučuje ZM 

vzít na vědomí skutečnost, že obchodní korporace Dům kultury s. r. o., IČO 25818830, užívala 

a nadále bude užívat na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých ze dne 

02.06.1999, v platném znění, dům na ulici Fialova 416/3, Šumperk. Nájemní vztah a 

podmínky ve smlouvě a dodatcích uvedených zůstávají beze změny, nájem je úplatný, 

podrobený dani z přidané hodnoty a dále slouží korporaci k poskytování ekonomických činností 

stejně jako doposud.  

Způsob prezentace kulturních aktivit, které korporace Dům kultury s.r.o., doposud prováděla, 

její předmět podnikání v oblasti kultury a komerčních aktivit se osvědčil a město má zájem tyto 
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aktivity zachovat a rozšířit. K tomuto účelu dům na ul. Gen. Svobody 70/29, Šumperk 

(Klapperothova manufaktura) bude provozně začleněn pod Dům kultury s. r. o., a to formou 

zamýšleného nájmu, který bude úplatný, podrobený dani z přidané hodnoty a bude sloužit 

korporaci k poskytování ekonomických činností.  

Z důvodů zachování a rozšíření kulturních a komerčních aktivit korporace Dům kultury s.r.o., je 

záměrem města pronajmout korporaci dům na ul.  Gen. Svobody 70/29, Šumperk  

(Klapperothova manufaktura).  Nájem bude úplatný, podrobený dani z přidané hodnoty a 

nemovitost bude korporaci sloužit k poskytování ekonomických činností se stejnou koncepcí 

jako dům na ul. Fialova 416/3, Šumperk.   

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

           Ing. Peluhová 

 

4794/18 MJP - pronájem ploch pro umístění nápojových automatů v budovách MěÚ Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.07.2018 do 13.08.2018 dle usnesení rady města č. 4728/18 ze dne 19.07.2018, 

pronájem ploch o výměře cca 1 m² v budovách města Šumperka za účelem umístění 

nápojových automatů na teplé nápoje, a to: 

- v I. NP budovy č.p. 621, která je součástí pozemku p.č.st. 796/1, 

katastrální území a obec Šumperk, orientačně Jesenická 31 

- v I. NP budovy č.p. 364, která je součástí pozemku p.č.st. 105, katastrální 

území a obec Šumperk, orientačně nám. Míru 1   

- v I. NP budovy č.p. 920, která je součástí pozemku p.č.st. 1091/1, 

katastrální území a obec Šumperk, orientačně Lautnerova 1  

   

nájemce: Kompletní nápojový servis s.r.o., se sídlem Žerotínova 1286/2, Šumperk,      

IČO 29388422 

 

doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 01.09.2018 

 

nájemné:   

- pro budovu Jesenická 31 ve výši 1 000,-- Kč/rok 

- pro budovu nám. Míru 1 ve výši 800,-- Kč/rok 

- pro budovu Lautnerova 1 ve výši 500,-- Kč/rok 

- součástí nájemného jsou spotřebované energie 

- nájemné bude navýšeno o DPH v platné sazbě 

- možnost valorizace nájemného o inflaci  

  ostatní:   

- pravidelnou obsluhu a údržbu nápojových automatů bude zajišťovat   

nájemce na vlastní náklady 

- v případě výskytu vady či poruchy na nápojovém automatu bude nájemce 

povinen tuto odstranit do 2 pracovních dnů od nahlášení 

 

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4795/18 MJP – podnájem – prodejna na adrese 17. listopadu 1247/3 v Šumperku 

souhlasí 

s podnájmem nebytových prostor na ulici 17. listopadu 1247/3 v Šumperku o výměře 43,59 

m², nájemce Miroslav Dudycha, se sídlem Za školou 919, Bludov, PSČ 789 61,                      

IČO 70600597, pro podnájemce společnost JAP barvy laky s.r.o., se sídlem M. Alše 372, 

Ostrovské předměstí, Lanškroun, PSČ 563 01, IČO 28311124, za následujících podmínek: 
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- doba podnájmu neurčitá 

- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 

- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli městu 

Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 364/1, Šumperk 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené jinému 

v souvislosti s činností určenou podnájemní smlouvou, jestliže za takovou škodu 

podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 

- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce 

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4796/18  MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení RWE: 

„Přeložka NTL plynovodní přípojky č. 5.2, Šumperk, ul. Dolnostudénská“ 

schvaluje 

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

plynárenské zařízení: „Přeložka NTL plynovodní přípojky č. 5.2, Šumperk, ul. Dolnostudénská“ 

přes pozemek p.č. 2096/9 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 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 500,-- Kč + DPH 

v platné výši. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů ode dne obdržení vyrozumění o provedení zápisu věcného břemene do katastru 

nemovitostí. 

- Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí.  

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

4797/18  MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

VBb/0026/2015/Pe a ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu VBb/0027/2015/Pe – přípojky 

IS pro plánovanou novostavbu polyfunkčního domu při ul. Fialově v Šumperku 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

VBb/0026/2015/Pe ze dne 24.11.2015, uzavřené mezi městem Šumperkem, jako budoucím 

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

27295567, jako budoucím oprávněným, a spol. Parkoffice s.r.o., se sídlem Olomoucká 

3896/114, Prostějov, PSČ 796 01, IČO 02782910, jako investorem, jejímž předmětem je 

budoucí závazek smluvních stran zřídit ve prospěch oprávněného věcné břemeno, spočívající 

v právu uložit a provozovat stavbu plynárenského zařízení: „Přeložka NTL plynovodní přípojky 

pro objekt Fialova 12a v Šumperku“ přes pozemek p.č. 2048/1 v k.ú. Šumperk, a dále uzavřít 

dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 

sítě a o právu provést stavbu VBb/0027/2015/Pe ze dne 05.10.2015, uzavřené mezi 

městem Šumperkem, jako budoucím povinným, a spol. Parkoffice s.r.o., se sídlem Olomoucká 

3896/114, Prostějov, PSČ 796 01, IČO 02782910, jako budoucím oprávněným, jejímž 

předmětem je budoucí závazek smluvních stran zřídit ve prospěch oprávněného věcné 

břemeno, spočívající v právu uložit a provozovat stavbu přeložky vodovodní přípojky přes 
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pozemek p.č. 2048/1 v k.ú. Šumperk, pro účely připojení plánované novostavby polyfunkčního 

domu při ul. Fialově, Šumperk. 

Předmětem dodatků č. 1 je prodloužení lhůty pro podání písemné výzvy ze strany budoucího 

oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 30.04.2018 na nový 

termín 30.06.2019, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro případ 

nedodržení nově stanovené lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová   

4798/18  MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení 

GasNet: „REKO RS Šumperk – Temenice“ 

schvaluje 

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

pozemky p.č. 960 a 104/4 v k.ú. Dolní Temenice plynárenské zařízení: „REKO RS - Temenice“, 

včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů. 

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 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje ve výši 1.320,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva 

do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu. 

- Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4799/18  MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

přípojky dešťové kanalizace pro přístavbu prodejny areálu fy ANODUS CZ, s.r.o., při ul. 

Zábřežské, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 

uložit a provozovat přípojku dešťové kanalizace přes pozemek p.č. 2080/2 v k.ú. Šumperk, pro 

účely připojení přístavby podnikové prodejny v areálu fy ANODUS CZ, s.r.o., v lokalitě při ul. 

Zábřežské, Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

ANODUS CZ, s.r.o., se sídlem Zábřežská 596/40, Šumperk, IČO 27563936 

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 + platná sazba DPH. Úhrada bude oprávněným provedena před 

vkladem věcného břemene do katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů ode dne podpisu smlouvy. 

- Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní 

poplatek za vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

  

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4800/18  MJP – zveřejnění pronájmu části pozemků p.č. 1992/5 a p.č.st. 1737/2 v k.ú. 

Šumperk (or. část zahrady k domu U Sanatoria 1539/8, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout části pozemků p.č. 1992/5 a p.č.st. 1737/2 o 

celkové výměře 39 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 

s tříměsíční výpovědní lhůtou 

Podmínky nájmu: - povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady 

nájemce 

- povinnost odstranění oplocení po ukončení nájmu na náklady 

nájemce.  

 

Termín:  10.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

4801/18  MJP – zveřejnění změny nájemní smlouvy MP 326/2000/Pro/Vr – pronájem části 

zahrady u bytového domu Banskobystrická, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 

326/2000/Pro/Vr  ze dne 27.11.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.05.2009, dodatku    

č. 2 ze dne 22.11.2012 a dodatku č. 3 ze dne 15.07.2014, uzavřenou mezi pronajímatelem 

městem Šumperkem a nájemcem J. P., bytem Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části 

pozemku p.č.st. 1368 o výměře 16 m2 pro účely individuálního využití, ve výši ročního 

nájemného 80,-- Kč, se sazbou 5,-- Kč/m2/rok. 

Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření výměry předmětu nájmu a k úpravě výše ročního 

nájmu, přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o výměře 67 m2, ve výši ročního nájemného 

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

Účinnost změny ode dne podpisu dodatku č. 4.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 326/2000/Pro/Vr nemění.  

 

Termín:  10.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4802/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0004/2014 

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

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. a K. H., jako nájemci bytu v domě 

na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 5 bude prodloužení 

doby nájmu od 01.10.2018 do 31.12.2018.  

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4803/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. SML/2016/0294/OSM uzavřené dne  16.06.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

2 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2018 do 30.06.2019.  

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4804/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. P/0006/2014 uzavřené dne  10.09.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.10.2018 do 30.09.2020. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4805/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. N/0024/2014 uzavřené dne  04.07.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.10.2018 do 30.09.2019.  

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4806/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. N/0020/2014 uzavřené dne  08.09.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

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

bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude 

prodloužení doby nájmu od 01.10.2018 do 30.09.2019.  

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4807/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

č. P/0008/2014 uzavřené dne  29.09.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

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

bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude 

prodloužení doby nájmu od 01.10.2018 do 30.09.2019.  

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4808/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek č. 3 za účelem změny účastníků nájemní smlouvy                                                 

č. N/0006/2015 uzavřené dne 27.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

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

nájemníky bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Místo účastníků 

nájemní smlouvy R. a L. K. budou účastníky R. a L. K.. 

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

4809/18  MJP – prodej p.p.č. 370/1 v k.ú. Šumperk (zahrada vedle parku u hasičského 

záchranného sboru) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  

28.05.2018 do 13.06.2018 dle usnesení rady města č. 4457/18 ze dne 24.05.2018, schválit 

prodej   p.p.č. 370/1 o výměře 1044 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  

 

- kupující: M. a Z. L., bytem Šumperk 

- účel prodeje: zahrada 

- kupní cena: 800,-- Kč/m2 + DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu 

DPH 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4810/18  MJP – zveřejnění výpůjčky – zahrada za domem s pečovatelskou službou při ul. 

Bohdíkovské 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit část st.p.č. 171 o výměře cca 710 m2 a část 

p.p.č. 142/2 o výměře cca 1430 m2, včetně zahradního altánu v k.ú. Horní Temenice za 

podmínek:  

- účel výpůjčky: v rámci zkvalitnění veřejných služeb pro obyvatele vybudování zahrady 

k domu s pečovatelskou službou při ul. Bohdíkovské 24 v Šumperku (část zahrady 

pracovní, relaxační a klidová) 

- doba výpůjčky: neurčitá se závazkem půjčitele zachování sjednané doby výpůjčky 

nejméně do doby udržitelnosti, min. 5 let od provedení poslední platby dotace ze 

strany poskytovatele dotace 

- vypůjčitel zahradu vybuduje výhradně na své náklady 

- vypůjčitel si zajistí zdroj vody na udržování předmětu výpůjčky 

- půjčitel si vyhrazuje právo užívat předmět výpůjčky, včetně nově vybudovaných 

zahradních prvků pro obyvatele objektu s pečovatelskou službou na st.p.č. 171 v k.ú. 

Horní Temenice 

- půjčitel se zavazuje, že vydá souhlas s technickým zhodnocením předmětu výpůjčky 

v rámci uzavřené smlouvy o výpůjčce  

- nedílnou součástí výpůjčky bude zpracovaná dokumentace k vytvoření pracovní a 

relaxační a klidové zóny na předmětu výpůjčky  

 

Termín:  05.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4811/18 MJP – prodej pozemku st.p.č. 6/4 v k.ú. Šumperk (or. u pošty vedle stánků) 
 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

28.05.2018 do 13.06.2018 dle usnesení rady města č. 4480/18 ze dne 24.05.2015 prodat 

část st.p.č. 6/4 (dle GP st.p.č. 6/6) o výměře 13 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  

- kupující: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02,          

IČO 27232425 

- účel prodeje: náprava majetkoprávního vypořádání – pozemek a stavba různého 

vlastníka 

- kupní cena: 10.450,-- Kč dle znaleckého posudku, který na své náklady vyhotovil 

kupující, v případě povinnosti odvodu DPH bude výše DPH v platné výši připočítána ke 

kupní ceně  

- kupující uhradí za bezesmluvní užívání pozemku tři roky zpětně finanční částku      

550,-- Kč/m2/rok, což odpovídá  vyhlášeným sazbám nájemného určeného k 

podnikatelským účelům v I. zóně 

- kupující uhradí náklady spojené s geometrickým plánem a správní poplatek za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru  

- kupní smlouva bude předána ke vkladovému řízení na katastrální úřad  po uhrazení 

kupní ceny a uhrazení finanční částky za bezesmluvní užívání st.p.č. 6/6 v k.ú. 

Šumperk  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4812/18 MJP – prodej pozemku st.p.č. 6/4 v k.ú. Šumperk (or. u pošty vedle stánků) 

schvaluje 

uzavření dohody o uznání závazku úhrady nájemného tři roky zpětně za bezesmluvní užívání 

st.p.č. 6/6 v k.ú. Šumperk mezi městem Šumperk jako vlastníkem st.p.č. 6/6 v k.ú. Šumperk a 

společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02,                   

IČO 27232425, jako vlastníkem trafostanice umístěné na st.p.č. 6/6 v k.ú. Šumperk. Finanční 

částka za bezesmluvní užívání je stanovena na 550,-- Kč/m2/rok, což odpovídá  vyhlášeným 

sazbám nájemného určeného k podnikatelským účelům v I. zóně a  bude uhrazena společně 

s kupní cenou za pozemek st.p.č. 6/6 v k.ú. Šumperk.  

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4813/18  MJP – směna pozemků město x R. M. (or. u zahrádkářské kolonie Střelnice – bývalý 

objekt Jednoty u světelné křižovatky) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

28.05.2018 do 13.06.2018 dle usnesení rady města č. 4479/18 ze dne 24.05.2018, schválit 

směnu pozemků 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 převedeno do vlastnictví R. M., bytem Bludov,  část pozemku parcelní číslo 

1140/7(dle GP č. 6909-95/2018 p.p.č. 1140/12) o výměře 172 m2 v k.ú. Šumperk, 

přičemž hodnota směňovaného pozemku je stanovena jako násobek výměry pozemku 

a finanční částky 1.000,-- Kč/m2 + platná sazba DPH, pokud bude stanovena zákonná 

povinnost odvodu DPH 

- z vlastnictví R. M., bytem Bludov, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, pozemek parcelní číslo  1140/5 o 

výměře 1318 m2 v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaného pozemku je 
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stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 100,-- Kč/m2 + platná 

sazba DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu DPH  

- finanční rozdíl směňovaných pozemků bude finančně dorovnán R. M., bytem Bludov, 

úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- směnná smlouva bude předána ke vkladovému řízení na katastr po výmazu zástavního 

práva smluvního, které je zapsáno na p.p.č. 1140/5 v k.ú. Šumperk  

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 1140/7 v k.ú. Šumperk 

uhradí R. M., bytem Bludov  

- náklady na vytýčení p.p.č. 1140/5 v k.ú. Šumperk uhradí směňující strany společně, 

každý ½ 

- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí směňující 

strany společně, každý ½  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

4814/18 MJP – zveřejnění pachtu – část p.p.č. 1268/44 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperk propachtovat část p.p.č. 1268/44 o výměře 6250 m2 

v k.ú. Šumperk za účelem zemědělského využití, za podmínek:  

- sazba pachtovného: min. 2,2% z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro 

dané katastrální území dle vyhlášky ČR – Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví 

seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků 

pro daný rok 

- doba pachtu: určitá od 01.10.2018 do 30.09.2019 

- pachtýř uhradí pachtovné nejpozději do 31.03.2019 

 

Termín:  05.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4815/18 MJP – dobíjecí stanice pro elektromobily (parkoviště na nám. Republiky) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

03.07.2018 do 19.07.2018 dle usnesení rady města č. 4666/18 ze dne 28.06.2018, 

pronájem části p.p.č. 227/20 o výměře 1 m2 a části p.p.č. 227/3 o výměře 25 m2 oba v k.ú. 

Šumperk za podmínek:  

- nájemce: Olife Energy, a.s., se sídlem Lazarská 11/6, Praha 2–Nové Město,              

PSČ 120 00, IČO 29291879 

- účel pronájmu:  

p.p.č. 227/20 – instalace a provozování dobíjecí stanice pro elektromobily 

p.p.č. 227/3   – parkovací stání pro dobíjení elektromobilů 

- sazba nájemného:   

         p.p.č. 227/20 - 500,-- Kč/rok 

p.p.č. 227/3 -  1.000,-- Kč + DPH/rok/parkovací místo 

- doba nájmu: určitá 5 let s tříměsíční výpovědní lhůtou v případě porušení podmínek 

nájemní smlouvy 

- pronajímatel si sjednává odstoupení ze smlouvy v případě, pokud nebudou splněny 

podmínky dané v rámci zřizování služebnosti elektrické přípojky k dobíjecí stanici 

- náklady na instalaci dobíjecí stanice pro elektromobily a přípojka elektrické energie 

bude vybudována výhradně na náklady nájemce, bez možnosti kompenzace nákladů 

spojených s jejím vybudováním v případě ukončení pronájmu 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4816/18 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk (plocha u domu 

Jesenická 35, Šumperk) 
 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1413/4 o výměře cca 575 m2 v k.ú. Šumperk, za 

podmínek:  

- účel prodeje: vymezený prostor k domu Jesenická 35, Šumperk  

- kupní cena:  a) v části, kde není omezeno užívání pozemku z důvodu zajištění 

služebnosti stezky a cesty ke st.p.č. 2684, st.p.č. 2685 a st.p.č. 2686 v k.ú. Šumperk 

400,-- Kč/m2 + případná sazba DPH v platné výši, pokud bude stanoven prodávajícímu 

zákonný odvod DPH  

b) v části, kde je omezeno užívání pozemku z důvodu zajištění 

služebnosti stezky a cesty ke st.p.č. 2684, st.p.č. 2685 a st.p.č. 2686 v k.ú. Šumperk 

100,-- Kč/m2 + případná sazba DPH v platné výši, pokud bude stanoven prodávajícímu 

zákonný odvod DPH   

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu 

práva do katastru  

- prodej bude realizován po zápisu služebností práva cesty a stezky přes p.p.č. 1413/4 

v k.ú. Šumperk v případě vyjádření zájmu tuto služebnost uzavřít ze strany vlastníků 

st.p.č. 2684, st.p.č. 2685 a st.p.č. 2686 k.ú. Šumperk  

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 

splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny a vlastnické právo k pozemku 

bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, 

sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude 

rozdělen mezi kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu 

prodávajícímu jakýkoliv podíl na sjednaném předmětu prodeje 

- v případě dělení pozemků na reálné části pozemků budou kupující hradit náklady 

spojené s vyhotovením geometrického plánu, v případě oddělení pozemku v zájmu 

prodávajícího budou náklady na vyhotovení geometrického plánu hrazeny prodávajícím 

- nabídka platí do 30.11.2018  

 

Termín:  05.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

 

4817/18 MJP – vyhlášení moratoria na prodej pozemků při ul. Javoříčko, stanovení kupní ceny 

doporučuje ZM 

vyhlásit moratorium na prodej souboru pozemků při ul. Javoříčko z důvodu budoucí investice 

města – rozšíření ulice, včetně parkování s tím, že vyhlášené moratorium bude v platnosti do 

doby stanovení hranic předmětu prodeje pozemků s ohledem na plánovanou investici, 

nejpozději však do 30.06.2021. V případě zrušení moratoria na prodej pozemků v dané 

lokalitě bude kupní cena stanovena na 300,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovení zákonné 

povinnosti odvodu DPH. 

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

4818/18 MJP – dary od Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

 aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce 

Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je 
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Základní umělecká škola PAMFILIA, z.s., se sídlem Lázeňská 238, 788 15 Velké Losiny, 

IČO 70626332, peněžitý dar ve výši 50.000,-- Kč. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 

uzavření darovací smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4819/18 MJP – dary od Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce 

Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je 

Společnost česko–německého porozumění Šumperk – Jeseníky, se sídlem Kladská 1, 

Šumperk, IČO 43961266, peněžitý dar ve výši 30.000,-- Kč. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 

uzavření darovací smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4820/18 MJP – dary od Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce       

Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je 

Charita Šumperk, se sídlem Jeremenkova 7, Šumperk, IČO 48005894, peněžitý dar ve 

výši 20.000,-- Kč. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 

uzavření darovací smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4821/18 MJP – dary od Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

 aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce 

Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, kterým je 

Kruh přátel Šumperského dětského sboru, z.s., se sídlem Komenského 810/9, 

Šumperk, IČO 64094740, peněžitý dar ve výši 100.000,-- Kč. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 

uzavření darovací smlouvy 
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- zpracuje darovací smlouvu  

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4822/18 MJP – dary od Elisabeth Dostal 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy, kterou Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje městu 

Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk,  IČO 00303461, peněžitý dar ve 

výši 50.000,-- Kč na financování pamětní desky Univ. Prof. Dr. Viktora Dostala.   

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4823/18 MJP – prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22.06.2017 a podle 

usnesení zastupitelstva města č. 1084/18 ze dne 21.06.2018, kterým byl schválen budoucí 

prodej, schválit realizaci prodeje p.p.č. 213/8 o výměře 801 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: T. K., bytem Rejhotice, Loučná nad Desnou. 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 

520/16 ze dne 16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby 

komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“ 

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4824/18 MJP – prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22.06.2017 a podle 

usnesení zastupitelstva města č. 873/17 ze dne 02.11.2017, kterým byl schválen budoucí 

prodej, schválit realizaci prodeje p.p.č. 1031/10 o výměře 875 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: J. H., bytem Šumperk. 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 

520/16 ze dne 16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby 

komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“ 

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4825/18 MJP – prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22.06.2017 a podle 

usnesení zastupitelstva města č. 1001/18 ze dne 22.02.2018, kterým byl schválen budoucí 

prodej, schválit realizaci prodeje p.p.č. 1031/3 o výměře 1071 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: V. I., bytem Bludov. 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 

520/16 ze dne 16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby 

komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“ 

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4826/18 MJP – prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22.06.2017 a podle 

usnesení zastupitelstva města č. 966/18 ze dne 25.01.2018, kterým byl schválen budoucí 

prodej, schválit realizaci prodeje p.p.č. 213/12 o výměře 808 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: T. a R. M., bytem Šumperk. 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 

520/16 ze dne 16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby 

komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“  

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 
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- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4827/18 MJP – prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22.06.2017 a podle 

usnesení zastupitelstva města č. 967/18 ze dne 25.01.2018, kterým byl schválen budoucí 

prodej, schválit realizaci prodeje p.p.č. 1031/13 o výměře 756 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: L. a A. C., bytem Šumperk. 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 

520/16 ze dne 16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby 

komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“  

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4828/18 MJP – prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22.06.2017 a podle 

usnesení zastupitelstva města č. 1008/18 ze dne 22.02.2018 a č. 1086/18 ze dne 

21.06.2018, kterými byl schválen budoucí prodej, schválit realizaci prodeje p.p.č. 1031/17 o 

výměře 846 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: F. a M. S., bytem Šumperk. 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 

520/16 ze dne 16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby 

komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“ 

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4829/18 MJP – prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22.06.2017  a podle 

usnesení zastupitelstva města č. 994/18 ze dne 22.02.2018, kterým byl schválen budoucí 

prodej, schválit realizaci prodeje p.p.č. 1031/12 o výměře 834 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: G. Š., bytem Šumperk. 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 

520/16 ze dne 16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby 

komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“ 

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4830/18 MJP – prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22.06.2017 a podle 

usnesení zastupitelstva města č. 1083/18 ze dne 21.06.2018, kterým byl schválen budoucí 

prodej, schválit realizaci prodeje p.p.č. 1031/11 o výměře 840 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: B. a P. K., bytem Šumperk. 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 

520/16 ze dne 16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby 

komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“  

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4831/18 MJP – prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22.06.2017, schválit 

prodej p.p.č. 1031/15 o výměře 834 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: J. a I. D., bytem Šumperk. 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 

520/16 ze dne 16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby 

komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“ 

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4832/18 MJP – prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22.06.2017, schválit 

prodej p.p.č. 213/5 o výměře 782 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: M. K., bytem Šumperk. 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 

520/16 ze dne 16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby 

komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“  

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4833/18 MJP – prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22.06.2017, schválit 

prodej p.p.č. 213/11 o výměře 808 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: M. S., bytem Zábřeh, spoluvlastnický podíl o velikosti ½ a T. L., bytem Olšany, 

spoluvlastnický podíl o velikosti ½. 
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Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 

520/16 ze dne 16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby 

komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“  

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4834/18  MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk, Vančurova, parc. 

564/83, NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, Vančurova, parc. 564/83, NNk“ přes 

pozemky p.č. 556/35, 2075/2, 2075/4, 556/133 v k.ú. Šumperk. 

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 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 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 

31.05.2021. 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 MJP - OKS. 

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4835/18  MJP – pronájem části pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk (pozemek vedle 

Ubytovny SPORT) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout části pozemku p.č. 1257/51 o výměře cca 220 m2 v k.ú. 

Šumperk. 
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Účel:   fungování zahrádky restaurace Ubytovny Sport a prodejního stánku 

  

Cena nájmu:  55,-- Kč/m2/rok + případná platná sazba DPH 

 

Doba nájmu:  určitá od 01.10.2018 na dobu 15 let 

 

 

 

Termín:  05.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4836/18  MJP – pronájem části pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk (pozemek vedle 

Ubytovny SPORT) 

bere na vědomí, 

že budou vedena další jednání ohledně fungování zázemí v souvislosti s provozováním 

ubytovny Sport. 

   

   

4837/18 Zajištění komunálních služeb – závěrečný účet za rok 2017 

schvaluje 

zprávu společnosti Podniky města Šumperka a.s., o činnosti správce za rok 2017 - závěrečný 

účet - vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na plnění mandátních smluv za rok 2017 

a vyúčtování financí, které PMŠ inkasuje přímo za město Šumperk v oblasti spravovaného 

majetku za rok 2017. Závěrečná kumulovaná bilance ve prospěch účtu města: 1.490.914,44 

Kč.  

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

4838/18 Zajištění komunálních služeb – závěrečný účet za 1. pololetí 2018 

schvaluje 

zprávu společnosti Podniky města Šumperka a.s., o činnosti správce za 1. pololetí roku 2018 - 

závěrečný účet - vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na plnění mandátních smluv 

za 1. pololetí roku 2018 a vyúčtování financí, které PMŠ inkasuje přímo za město Šumperk v 

oblasti spravovaného majetku za 1. pololetí roku 2018. Závěrečná kumulovaná bilance ve 

prospěch účtu města: 1.390.114,21 Kč. 

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

  

4839/18 Zimní stadion v Šumperku – rozpočtová změna 

doporučuje ZM 

schválit navýšení individuální dotace poskytnuté z rozpočtu města Šumperk na rok 2018 

příjemci Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, z.s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk,               

IČO 00494917, o částku 575.000,-- Kč z původní výše dotace 3.040.000,-- Kč na novou výši 

3.615.000,-- Kč, a zároveň schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2018. Podmínky účelu použití, termínu realizace a 
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profinancování dotace a termínu vyúčtování dotace stanovené usnesením Zastupitelstva 

města Šumperka č. 914/17 ze dne 14.12.2017 zůstávají v platnosti.  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

4840/18 Zimní stadion v Šumperku – rozpočtová změna 

doporučuje ZM 

uložit radě města zapracovat do rozpočtových opatření navýšení rozpočtu odboru ŠKV na rok 

2018 ve výši 575.000,-- Kč na pokrytí navýšení individuální dotace příjemci Hokejový Klub 

Mladí Draci Šumperk, z.s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk, IČO 00494917.  

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

4841/18 Zimní stadion v Šumperku – rozpočtová změna 

doporučuje ZM 

uložit radě města zapracovat do návrhu rozpočtu města Šumperk na rok 2019 individuální 

dotaci poskytovanou z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 příjemci Hokejový Klub Mladí 

Draci Šumperk, z.s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk, IČO 00494917, ve výši 4.400.000,-- Kč.  

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

4842/18 Zimní stadion v Šumperku – rozpočtová změna 

doporučuje ZM 

schválit navýšení dotace poskytnuté z rozpočtu města Šumperk na rok 2018 příjemci 

Šumperské sportovní areály s.r.o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, na kompenzaci 

nákladů závazků veřejné služby spočívající v zajišťování činností spojených s provozováním 

zimního stadionu v Šumperku o částku 60.000,-- Kč na navýšení četnosti a rozsahu úklidových 

prací na modernizovaném zimním stadionu. 
 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Brož 

4843/18 Zimní stadion v Šumperku – rozpočtová změna 

doporučuje ZM 

uložit radě města zapracovat do rozpočtových opatření navýšení rozpočtu odboru FaP na rok 

2018 ve výši 60.000,-- Kč na pokrytí navýšení dotace na kompenzaci nákladů závazků veřejné 

služby spočívající v zajišťování činností spojených s provozováním zimního stadionu 

v Šumperku příjemci Šumperské sportovní areály s.r.o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 

27786781.  

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Brož 
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4844/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – hospodářské výsledky za 1. pololetí 2018 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30.06.2018.  

 

Název příspěvkové 

organizace: 
Ředitel/ka: 

Hospodářský výsledek 

Celkem: Hlavní činnost: Doplňková činnost: 

Základní škola Šumperk,  

Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 291.666,79 206.655,11 85.011,68 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Radovan Pavelka 253.398,91 235.660,36 17.738,55 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr.  

Hynek Pálka -279.181,87 -367.047,53 87.865,66 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr.  

Petr Málek 86.008,82 14.589,52 71.419,30 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr.  

Viktor Verner  331.286,42 13.274,69 318.011,73 

Mateřská škola Veselá školka 

Šumperk, Prievidzská 1 

Mgr.  

Yvona Šimková 48.967,44 -18.035,79 67.003,23 

Mateřská škola Sluníčko 

Šumperk, Evaldova 25 Silvie Zjavková 81.959,71 41.736,17 40.223,54 

Mateřská škola Pohádka 

Šumperk, Nerudova 4B 

Bc. 

Pavlína Bošková 90.696,26 90.696,26 0,00 

Středisko volného času a 

ZpDVPP Doris Šumperk, 

Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, PhD. -729.322,78 -726.290,38 -3.032,40 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA.  

Kamil Navrátil -441.150,98 -488.923,48 47.772,50 

Městská knihovna Šumperk,  

17.listopadu 6 

Mgr.  

Kamila Šeligová 945.971,61 945.738,20 233,41 

 

 

4845/18 Organizace školní roku 2018/2019 

bere na vědomí 

informaci o organizaci školního roku 2018/2019 ve školách a školském zařízení zřizovaných 

městem Šumperkem. 

 

 

 

4846/18 Zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem 

schvaluje 

Zásady řízení příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem s účinností  

od 01.09.2018.  

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

4847/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisový plán (dodatek) 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085,  

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
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rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného 

majetku na rok 2018 ve výši 1.993,00 Kč. 

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4848/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisový plán (dodatek) 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 60801085, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  

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

k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2018 ve výši 12.444,00 Kč.  

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

4849/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085, 

v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k posílení zdrojů 

určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro 

svou činnost, a to na opravu části plotu na pracovišti na ulici Gen. Krátkého, v celkové výši do 

210 tis. Kč.  

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4850/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, příspěvkové organizaci, 28. října 1, IČO 

65496604, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k 

financování investičních výdajů, a to na pořízení uměleckého díla a 3 čisticích strojů na 

podlahy, v celkové výši do 311 tis. Kč. 

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4851/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout účelově určený finanční dar 

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 24231509, 

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, do výše 18.248,00 Kč. Dar bude poskytnut na úhradu 

obědů pro 4 žáky ve školním roce 2018/2019, tj. v období od 03.09.2018 do 28.06.2019, a 

to ve dvou etapách. 

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4852/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout účelově určený finanční dar  

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 24231509, 

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, do výše 81.060,00 Kč. Dar bude poskytnut na úhradu 

obědů pro 18 žáků ve školním roce 2018/2019, tj. v období od 03.09.2018 do 28.06.2019, a 

to ve dvou etapách. 

  

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4853/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout účelově určený finanční dar 

od společnosti Drab foundation – nadační fond, Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8,  

IČO 03265561, v rámci projektu Obědy dětem, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona 

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

8.568,00 Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů pro 6 žáků na obědové služby v období  

od 01.10.2018 do 31.12.2018.  

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

4854/18 Vánoce na točáku 2018 – dražba prodejních domků s občerstvením 

schvaluje 

obsazování prodejních domků s potravinami k přímé konzumaci (jídlo, alkoholické a 

nealkoholické nápoje) na akci „Vánoce na točáku 2018“ formou dražby – vyvolávací cena 

1000,-- Kč/domek/den vč. DPH – celkově 5 prodejních míst v ulici Gen. Svobody.  

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4855/18 Vánoce na točáku 2018 – dražba prodejních domků s občerstvením 

schvaluje 

pravidla dražby. Pro dražbu budou osloveni prodejci se sídlem podnikání, případně 

provozovnou na Šumpersku.  

 

Termín:  01.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4856/18 Vánoce na točáku 2018 – dražba prodejních domků s občerstvením 

schvaluje 

na akci „Vánoce na točáku 2018“ poplatek za pronájem prodejního místa pro prodejce 

vánočního zboží 50,-- Kč/den.  

 

Termín:  04.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4857/18 Vánoce na točáku 2018 – dražba prodejních domků s občerstvením 

schvaluje 

vzor nájemní smlouvy mezi městem Šumperkem a nájemcem prodejního domku na akci 

„Vánoce na točáku 2018“.  

 

Termín:  01.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

4858/18 Vánoce na točáku 2018 – dražba prodejních domků s občerstvením 

schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy s vydražiteli jednotlivých prodejních domků s potravinami určenými 

k přímé spotřebě (jídlo, alkoholické a nealkoholické nápoje), kteří v dražbě na akci „Vánoce na 

točáku 2018“ učinili nejvyšší podání. 

 

Termín:  25.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

4859/18 Zpráva Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk o přípravě rozpočtu na rok 2019 

bere na vědomí 

zprávu Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk o přípravě rozpočtu na rok 2019. 

 

 

4860/18 Příspěvková organizace města Šumperka – darovací smlouva 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Městskou knihovnou T. G. Masaryka 

Šumperk, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 1280/1, PSČ 787 01, IČO 65496604, 

dle předloženého materiálu.  

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4861/18 Prodejní ceny propagačních předmětů 

schvaluje 

jednotkovou prodejní cenu následujících propagačních předmětů (cena je uváděna včetně 

DPH): 

 

- Turistická vizitka divadlo         15 Kč 

- Almanach Masaryčka – Devadesát let      110 Kč 

- Kniha Jan Zajíc Verše        140 Kč 

 

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4862/18 Koncert Moravské filharmonie Olomouc 

schvaluje 

uzavření smlouvy s Moravskou filharmonií Olomouc, Horní náměstí 23, 772 00 Olomouc,  

IČO 00100617, zastoupené Mgr. Vladislavem Kvapilem, o vytvoření uměleckého výkonu 

(Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR, termín a čas konání: čtvrtek 25.10.2018 v 19:00 

hodin, místo: Dům kultury Šumperk).  

 

Termín:  25.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4863/18 Koncert Moravské filharmonie Olomouc 

schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. Října s Olomouckým krajem, 

Jeremenkova 40a, Olomouc, IČO 60609460. 

Termín:  25.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4864/18 Koncert Moravské filharmonie Olomouc 

schvaluje 

uzavření smlouvy s Domem kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, Šumperk, IČO 25818830, 

zastoupeným Mgr. Vladimírem Rybičkou, o zajištění technického zázemí a propagace 

uměleckého výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR, účinkují MFO, termín a čas 

konání: 25.10.2018 v 19:00 hodin, místo: Dům kultury Šumperk).   

 

Termín:  25.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

4865/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstvem města Šumperka č. 

868/17 ze dne 02.11.2017. 

 

Příjemce:   TV Metuje s.r.o., Husovo náměstí 1225, 549 01 Nové město nad Metují,        

IČO 60912103 

Účel použití:   na náklady spojené s natočením závěrečného dílu třídílného filmového 

dokumentu 

 Výše částky:    80.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019  

 

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4866/18 Zrušení komisí rady města 

schvaluje 

zrušit komise: 

- pro přidělování grantů a dotací, 

- životního prostředí, 

- majetkoprávní a bytového hospodářství, 

- strategického rozvoje, výstavby a architektury, 

- dopravy a BESIP, 

- pro prevenci kriminality a bezpečnosti ve městě, 

- školství a sportu, 

- kultury a letopisecká, 

- sociální, 

- obchodu, živností a cestovního ruchu, 

- Komise 123 

 

s účinností k 30.09.2018. 

  

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

4867/18 Informace o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2018 

bere na vědomí 

 v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 

informaci o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2018. 

  

 

4868/18  Časový a obsahový program schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na   

1. pololetí 2019 

schvaluje 

časový a obsahový program schůzí rady města na 1. pololetí 2019.  

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

4869/18  Časový a obsahový program schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na   

1. pololetí 2019 

doporučuje ZM 

schválit časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2019. 

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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4870/18 Smlouva o centralizovaném zadávání 

schvaluje 

uzavření „Smlouvy o centralizovaném zadávání“ mezi Českou republikou – Ministerstvem 

vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 00007064, a městem 

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

  

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

4871/18 PONTIS Šumperk, o.p.s. – zpráva nezávislého auditora 

bere na vědomí 

zprávu nezávislého auditora auditu účetní závěrky a výroční zprávy za období od 01.01.2017 

do 31.12.2017 společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., IČO 25843907, ze dne 22.03.2018. 

 

 

4872/18  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 

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

pronajímatelem na straně jedné a J. O., trvale bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně 

druhé za podmínek:  
 

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

01.10.2018  

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

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4873/18  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+1 obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově mezi 

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

na straně jedné a M. B., trvale bytem Králíky, jako nájemkyní na straně druhé za podmínek:  
 

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

01.10.2018 

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

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4874/18  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 Temenické 

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

pronajímatelem na straně jedné a J. M., trvale bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně 

druhé za podmínek:  

 

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

01.10.2018  

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

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4875/18  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 Temenické 

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

pronajímatelem na straně jedné a R. H., trvale bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně 

druhé za podmínek:  

 

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

01.10.2018  

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

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4876/18  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 Temenické 

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

pronajímatelem na straně jedné a J. Š., trvale bytem Kopřivná, Hanušovice, jako nájemcem na 

straně druhé za podmínek:  

 

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

01.10.2018  

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

  

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4877/18  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 2+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické  

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

pronajímatelem na straně jedné a M. a M. G., trvale bytem Šumperk, jako nájemci na straně 

druhé za podmínek:  
 

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

01.10.2018 

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

 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4878/18  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 2+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 K. a N. K., trvale bytem Brno, jako nájemci na straně druhé 

za podmínek:  
 

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

01.10.2018 

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

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4879/18  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. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2017/0530/OSM uzavřené dne 06.09.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a T. V., 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 01.10.2018 

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

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4880/18 Souhlas s ustanovením zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 

souhlasí 

v souladu s ustanovením § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením města Šumperka zvláštním 

příjemcem dávky důchodového pojištění paní E. C., bytem Šumperk.  

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

  

4881/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 868/17 ze dne 02.11.2017. 

 

Příjemce:  Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, IČO 42766796 

Zastoupená: Bc. Jiřím Kargerem, ředitelem  

Účel použití: na zajištění sociální služby sociální rehabilitace   

Výše částky: 10.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:                do 31. 12. 2018 

Termín vyúčtování dotace:                  do 15. 01. 2019  

 

Termín:  27.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

4882/18 Armáda spásy v ČR, z.s. – dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2018 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 

13.03.2018 uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk  a 

Armádou spásy v ČR, z.s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 5, IČO 40613411.  

Dodatkem dojde k navýšení poskytnuté částky a doplnění článku I. veřejnoprávní smlouvy o 

odst. 4, tohoto znění: 

„Poskytovatel poskytne na základě tohoto dodatku č. 1 příjemci dotaci ve výši 350.000,-- Kč 

(slovy třistapadesáttisíc korun českých) na zajištění sociální služby dům se zvláštním režimem 

„Přístav“. 

V ostatních článcích se smlouva nemění.  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

4883/18 Prodej cisternové automobilové stříkačky CAS 32 T 815 

schvaluje 

prodej cisternové automobilové stříkačky CAS 32 T 815, RZ SU 9201, VIN 37422127, rok výr. 

1986 za odhadní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 10881-094/18 67.700,-- Kč 

včetně příslušenství obci Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov, IČO 00302368. 

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Koutný, DiS. 
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4884/18 Zpráva o podaných stížnostech za 1. pololetí 2018 

bere na vědomí 

zprávu o podaných stížnostech za 1. pololetí 2018 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření    

č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

 

 

 

4885/18 Organizační opatření k zasedání zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 13.09.2018 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Mgr. Jan Havlíček 

   2. místostarosta           člen rady města 
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