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Naše čj.: MUSP 334/2019 

Naše sp. zn.: 325/2019 TAJ/PECH *MUSPX01YU1U6* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 4. schůze Rady města Šumperka ze dne 10.01.2019. 

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. 

176/19 Dům kultury 

schvaluje 

ukončení smlouvy o dílo č. 2018/0501/RÚI se společností STAVOPROJEKT ŠUMPERK spol. 

s r.o., Lidická 56, Šumperk, IČO 00562050, na zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci Domu kultury. Způsob ukončení: výpovědí nebo odstoupením od  smlouvy o dílo č. 

2018/0501/RÚI, nejpozději do 15.02.2019. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

177/19 Rozpočtová opatření města Šumperka č. I r. 2019 

doporučuje ZM 

schválit: 

rozpočtová opatření č. I roku 2019: 

příjmy ve výši:      10.300 tis. Kč 

výdaje ve výši:     53.666 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  621.209 tis. Kč 

výdaje celkem:  737.152 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  755.741 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      754.675 tis. Kč 

 

Termín:  24.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

178/19 MJP – žádost TJ Šumperk o schválení uzavření nájemní smlouvy na služební byt a 

nájemní smlouvy na občerstvení „Handball“ v budově Žerotínova, Šumperk 

schvaluje 

v souladu s čl. V smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28.02.2000, ve znění 

pozdějších dodatků, uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu k bytu správce, o velikosti 1+2 

obytných místností v 1. NP budovy víceúčelové sportovní haly č.p. 1691 na st.p.č. 1918  v k.ú. 

a obci Šumperk (or. Žerotínova, Šumperk) mezi TJ Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 55, 
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Šumperk, PSČ 787 01, IČO  14617790, jako pronajímatelem na straně jedné a D. Z., bytem 

Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu výkonu 

práce domovníka sportovního areálu nájemcem, na dobu určitou od 01.01.2019 do 

31.12.2019. Nájemné: 3.685,00 Kč/měsíc + zálohy na služby. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

179/19 MJP – žádost TJ Šumperk o schválení uzavření nájemní smlouvy na služební byt a 

nájemní smlouvy na občerstvení „Handball“ v budově Žerotínova, Šumperk 

schvaluje 

v souladu s čl. V smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28.02.2000, ve znění 

pozdějších dodatků, uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku k nebytovým 

prostorám občerstvení Handball v budově víceúčelové sportovní haly č.p. 1691 na st.p.č. 1918  

v k.ú. a obci Šumperk (or. Žerotínova, Šumperk) a části pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk 

o výměře 163,5 m2 mezi TJ Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO  14617790, jako pronajímatelem na straně jedné a Hanou Demeterovou, bytem Šumperk, 

Polní 5, PSČ 787 01, IČO 06688934, jako nájemcem na straně druhé. Nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019. Nájemné za nebytové prostory 

120.000,00 Kč/rok, nájemné za pozemek 9.000,00 Kč/rok + zálohy na služby. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

180/19 MJP – správa majetku – sleva z nájmu – byt č. 2 na adrese Hlavní třída, Šumperk 

schvaluje 

slevu ve výši 100% z jedné měsíční splátky celkového nájemného pro nájemce bytu číslo 2 

v budově na adrese Hlavní třída v Šumperku, z důvodu opravy elektroinstalace, realizované 

v období 19.11.2018 – 05.12.2018. Sleva bude uplatněna v období 02/2019. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

181/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.02.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,00 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

182/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

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

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

a L. K., oba bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé.  
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Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.03.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,00 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

183/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

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

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

a L. N., bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.02.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,00 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

184/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Banskobystrická v Šumperku mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 

straně jedné a D. K., bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.02.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,00 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

185/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Banskobystrická v Šumperku mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 

straně jedné a L. M., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.02.2019 do 30.06.2019, nájemné ve výši 56,00 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

186/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

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

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

J. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 
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Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.03.2019 do 30.06.2022, nájemné ve výši 56,00 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

187/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

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

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

P. F., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.02.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,00 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

188/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

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

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

a J. J., bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.02.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,00 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

189/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici 17. listopadu v Šumperku mezi městem Šumperkem, 

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

F. a J. J., bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.03.2019 do 30.06.2022, nájemné ve výši 56,00 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

190/19 MJP – oprava usnesení RM č. 36/18 – smlouva o zřízení věcného břemene pro 

stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – VN 340, VN 1213, 

zdvojení VNv, VNk“ 

schvaluje 

opravu usnesení RM č. 36/18 ze dne 23.11.2018, ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti, spočívajícího v právu umístit a provozovat přes pozemky p. č. 832/38, 

832/57, 832/67, 914/4, 914/5, 914/11, 914/12, 914/106, 1324/2, 1365/1, 1372/1, 

1495/5, 2082/1, 2119/3, 2171/34, 2171/50, 2187/2, 3080 v k. ú. Šumperk zařízení 

elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – VN 340, VN 1213, zdvojení VNv, VNk“, mezi 
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povinným z věcného břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, a oprávněným z věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 

874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 24729035. 

Oprava usnesení spočívá v doplnění výčtu dotčených pozemků o pozemek p. č. 914/1 v k. ú. 

Šumperk.                                                                                                          

V ostatním se usnesení RM č. 36/18 nemění. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

191/19 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

služebnosti a o právu provést stavbu VBb/0012/2015/Pe – „Multifunkční síť fy 

SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk, Etapa 5-A - 5-G“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o 

právu provést stavbu VBb/0012/2015/Pe, uzavřené dne 29.05.2015 mezi městem 

Šumperkem, jako budoucím povinným a spol. SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 

17/2, Šumperk, IČO 25382292, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je budoucí 

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

spočívajícího v právu uložit a provozovat veřejnou komunikační síť: „Multifunkční síť fy SELECT 

SYSTEM, s.r.o. Šumperk, Etapa 5-A – 5-G“, přes pozemky ve vlastnictví města Šumperka 

v lokalitě ul. Bratrušovské, Kosmonautů, Gagarinově, Pod Senovou, Pod Hájovnou, Pod 

Rozhlednou, Zahradní, Revoluční, Vrchlického, M. R. Štefánika, Vančurově, Husitské, 

Gen. Krátkého a Nemocniční. 

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení lhůty pro realizaci stavby z data 30.09.2018 na nový 

termín 31.12.2019 a prodloužení lhůty pro podání písemné výzvy ze strany budoucího 

oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 31.12.2018 na nový 

termín 31.03.2020, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,00 Kč pro případ 

nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

192/19 MJP – budoucí prodej části p.p.č. 2342 v k.ú. Šumperk (při ul. Kozinově, park u 

Barborky) 

doporučuje ZM 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 29.11.2018 do 17.12.2018 dle usnesení RM č. 

63/18 ze dne 23.11.2018 schválit budoucí prodej části pozemku p.č. 2342 o výměře 3 m2 

v k.ú. Šumperk, dle GP st.p.č. 6423/2 v k.ú. Šumperk. 

Budoucí kupující: J. V., bytem Zábřeh 

 

Podmínky budoucího prodeje:  

- účel prodeje: majetkoprávní narovnání, pozemek a stavba různého vlastníka 

- kupní cena 1.725,00 Kč/m2 + DPH v platné výši, 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 

- vlastnické právo bude převedeno po kolaudaci stavby garáže na části p.p.č. 2342 

v k.ú. Šumperk 

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

 

Termín:  24.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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193/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Výstavba kanalizační přípojky na p.č. 779/1, k.ú. Dolní Temenice (lokalita 

baseballového hřiště při ul. Pod Senovou v Šumperku – Temenici) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající ve zřízení 

práva uložit a provozovat na pozemcích p.č. 871/4 a 779/1 v k.ú. Dolní Temenice stavbu: 

„Výstavba kanalizační přípojky na p.č. 779/1, k.ú. Dolní Temenice“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

Cannibals baseball Šumperk, z. s., se sídlem Tyršova 89/26, Šumperk, IČO 26537362 

Podmínky: 

- Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

- Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,00 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 500,00 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 

služebnosti inženýrské sítě. 

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.10.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,00 Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

194/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Nemocniční, 

1468/47, NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Nemocniční, 1468/47, NNk“ přes 

pozemek p.č. 2076/3 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 110,00 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 1.000,00 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 
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31.10.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,00 Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

195/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Vodovodní přípojka, st.p.č. 42, k.ú. Horní Temenice (lokalita při ul. Potoční) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající ve zřízení 

práva uložit a provozovat přes pozemek p.č. 1184/4 v k.ú. Horní Temenice stavbu: „Vodovodní 

přípojka, st.p.č. 42, k.ú. Horní Temenice“ 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

M. a Z. B., oba bytem Šumperk 

Podmínky: 

- Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

- Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,00 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 oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 500,00 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 

služebnosti inženýrské sítě. 

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.10.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,00 Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

196/19 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p.č. 1488/4 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 1488/4 o výměře do 695 m2 v k.ú. Šumperk za 

podmínek:  

- účelem prodeje: vytvoření klidové zóny mezi objektem k podnikání a plánovaným 

parkovištěm; 

- do doby kolaudace parkoviště na p.p.č. 1488/5 v k.ú. Šumperk bude uzavřena 

smlouva budoucí kupní; 

- kupní cena: 1.300,00 Kč/m2 + platná sazba DPH, pokud bude stanovena povinnost 

odvodu; 

- záloha na kupní cenu ve výši 50% bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy 

budoucí kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva; 

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

spojené s vytýčením pozemku; 
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- vlastnické právo k pozemku bude převedeno do 60 dnů ode dne kolaudace parkoviště, 

nejpozději do 31.12.2021; 

- prodávající si vyhrazuje od záměru prodeje p.p.č. 1488/4 v k.ú. Šumperk odstoupit, 

pokud nebude do 31.12.2019 vydáno pravomocné stavební povolení k výstavbě 

parkoviště na p.p.č. 1488/5 v k.ú. Šumperk, v případě schválení prodloužení termínu 

sjednaného práva k odstoupení pro nesplnění podmínky vydání pravomocného 

stavebního povolení  v termínu, bude uzavřen dodatek ke smlouvě budoucí kupní, 

kterým dojde k posunutí termínu vydání pravomocného stavební povolení a tím i 

termínu sjednaného práva odstoupení ze strany budoucího prodávajícího s tím, že 

další podmínky převodu vlastnického práva nebudou měněny; 

- hranice předmětu prodeje budou upřesněny vytýčením pozemku v souvislosti 

s oplocením pozemků navazujících na pozemek p.č. 1488/4 v k.ú. Šumperk; 

- budoucím kupujícím bude uhrazena částka za bezesmluvní užívání p.p.č. 1488/4 

v k.ú. Šumperk; 

- v případě odstoupení od smlouvy budoucí kupní budou splátky na kupní cenu vráceny 

budoucímu kupujícímu v plném rozsahu, bez nároku na úrok ze složené výše záloh. 

 

Termín:  15.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

197/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Bohdíkovská, (Š.), 

NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská, (Š.), NNk“ přes pozemek 

p. č. 1212/6 v k. ú. Horní Temenice. 

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 110,00 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 1.000,00 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 

31.10.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,00 Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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198/19 MJP – zásady pro podporu města při rekonstrukci a vybudování přípojek splaškové 

kanalizace, které jsou ve vlastnictví soukromých osob v letech 2019 – 2021 v 

Šumperku 

doporučuje ZM 

schválit dle předloženého materiálu „Zásady pro podporu města při rekonstrukci, obnově, 

výměně stávajících či vybudování nových soukromých kanalizačních přípojek v souvislosti 

s rekonstrukcí stokové sítě města, případně rekonstrukcí povrchů komunikací ve městě 

Šumperku“ v letech 2019 - 2021. 

 

Termín:  24.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

199/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Vodovodní a tlaková kanalizační přípojka, p.p.č. 564/83, k.ú. Šumperk“ (lokalita při 

ul. Vančurově) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající ve zřízení 

práva uložit a provozovat přes pozemky p.č. 556/133, 2075/2, 2075/4 v k.ú. Šumperk 

stavbu: „Vodovodní a tlaková kanalizační přípojka, p.p.č. 564/83, k.ú. Šumperk“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

R. L. a E. Ch., oba bytem Šumperk 

Podmínky: 

- Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

- Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,00 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 oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 500,00 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 

služebnosti inženýrské sítě. 

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.10.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,00 Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

200/19 MJP – budoucí pronájem pozemků p.č. 1273/10 – ostatní plocha a p.č. 2048/3 – 

ostatní plocha v k.ú. Šumperk (lokalita stávajícího autobusového nádraží 

v Šumperku) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

14.12.2018 do 04.01.2019  dle usnesení Rady města č. 121/18 ze dne 13.12.2018,  

pronájem  pozemku p.č. 1273/10 – ostatní plocha a pozemku p.č. 2048/3 – ostatní plocha, 

včetně všech součástí a příslušenství, zejména pak staveb komunikací, nástupních ostrůvků 
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včetně zastřešení, chodníků a mobiliáře, umístěných na předmětných pozemcích, to vše v obci 

a katastrálním území Šumperk. 

 

Pronajímatel: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 

  

Nájemce: ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 

IČO 45192057 

 

Účel nájmu: autobusové nádraží pro veřejnou linkovou a městskou autobusovou dopravu v 

Šumperku 

 

Doba nájmu: určitá ode dne nabytí právních účinků kolaudačního rozhodnutí nebo 

kolaudačního souhlasu na zrekonstruovanou část  stávajícího autobusového 

nádraží  (předpoklad od 01.01.2021) do 31.12.2027 

 

Nájemné: 1,200.000,00 Kč/rok/celek + zákonná sazba DPH. Od roku  2022 bude  

    sjednané nájemné každoročně automaticky navyšováno o míru inflace  

    stanovenou Českým statistickým úřadem 

 

Podmínky: 

- Nájemce na své náklady zajistí celoroční údržbu předmětu nájmu, včetně údržby  

mobiliáře (zejména pak úklid, svoz odpadu, zimní údržbu, opravy atd.) a dále úhradu 

případných energií. 

- Předmět nájmu bude sloužit jako veřejné autobusové nádraží pro veřejnou linkovou a 

městskou autobusovou dopravu. 

- S nájemcem město Šumperk uzavře smlouvu o budoucí smlouvě nájemní s tím, že 

před uzavřením vlastní nájemní smlouvy bude předmět nájmu upřesněn po zaměření 

skutečného stavu po provedené rekonstrukci autobusového nádraží a vyhotovení 

geometrického plánu. V rámci uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě nájemní se 

nájemce zavazuje vybudovat novou výpravní budovu na svém pozemku p.č. 1273/39 

k.ú. Šumperk, a to v souladu s harmonogramem investiční akce pronajímatele 

„Přestupní terminál Šumperk“. Nová výpravní budova bude odpovídat moderním 

trendům a její součástí bude komfortní čekárna pro cestující s veškerým zázemím, 

informační kancelář, zdržovna řidičů pro dopravce a veřejné WC. 

 

Poznámka: 

Nájemce bere na vědomí, že uzavření vlastní nájemní smlouvě podléhá opětovnému schválení 

Radou města Šumperka, včetně zveřejnění případně změny zveřejněného záměru města 

Šumperka pronajmout předmět nájmu po jeho upřesnění po zaměření skutečného stavu po 

rekonstrukci a vyhotovení geometrického plánu. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

201/19 MJP – budoucí pronájem pozemků p.č. 1273/10 – ostatní plocha a p.č. 2048/3 – 

ostatní plocha v k.ú. Šumperk (lokalita stávajícího autobusového nádraží 

v Šumperku) 

schvaluje 

v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí autobusového nádraží v Šumperku ukončení 

nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou č. MP-48/2005PRO/PP, ve znění dodatku č. 

1 až č. 3,  uzavřenou se společností ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO 45192057, jejímž předmětem nájmu je část pozemku p.č. 1273/10 – 

ostatní plocha  k.ú. Šumperk. 

 

Způsob ukončení: dohodou 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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202/19 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky: „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní 

pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 

zákona č. 168/1999 Sb.“ 

schvaluje 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní 

pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 

168/1999 Sb.“, zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyloučit účastníka 

zadávacího řízení: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, 

PSČ 120 00, IČO 46973451, z důvodu nedovolené změny předložených smluv v nabídce. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

203/19 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky: „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní 

pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 

zákona č. 168/1999 Sb.“ 

schvaluje 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní 

pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 

168/1999 Sb.“, zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavatelem Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, 

IČO 47116617. Celková nabídková cena činí 3.126.828,00 Kč/3 roky. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

  

204/19 Organizace provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem v době pololetních prázdnin v pátek 01.02.2019 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem v době pololetních prázdnin v pátek 01.02.2019. 

 

   

205/19 Plán veřejnoprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem v roce 2019  

schvaluje 

plán a obsah veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem na rok 2019 a pracovníky Městského úřadu Šumperk k provedení kontrol v roce 

2019 dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  10.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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206/19 Prodej Olomouc region Card v Informačním centru Šumperk  

schvaluje 

uzavření komisionářské smlouvy o prodeji produktu Olomouc region Card s reklamní 

agenturou m-ARK, se sídlem Železniční 4, 779 00 Olomouc, IČO 44903383, zastupovanou 

RNDr. Ivanem Markem, tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. 

 

Termín:  10.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

207/19 Pracovní skupina prevence kriminality města Šumperka  

schvaluje 

změnu ve složení pracovní skupiny prevence kriminality s účinností od 11.01.2019:  

Mgr. Irenu Jonovou za RNDr. Jana Přichystala. 

 

Termín:  11.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

208/19 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 J. M., trvale bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s počátkem nájmu od 01.02.2019  

- měsíční nájemné ve výši 37,00 Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

209/19 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. J., trvale bytem Šumperk, zastoupeným opatrovníkem P. 

J., jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:  
 

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s počátkem nájmu od 01.02.2019  

- měsíční nájemné ve výši 47,00 Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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210/19 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. 5 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0006/2015 

uzavřené dne 23.03.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 

00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. H., bytem Šumperk, zastoupeným 

kolizním opatrovníkem K. G., jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Temenické, na straně druhé, za podmínek: 

 
- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.01.2022 

- měsíční nájemné ve výši 47,00 Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

211/19 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/2017/0692/OSM uzavřené dne 02.01.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a F. H., trvale hlášen 

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

straně druhé, za podmínek: 

     
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.02.2019 

- měsíční nájemné ve výši 47,00 Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

212/19 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. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0026/2015  uzavřené dne 26.01.2016 mezi městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 

1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. Ř., zastoupeným 

zmocněncem M. Ř., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení 

v Šumperku, v ulici Temenické, na straně druhé, za podmínek:    

 
- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.02.2019  

- měsíční nájemné ve výši 37,00 Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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RM 04 – 10.01.2019 

213/19 PMŠ, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 139/18 ze dne 28.12.2018, změna spočívá v nahrazení slova 

„jmenuje“ termínem „volí“. 

 

Termín:  10.01.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

214/19 PMŠ, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

RM ve věci města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 

a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

uzavření smluv o výkonu funkce člena správní rady  sjednávaných mezi společností Podniky 

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

Mgr. Petrem Hasalou, bytem Šumperk, členem správní rady 

Mgr. Karlem Hoškem, bytem Šumperk, členem správní rady 

podle vzoru smlouvy o výkonu funkce schválené RM v působnosti valné hromady usnesením 

RM č. 3841/17 ze dne 30.11.2017. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

215/19 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města  

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 24.01.2019 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Mgr. Irena Jonová 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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