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RM 101 – 18.10.2018 

 

Naše čj.: MUSP 103962/2018 

Naše sp. zn.: 103944/2018 TAJ/PECH *MUSPX01XR6AJ* 

 

U S N E S E N Í  

z 101. schůze Rady města Šumperka ze dne 18. 10. 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. 

5023/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

4299/18, 4610/18, 4611/18, 4612/18, 4613/18, 4630/18, 4640/18, 4641/18, 

4642/18, 4643/18, 4668/18, 4669/18, 4695/18, 4696/18, 4697/18, 4707/18, 

4713/18, 4763/18, 4764/18, 4786/18, 4794/18, 4795/18, 4808/18, 4834/18, 

4837/18, 4838/18, 4854/18, 4855/18, 4857/18, 4866/18, 4880/18, 4886/18, 

4887/18. 

 

5024/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

3457/17 do 31.12.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4291/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4386/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4387/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4388/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4389/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4390/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4391/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4392/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4423/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

 

 

5025/18 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3713/17  

ruší 

usnesení RM č. 3713/17 z důvodu prodloužení termínu usnesení RM č. 3457/17. 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5026/18 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVI r. 2018 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XVI roku 2018  

příjmy ve výši:           3.204 tis. Kč 

výdaje ve výši           6.529 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   635.114 tis. Kč 

výdaje celkem:  757.124 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  783.084 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      774.578 tis. Kč 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

  

5027/18 Smlouva o poskytování služeb s Českou spořitelnou a.s. 

schvaluje 

uzavření smlouvy s Českou spořitelnou a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČO 45244782, 

„o poskytování služby @FAKTURA 24“ s účinností od 01.01.2019. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

  

5028/18 Rozpočtové opatření u MP Šumperk 

schvaluje 

navýšení položky výdaje na platy a pojistné MP Šumperk o 940 tis. Kč. 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Dočekal 

5029/18 Rozpočtové opatření u MP Šumperk 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2018 částku 940 tis. Kč na 

platy a odvody pojistného strážníků MP Šumperk. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

  

5030/18 Zvláštní příplatek strážníka - informace 

bere na vědomí 

materiál „Zvláštní příplatek strážníka – informace“. 
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5031/18 Městská knihovna předprostor - penále 

schvaluje 

prominutí smluvní pokuty firmě VW WACHAL a.s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, 

IČO 25567225, na akci: „Úprava prostoru před hlavním vstupem do budovy nové Městské 

knihovny v Šumperku“. 

 

Termín:  30.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

  

5032/18 Městská knihovna Šumperk – oprava podokapního žlabu 

schvaluje 

uzavřít smlouvu na realizaci akce „Oprava podokapních žlabů na Městské knihovně 

v Šumperku“ s firmou Roman Jecu – Klempířství, Rapotínská 238, 788 13 Vikýřovice,          

IČO 65129776. Nabídková cena je 172.800,-- Kč bez DPH, tj. 209.088,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  30.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

5033/18 Městská knihovna Šumperk – oprava podokapního žlabu 

ukládá 

odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2018 částku 250.000,-- Kč. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

5034/18 Odpis projektových dokumentací 

schvaluje 

účetní odpis projektových dokumentací pořízených v roce 2015, zaúčtovaných na účtu       

042/ org 169 v celkové výši 95.953,00 Kč, dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

  

5035/18 Přestupní terminál Šumperk – smlouva o realizaci přeložky kabelových sítí               

ČD – Telematika a.s. 

schvaluje 

uzavření smlouvy o realizaci přeložky kabelových sítí ČD – Telematika a.s. se společností       

ČD – Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO 61459445. 

Přeložka je vyvolanou stavbou v rámci akce „Přestupní terminál Šumperk“. 

 

Termín:  22.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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5036/18 ZŠ Vrchlického – nucené větrání tříd 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku: „ZŠ Vrchlického – nucené 

větrání tříd“ zhotovitelem akce uchazeče INTOZA s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava – 

Hulváky,  IČO 25873261.  Nabídková cena je 5.382.812,-- Kč bez DPH, tj. 6.513.217,-- Kč vč. 

DPH. 

 

Termín:  22.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

  

5037/18 Sportovně – rekreační areál Benátky – herní prvek 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Sportovně – 

rekreační areál Benátky – herní prvek“ zhotovitelem akce uchazeče Hřiště hrou s.r.o., 

Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČO 3673073. Nabídková cena je 907.820,-- Kč bez DPH, tj. 

1.098.462,20 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  22.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

5038/18 MJP – Řád veřejného pohřebiště 

schvaluje 

Řád veřejného pohřebiště na hlavním hřbitově Šumperk a hřbitově Temenice. 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5039/18 MJP – Řád veřejného pohřebiště 

schvaluje 

doplnění stávajícího ceníku dle přílohy. 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

5040/18 MJP – pronájem částí pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk (pozemek vedle 

Ubytovny SPORT) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

02.10.2018 do 17.10.2018  dle usnesení rady města č. 4957/18 ze dne 27.09.2018, 

pronájem části pozemku p.č. 1257/51 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Šumperk. 

 

Pronajímatel:  Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01, Šumperk,  

IČO 00303461 

Nájemce: Hotel Sport Šumperk s.r.o. (dříve ROBANO s.r.o.), se sídlem Žerotínova 

830/63, 787 01 Šumperk, IČO 02780577 
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Předmět nájmu:  část pozemku p.č. 1257/51 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Šumperk (viz. 

snímek KM) 

 

Účel nájmu: vybudování a následné provozování parkovacích 

stání pro osobní automobily určeného výlučně pro provoz Ubytovny  

Sport 

  

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

 

Doba nájmu:  určitá do 30.09.2033 

 

Další podmínky : - do doby vybudování parkovacích míst bude povoleno toliko podélné 

stání tak, aby byl zajištěn příjezd a průjezd vozidel integrovaného 

záchranného systému a dále stanoven zákaz parkovaní na zelené ploše 

v dané lokalitě  

- podmínky vypořádání stavby parkovacích míst v dané lokalitě budou 

předmětem samostatné smlouvy 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5041/18 MJP – změna nájemní smlouvy MP 10/2004 ze 09.04.2004 uzavřená se společností 

PMŠ a.s. 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

02.10.2018 do 17.10.2018  dle usnesení rady města č. 4960/18 ze dne 27.09.2018, změnu 

nájemní smlouvy č. MP 10/2004 ze dne  09.04.2004, ve znění pozdějších dodatků, 

uzavřenou mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a společností Podniky města 

Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, jako nájemcem,  jejímž 

předmětem je nájem části pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk, včetně všech součástí a 

příslušenství, za účelem ve smlouvě uvedených.  

Změnou nájemní smlouvy dojde k prodloužení doby nájmu, a to do 30.09.2033  a dále 

k úpravě a zvýšení nájemného s účinností od 01.04.2019, a to na částku 55,-- Kč/m2  z 

komerčně využívaných ploch, tj. 1.800 m2 za tři tenisové kurty + 24,75 m2 za strojovnu 

k nafukovací hale, přičemž venkovní kurt bude v provozu pouze v letním období od dubna do 

září daného roku, tzn. roční nájemné placené PMŠ městu Šumperk bude s účinností od 

01.04.2019 činit 50.180,63 Kč (pronájem tří tenisových kurtů /1.800 m2/ a strojovny /24,75 

m2/ v období od dubna do září) a 33.680,63 Kč (pronájem dvou tenisových kurtů v nafukovací 

hale /1.200 m2/ a strojovny /24,75 m2/ v období od října do března), tedy celkem nájemné za 

komerčně užívané plochy ve výši 83.861,26 Kč ročně + paušální nájemné (ve stávající výši) 

1.000,-- Kč ročně za okolní plochy komerčně nevyužívané. 

V ostatním se nájemní smlouva  č. MP 10/2004 ve znění pozdějších dodatků nemění. 

 

Nájemní smlouva č. MP 10/2004 bude změněna dodatkem č.3. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5042/18 MJP – Nemocnice Šumperk a.s. – souhlas s využitím části předmětu nájmu pavilonu 

L – budovy ústavní lékárny, která je součástí na pozemku st.p.č. 1769/1 v k.ú. 

Šumperk v areálu Nemocnice v Šumperku, a to za účelem vybudování provozu 

transfúzního oddělení Nemocnice Šumperk a.s. 

souhlasí 

s využitím nebytových prostor  v 1. NP budovy pavilonu L - budova ústavní lékárny, která je 

součástí  pozemku st.p.č. 1769/1 v k.ú. Šumperk v areálu Nemocnice v Šumperku, nájemcem 

Nemocnicí Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, IČO 47682795, za 

účelem vybudování provozu transfúzního oddělení Nemocnice Šumperk a.s. 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5043/18 MJP – Nemocnice Šumperk a.s. – souhlas s technickým zhodnocením – investice 

„Umístění RTG kompletu v 1. NP pavilonu C v Nemocnici Šumperk a.s.“ 

souhlasí 

se záměrem  nájemce Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 

Šumperk, IČO 47682795, na realizaci investice „Umístění RTG kompletu v 1. NP pavilonu C 

v Nemocnici Šumperk a.s.“, jakožto technického zhodnocení majetku pronajímatele města 

Šumperka v předpokládané hodnotě do částky 1,7 mil. Kč včetně DPH za těchto podmínek:  

- při stavebních úpravách budou respektovány bezpečnostně  technické požadavky, 

zejména stavební zákon a další související zákony 

- veškeré stavební úpravy, technické zhodnocení užívaných nemovitostí provede jejich 

uživatel na své vlastní náklady. Toto technické zhodnocení je vlastnictvím uživatele a 

nezvyšuje pořizovací cenu užívaných nemovitostí a uživatel bude mít právo toto 

technické zhodnocení v souladu s příslušnými předpisy odepisovat do nákladů 

- při ukončení užívacího vztahu k nemovitostem uvede jejich uživatel užívanou 

nemovitost do původního stavu, a to ke dni jejího předání, pokud se uživatel 

s vlastníkem nedohodnou jinak 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

5044/18 MJP – správa majetku – dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – 

domovní kotelny 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.12.2008, kde 

pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 a 

nájemcem SATEZA a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk, IČO 25350129, s účinností 

k 01.01.2019. Předmětem dodatku je: 

- zúžení předmětu nájmu o domovní kotelnu, umístěnou v I. NP budovy bez č.p./č.e., 

která je součástí pozemku p.č.st. 660/1, katastrální území a obec Šumperk, 

orientačně na ul. Jesenická v Šumperku  

- snížení nájemného v souvislosti se zúžením předmětu nájmu o 1/5 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5045/18 MJP – zveřejnění bezúplatného převodu pozemků pod zálivy autobusových zastávek u 

silnice II. a III. třídy – nabyvatel Olomoucký kraj 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést pozemky p. č. 1168/12 o výměře 22 

m2, p. č. 1257/161 o výměře 66 m2, p. č. 1992/14 o výměře 10 m2, p. č. 1992/16 o výměře 

11 m2, p. č. 2115/2 o výměře 153 m2, p. č. 2315/4 o výměře 101 m2 z vlastnictví města 

Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, do vlastnictví Olomouckého 

kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc, PSČ 77911, IČO 60609460, 

s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se 

sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, Olomouc, PSČ 77211, IČO 70960399, za účelem 

narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbou zálivů autobusových zastávek, 

vybudovaných v rámci investiční akce „Rozvoj integrovaného dopravního systému v Šumperku 

– rekonstrukce zastávek MHD“. 

 

Termín:  28.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

5046/18 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2019 a 2020 a stanovení podlahové plochy 

bytu 

schvaluje 

základní výši měsíčního nájemného ve výši 56,-- Kč/m² podlahové plochy bytu u bytů ve 

vlastnictví města Šumperka, s výjimkou bytů v domech s pečovatelskou službou, domech 

zvláštního určení a domech s budoucími kupními smlouvami, s účinností od 01.01.2019. 

 

Termín:  01.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5047/18 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2019 a 2020 a stanovení podlahové plochy 

bytu 

ukládá 

odboru majetkoprávnímu upravit v období let 2019 až 2020 u stávajících nájemních smluv 

k bytům ve vlastnictví města Šumperka, s výjimkou bytů v domech s pečovatelskou službou, 

domech zvláštního určení a domech s budoucími kupními smlouvami, základní výši měsíčního 

nájemného na částku 56,-- Kč/m² podlahové plochy bytu. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5048/18 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2019 a 2020 a stanovení podlahové plochy 

bytu 

schvaluje 

nezvyšovat pro roky 2019 a 2020 základní výši měsíčního nájemného u bytů: 

- v domech s pečovatelskou službou - Temenická 35, Bohdíkovská 24 a Gagarinova 

11,13 

- v domech zvláštního určení - Temenická 109 a Temenická 104 

- v domech s budoucími kupními smlouvami - Prievidzská 25, 27 a nám. J. Zajíce 13, 14 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5049/18 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2019 a 2020 a stanovení podlahové plochy 

bytu 

schvaluje 

pro účely výpočtu měsíčního nájemného započítat do celkové podlahové plochy bytu místnosti 

sklepů (sklepní kóje), půd (půdní kóje), balkonů (lodžií) a dalších prostor, nacházejících se 

mimo obytnou část bytu, podílem ve výši: 

- 50% pro byty v domech s pečovatelskou službou, domech zvláštního určení a domech 

s budoucími kupními smlouvami 

- 25% pro ostatní byty ve vlastnictví města Šumperka od okamžiku uplatnění nové výše 

sazby nájemného 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

5050/18 MJP – výše nájemného pro rok 2019 – nebytové prostory a budovy 

schvaluje 

nečinit v roce 2019 ze strany města Šumperka jako pronajímatele právní úkony směřující 

k jednostranné úpravě výše nájemného v důsledku uplatnění inflační doložky z uzavřených 

nájemních smluv, kde předmětem nájmu jsou nebytové prostory, prostory k podnikání a 

budovy v majetku města Šumperka, s výjimkou nájemní smlouvy č. MP/50/2005/Pro ze dne 

30.12.2005, uzavřené mezi městem Šumperkem a společností Nemocnice Šumperk a.s. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

5051/18 MJP – schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků z ČR – ÚZSVM 

do vlastnictví města Šumperk (lokalita ulice Šumavská v Šumperku) 

doporučuje ZM 

schválit zrušení usnesení ZM č. 1165/18 ze dne 13.09.2018 z důvodu přijetí nového 

usnesení. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5052/18 MJP – schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků z ČR – ÚZSVM 

do vlastnictví města Šumperk (lokalita ulice Šumavská v Šumperku) 

doporučuje ZM 

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o 

zřízení věcného práva, kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00,                                

IČO 69797111, převede do vlastnictví města Šumperk pozemky p.č. 195/1 a p.č. 964 v k.ú. 

Dolní Temenice se všemi součástmi (trvalé porosty) za těchto podmínek: 

- Vlastnické právo se převede v souladu s ust. § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., ve 

veřejném zájmu, nabyvatel má připravenou realizaci stavby „Revitalizace ulice 

Šumavská“ spočívající v revitalizaci veřejného prostranství na těchto pozemcích, a to 

revitalizace veřejné zeleně. Pozemky budou i nadále sloužit k nekomerčním účelům 

pro potřeby občanů města a široké veřejnosti ke zlepšení kvality bydlení, bezpečnosti i 

životního prostředí. 
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- Nabyvatel vezme na vědomí, že v blízkosti pozemků p.č. 195/1 a p.č. 964 se nachází 

síť elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., IČO 04084063 a dále, že přes pozemek p.č. 964 je vedeno 

podzemní vedení NN a dále se v blízkosti nachází zděná stanice NN obojí ve vlastnictví 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. 

- Nabyvatel se zaváže o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze k účelům 

veřejného zájmu, pro který byl převeden. Z uvedeného důvodu nelze převáděný 

majetek využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani 

přenechat do pachtu. Toto omezení se sjedná na dobu 10 let od právních účinků 

vkladu vlastnického práva dle smlouvy do katastru nemovitostí. 

- V případě, že nabyvatel nebude majetek využívat ve veřejném zájmu, bude jej využívat 

ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo jej bude pronajímat nebo 

přenechávat do pachtu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou 

převáděný majetek měl ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i 

opakovaně a to za každé porušení jakékoli smluvní povinnosti uvedené v předchozím 

bodu ve vztahu ke každé jednotlivé převáděné nemovité věci. V případě opakovaně 

uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo 

zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní 

povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní 

povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

- Nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit 

věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a 

veřejně prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho 

stavbě. 

- Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní 

pokuty převodcem písemně vyzván. 

- Bude-li zjištění smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 

případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto 

náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně 

vyzván. 

- Převodce je oprávněn kdykoliv kontrolovat během lhůty 10letého omezení, zda jsou 

všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen 

k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

- Nabyvatel je povinen vždy do 31.01. následujícího roku předat převodci pravdivou a 

úplnou písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu 

veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou 

ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel ve smlouvě zavázal, apod. Za 

porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2000,-- Kč, 

a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. 

- Nabyvatel současně zřídí v souladu s § 1761 občanského zákoníku, ve prospěch 

převodce (jako oprávněného) k převáděnému majetku – p.č. 195/1 a p.č. 964 v k.ú. 

Dolní Temenice věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele (povinného) nezcizit 

převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 10 let, ode dne jeho 

nabytí do svého vlastnictví. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

5053/18 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s Aeroklubem Šumperk, z.s. 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

02.10.2018 do 17.10.2018 dle usnesení RM č. 4953/18 ze dne 27.09.2018, uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0096/2014 ze dne 28.08.2014 mezi městem 

Šumperk jako půjčitelem a Aeroklub Šumperk, z.s., se sídlem Nový Malín č.p. 524,                 

PSČ 788 03, IČO 00535028, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků v k.ú. 
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Nový Malín (or. areál letiště) včetně všech součástí a příslušenství, za účelem provozování 

vnitrostátního letiště, za těchto podmínek:   

 

- předmět výpůjčky se zúží o části pozemků p.č. 2440, p.č. 2442, p.č. 2439 a p.č. 

2444/1 o celkové výměře 320 m2 (dle GP pozemek označen jako p.č. 2440 ostatní 

plocha/jiná plocha), vše v k.ú. Nový Malín  

- v podmínkách výpůjčky se zruší povinnost vypůjčitele umožnit vlastníkům unimobuněk 

na p.č. 2440 v k.ú. Nový Malín bezplatné užívání pozemku pod unimobuňkami 

- smlouva o výpůjčce se doplní o povinnost vypůjčitele umožnit přístup a příjezd 

vlastníkům k budovám na p.č. 2444/4, p.č. 2444/5, p.č. 2440 v k.ú. Nový Malín 

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

5054/18 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. 213/9 o výměře 806 m2, včetně příslušenství (zejména vodovodní a kanalizační 

přípojky) v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: J. Š., bytem Olomouc, spoluvlastnický podíl o velikosti ½   a K. V., bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti ½. 

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, společně se zřízením věcného břemene vedení vodovodní 

a splaškové kanalizace, 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:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

5055/18 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. 1031/14 o výměře 840 m2, včetně příslušenství (zejména vodovodní a 

kanalizační přípojky) v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: L. 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 
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- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, společně se zřízením věcného břemene vedení vodovodní 

a splaškové kanalizace, 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:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

5056/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněný z věcného břemene: 

T. K., bytem Rejhotice 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

213/8 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 213/8 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5057/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněný z věcného břemene: 

M. K., bytem Šumperk 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

213/5 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 
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práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 213/5 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5058/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávnění z věcného břemene: 

L. a A. C., bytem Šumperk 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

1031/13 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č.1031/13 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5059/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávnění z věcného břemene: 

T. a R. M., bytem Šumperk 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

213/12 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 
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- oprávnění z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 213/12 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5060/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněný z věcného břemene: 

J. H., bytem Šumperk 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

1031/10 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 1031/10 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5061/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněná z věcného břemene: 

V. I., bytem Bludov 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

1031/3 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 
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- oprávněná z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 1031/3 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5062/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávnění z věcného břemene: 

B. a P. K., bytem Šumperk 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

1031/11 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

- oprávnění z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 1031/11 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5063/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávnění z věcného břemene: 

F. a M. S., bytem Šumperk 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

1031/17 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 
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- oprávnění z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 1031/17 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5064/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněný z věcného břemene: 

T. N., bytem Dolní Studénky 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

213/4 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 213/4 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5065/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněná z věcného břemene: 

G. Š., bytem Šumperk 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

1031/12 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 
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- oprávněná z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 1031/12 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5066/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávnění z věcného břemene: 

J. a I. D., bytem Šumperk 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

1031/15 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

- oprávněná z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 1031/15 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5067/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávnění z věcného břemene: 

M. S., bytem Zábřeh a T. L., bytem Olšany 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

213/11 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

- oprávnění z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   
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- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 213/11 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5068/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněná z věcného břemene: 

L. Š., bytem Šumperk 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

1031/14 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

- oprávněná z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 1031/14 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5069/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávnění z věcného břemene: 

J. Š., bytem Olomouc a K. V., bytem Šumperk 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

213/9 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

- oprávnění z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   
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- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č. 213/9 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5070/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněný z věcného břemene: 

Dětský klíč Šumperk, o.p.s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 258 52 957 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

1031/16 v k.ú. Horní Temenice 

- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý   

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen a správní 

poplatek za vklad věcného práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

5071/18 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky „Údržba ploch a prvků 

veřejných pohřebišť na území města Šumperka“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku „Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka“, 

zadanou v rámci otevřeného nadlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitelem společnost Údržba 

zeleně a parků, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 494/17, Šumperk, IČO 26837391. Nabídková 

cena je 9.910.349,70 Kč bez DPH, tj. 11.991.523,14 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

5072/18 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu zařízení 

elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Čičákova, p. č. 1350/49, Pokorný, 

NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemek p. č. 1350/39 v k.ú. Šumperk zařízení elektrizační distribuční 

soustavy: „Šumperk – Čičákova, p. č. 1350/49, Pokorný, NNk“ – nové zemní kabelové vedení 

NN. 

Povinný z věcného břemene:   
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Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 

Oprávněný z věcného břemene:   

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

IČO 24729035. 

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 3.061,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do 

katastru nemovitostí ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

  

5073/18 MJP – realizace budoucího výkupu p.p.č. 1060/38 v k.ú. Šumperk (majetkoprávní 

vypořádání pod stavbou Cyklokomunikace Desná) 

doporučuje ZM 

realizaci budoucího výkupu pozemku p.č. 1060/38 o výměře 176 m2, druh pozemku ostatní 

plocha se způsobem využití silnice, v obci a k.ú. Šumperk do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,  PSČ 78701, IČO 00303461, za podmínek: 

- Prodávající: J. K., Šumperk 

- Kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou „Cyklokomunikace Desná“ 

- k převodu vlastnického práva dojde po výmazu zástavního práva váznoucího na 

pozemku dotčeného stavbou 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

  

5074/18 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytných pohledávek, které nebyly vymoženy z důvodu úmrtí povinné osoby bez 

zanechaného majetku či z důvodu nemajetnosti povinných osob, v celkové výši 6.635,48 Kč. 

Konkrétně jde o pohledávky: 

530,48 Kč, P. D., Šumperk 

2.035,-- Kč, L. L., Bílovec 

2.035,-- Kč, K. L., Ostrava 

2.035,-- Kč, L. B., Nový Jičín 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5075/18 MJP – pachtovní smlouva SML/2016/0405/MJP – pacht lesního hospodářského 

celku PMŠ a.s. – změna pachtovní smlouvy 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 k pachtovní smlouvě  č. SML/2016/0405/MJP uzavřené mezi městem 

Šumperkem, jako propachtovatelem a společností Podniky města Šumperka a.s., jako 

pachtýřem, jejímž předmětem je propachtování lesního hospodářského celku Lesy města 

Šumperka. Dodatkem dojde k upřesnění závazku propachtovatele uvedeného v čl. 3.5., druhá 

odrážka pachtovní smlouvy takto: „(Propachtovatel se zavazuje:) - hradit náklady na ochranu 

propachtovaného majetku, zejména před šířením kůrovce, před ohryzem vysokou zvěří atp., 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.“ 

V ostatním se pachtovní smlouva č. SML/2016/0405/MJP, ve znění pozdějších dodatků 

nemění. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

5076/18 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1397/5 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 1397/5 o výměře 380 m2 v k.ú. Šumperk za 

podmínek: 

- kupní cena 400,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovení zákonné povinnosti odvodu 

- 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  

- 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 

- nabídka platí do 31.12.2018 

 

Termín:  25.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5077/18 MJP – zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty (or. při ul. Šumavské) 

ukládá 

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

přes  pozemek p.č. 921/1 v k.ú. Dolní Temenice, který je ve vlastnictví města Šumperka. 

Věcné břemeno bude zřízeno pro vlastníka st.p.č. 480, st.p.č. 98, p.p.č. 203/1, p.p.č. 203/2, 

st.p.č. 203/4 vše v k.ú. Dolní Temenice.  

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněný z věcného břemene: 

EKODO Šumperk, s.r.o., se sídlem Janáčkova 893/24, Šumperk, IČO 483 99 141. 
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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 z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického 

plánu vyznačení průběhu vedení věcného břemene  

- oprávněný z věcného břemene výhradně na své náklady bude po dobu sjednané 

služebnosti na  části pozemku p.č. 921/1 v k.ú. Dolní Temenice, která je vymezena 

geometrickým plánem jako průběh vedení služebnosti cesty a stezky, pečovat o stav 

pozemku, aby byl způsobilý ke sjednanému věcnému právu  

- uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5078/18 MJP – žádost Centra sociálních služeb Pomněnka, z.ú., o odprodej spojovacího krčku 

k budově č.p. 1916 

doporučuje ZM 

schválit koncepci odprodeje spojovacího krčku, který je součástí budovy č.p. 1916 na st.p.č. 

4473 v k.ú. Šumperk (or. Šumavská 15), vč. části st.p.č. 4473 v k.ú. Šumperk pod spojovacím 

krčkem, do vlastnictví Centra sociálních služeb Pomněnka, z.ú., se sídlem Šumperk, Šumavská 

1915/13, PSČ 787 01, IČO 04775627, za kupní cenu: 5.000,-- Kč s tím, že spojovací krček 

bude vč. pozemku připojen k budově č. 1914 se st.p.č. 794/1 v k.ú. Šumperk (or. Šumavská 

11), která je ve vlastnictví Centra sociálních služeb Pomněka, z.ú. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová  

5079/18 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 Šumperka             

č. 868/17 ze dne 02.11.2017. 

 

 

Příjemce:   OS ČUS Šumperk, z.s., Tyršova 1581/12, Šumperk, IČO 49561651 

Zastoupený: Ing. Markétou Vintrovou   

 Účel použití:   na náklady spojené s opravou části střechy budovy OS ČUS Šumperk, z.s. 

 Výše částky:     40.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

5080/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření navýšení rozpočtu odboru ŠKV  na 

rok 2018 ve výši 40 tis. Kč na pokrytí žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Šumperka. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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5081/18 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2018 (dodatek) 

schvaluje 

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

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

dodatek č. 2 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2018 ve výši 

3.630,-- Kč. 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

5082/18 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvkové organizaci, IČO 71011994, 

přijmout účelově určený finanční dar od MUDr. Jiřího Berky, radiologie a zobrazovací metody 

UZ pracoviště se sídlem Melantrichova 928/1, 787 01 Šumperk, IČO 07327854, v souladu s 

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

v platném znění, ve výši 5.000,-- Kč. Dar bude poskytnut na nákup učebních pomůcek pro děti  

ve věku od dvou do tří let. 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

5083/18 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout od Unie rodičů z Pětky, z.s., 

Vrchlického 22, 787 01 Šumperk, IČO 01734351, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona  

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

- účelově určený finanční dar ve výši 252.047,-- Kč (na úhradu pracovních sešitů pro 

žáky na školní rok 2018/2019), 

- věcný dar ve formě 27 ks šatních skříněk v hodnotě 48.716,-- Kč. 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

5084/18 Návrh mimořádné finanční odměny ředitelkám Městské knihovny a MŠ Veselá školka 

schvaluje 

udělení mimořádných finančních odměn ředitelkám Městské knihovny T.G. Masaryka 

Šumperk, 28.října 1, IČO 65496604 a Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1,  

IČO 00852091, dle předloženého návrhu z provozního příspěvku zřizovatele. 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

 



 

23|25 

RM 101 – 18.10.2018 

5085/18 Návrh mimořádné finanční odměny ředitelce Městské knihovny T. G. Masaryka 

Šumperk 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2018 navýšení provozního 

příspěvku Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, 28.října 1, IČO 65496604  

ve výši 10 tis. Kč. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

5086/18 Návrh mimořádné finanční odměny ředitelce MŠ Veselá školka 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2018 navýšení provozního 

příspěvku Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 0085091 ve výši 6 tis. 

Kč. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

5087/18 Nájemní smlouvy na pronájem prodejních domků na akci „Vánoce na točáku 2018“ 

bere na vědomí 

uzavření nájemních smluv s níže uvedenými prodejci občerstvení při vánoční akci „Vánoce na 

točáku“, kteří dne 08.10.2018 vysoutěžili v dražbě prodejní domky č. D1-D5 na období, které 

je stanoveno od 09:00 hodin dne 30.11.2018 do 14:00 hodin dne 24.12.2018.  

 
 

Antonín Vidrman 

Lidická 43, 787 01 Šumperk 

IČO 60006595 

prodejní domek č. D1 

 

Pavel Zitta 

Leštinská 34, 789 01 Zábřeh 

IČO 74247417 

Prodejní domek č. D2 

 

Hana Kulichová 

Petrov nad Desnou 352, 788 14 Petrov nad Desnou 

IČO 75343924 

prodejní domky č. D3 

 

Tomáš Ladislav 

Jugoslávská 3, 787 01 Šumperk 

IČO 05411441 

Prodejní domek č. D4 

 

František Jurečka 

Jugoslávská 13, 787 01 Šumperk  

IČO 60294256 

prodejní domek č. D5 
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5088/18 Pořízení Chytré lavičky v rámci projektu Po stopách Malé Vídně a Slezského Říma 

schvaluje 

v rámci realizovaného projektu „Po stopách Malé Vídně a Slezského Říma“ 

spolufinancovaného z Euroregionu Glacensis přímý nákup „Chytré lavičky vč. dopravy“ 

v hodnotě max. 200 tis. Kč bez DPH, tj. 242 tis. Kč vč. DPH. 

 

Termín:  18.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

5089/18 Personální záležitosti – navýšení počtu zaměstnanců na odboru SVV, oddělení 

přestupků 

bere na vědomí 

potřebu navýšení počtu zaměstnanců na odboru SVV, oddělení přestupků. 

 

 

5090/18 Personální záležitosti – navýšení počtu zaměstnanců na odboru SVV, oddělení 

přestupků 

ukládá 

tajemníkovi MěÚ předložit organizační opatření a aktualizovat systemizaci úřadu a města. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

5091/18 Protokol o provedení veřejné dobrovolné dražby 19.09.2018 

bere na vědomí 

výsledek veřejné dobrovolné dražby neupotřebitelného majetku města konané dne 

19.09.2018. 

 

  

5092/18 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. D., trvale bytem Nový Malín, jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

 

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

01.11.2018  

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

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5093/18 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/2016/0300/OSM uzavřené dne 15.06.2016 mezi městem Šumperkem, se 

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

trvale hlášen Olomouc,  jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Temenické na straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019 

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

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Brož     Mgr. Tomáš Spurný 

                               starosta                                2. místostarosta 
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CENÍK SLUŽEB HLAVNÍHO HŘBITOVA ŠUMPERK A HŘBITOVA TEMENICE 

Nájmy 

Nájmy CENA ZA SLUŽBY CENA ZA NÁJEM CELKOVÁ CENA 

Hrobového místa 50 Kč 

m2/rok 

20 Kč 

m2/rok 

70 Kč 

m2/rok 

Urnového místa  50 Kč 

m2/rok 

20 Kč 

m2/rok 

70 Kč 

m2/rok 

Hrobka 50 Kč 

m2/rok 

20 Kč 

m2/rok 

70 Kč 

m2/rok 

Kolumbární okénko   400 Kč 

/rok 

Provedení vsypu (provedení pietního 

aktu bez osobní účasti) 

  1000 Kč 

Provedení vsypu (provedení pietního 

aktu s osobní účasti) 

  2000 Kč 

Vjezd vozidla do areálu hřbitova   50Kč 

Vjezd vozidla s vlekem do areálu 

hřbitova  

  100 Kč 

 

Ceny platí i pro cizí státní příslušníky. 
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