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Naše čj.: MUSP 55436/2019 

Naše sp. zn.: 55416/2019 TAJ/PECH *MUSPX020SR7K* 

 

U S N E S E N Í  

ze 14. schůze Rady města Šumperka ze dne 30.05.2019 

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. 

658/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

doporučuje ZM 

  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 

města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok  2019  a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu pro rok 2019, dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM  

č. 32/18 ze dne 13.12.2018, dle přílohy č. 1. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

659/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

doporučuje ZM 

neschválit žádost o dotaci na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2019, dle 

přílohy č. 2. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

660/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

schvaluje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění:    

         

přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 

města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2019  a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
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výkonnostního sportu pro rok  2019, dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM  

č. 32/18 ze dne 13.12.2018, dle přílohy č. 3. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

661/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

ukládá 

vedoucí odboru finančního a plánovacího zapracovat do rozpočtového opatření roku 2019 

snížení dotace na program „Podpora výkonnostního sportu“ ve výši 350 tis. Kč a vytvoření 

finanční rezervy na individuální dotace odboru ŠKV, které nelze zahrnout do vyhlášených 

programů, ale svým obsahem odpovídají zájmům města. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

662/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

neschvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

32/18 ze dne 13.12.2018. 
 

 

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

Zastoupené: Ing. Markétou Vintrovou   

Účel použití:   na náklady spojené s opravou havarijního stavu rozvodů ústředního topení  

v budově OS ČUS Šumperk, z.s. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

663/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

neschvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

32/18 ze dne 13.12.2018. 
 

 

Příjemce:   Šumperský Majáles, z.s., Jiřího z Poděbrad 2008/24, Šumperk, IČO 06694233 

Zastoupený: Mgr. Zuzanou Stonovou 

Účel použití:   na náklady spojené s vystoupením interpreta na výchovných koncertech dne 

23.05.2019 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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664/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

32/18 ze dne 13.12.2018. 
 

 

Příjemce:   Cannibals baseball Šumperk, z.s., Tyršova 89/26, Šumperk, IČO 26537362 

Zastoupený: Tomášem Cahlíkem, DiS. 

 Účel použití:   na vybudování kanalizační přípojky od stávající buňky se sociálním zařízením 

 Výše částky:    20.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

665/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

32/18 ze dne 13.12.2018. 
 

 

Příjemce:   Šumperská sportovní, z.s., Anglická 2118/4, Šumperk, IČO 64986179 

Zastoupená: Ladislavem Sebökem 

 Účel použití:   na pronájem zařízení, nákup odměn pro účastníky, nákup a výrobu 

propagačních předmětů 

 Výše částky:    5.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

666/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout věcný dar - 2 poukazy na 

letní tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v celkové hodnotě 6.780,-- Kč od Mgr. Romana 

Lipavského – sport a rekreace, Vančurova 702/17, 787 01 Šumperk, IČO 69202575, v 

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

rozpočtů, v platném znění. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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667/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, přijmout účelově 

určený finanční dar ve výši 20.000,-- Kč od společnosti SHM, s.r.o., Průmyslová 3020/3, 

Šumperk, IČO 47976519, zastoupené Ing. Pavlem Holubářem, v souladu s § 27 odst. 5 písm. 

b) zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

Dar bude účelově poskytnut na podporu 15. ročníku akce Město čte knihu, která se uskuteční 

v roce 2019. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

668/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, přijmout účelově 

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

Šumperk, IČO 25904795, zastoupené Mgr. Vladimírem Krskem, v souladu s § 27 odst. 5 

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

znění. Dar bude účelově poskytnut na podporu 15. ročníku akce Město čte knihu, která se 

uskuteční v roce 2019. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

669/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout účelově určený finanční dar ve výši  

2.000,-- Kč od Národního institutu pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 

1, IČO 45768455. Dar bude účelově poskytnut na podporu okresního kola Středoškolské 

odborné činnosti 2019. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

670/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout účelově určený finanční dar ve výši 

20.000,-- Kč od Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., se sídlem Jílová 6, 

787 01 Šumperk, IČO 47674911. Dar bude účelově poskytnut na financování akcí „Den Vody 

2019“; „Den Země 2019“; Kroužkování ptactva rybníky Třemešek a Terénní ekoprogramy. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

671/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout účelově určený finanční dar ve výši 

10.000,-- Kč od Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., se sídlem Jílová 6, 
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787 01 Šumperk, IČO 47674911. Dar bude účelově poskytnut na podporu činnosti tanečního 

souboru Tornádo. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

672/19 Povolení výjimky s nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy Šumperk, 

Sluneční 38 

povoluje 

v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a s § 7 odst. 1 vyhlášky  

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, v platném znění, výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy 

Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, a to z 15 na 16 dětí od 01.09.2019 do 30.06.2020. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

673/19 Organizace školního roku 2019/2020 

bere na vědomí 

informaci o organizaci školního roku 2019/2020 ve školách a školském zařízení zřizovaných 

městem Šumperkem. 

 

674/19 Změna organizace školního roku 2018/2019 v Základní škole Šumperk, Vrchlického 

22 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace školního roku 2018/2019 v Základní škole Šumperk,  

Vrchlického 22, IČO 60339381. 

 

675/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, v souladu s ustanovením  

§ 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, použití fondu investic k navýšení peněžních prostředků určených na 

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a 

to na opravy v objektu školy, v celkové výši do 220 tis. Kč. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

676/19 Vánoční trhy v Šumperku – koncepce pro rok 2019 

ruší 

usnesení RM č. 642/19 ze dne 02.05.2019 z důvodu přijetí nových usnesení. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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677/19 Vánoční trhy v Šumperku – koncepce pro rok 2019 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2019 rozpočtovou změnu – 

navýšení rozpočtu odboru ŠKV o částku 251.000,-- Kč na zajištění smlouvy s Domem kultury 

Šumperk s.r.o., jako organizátorem akce vánoční trhy. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

678/19 Vánoční trhy v Šumperku – koncepce pro rok 2019 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2019 rozpočtovou změnu - 

navýšení rozpočtu ŠKV o částku 40.000,-- na pořízení dřevěného oplocení tržiště. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

679/19 Vánoční trhy v Šumperku – koncepce pro rok 2019 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2019 rozpočtovou změnu - 

navýšení rozpočtu ŠKV o částku 40.000,-- Kč na nákup 500 ks hrnků – NOEL modrý, 230 ml. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

680/19 Prodej propagačních předmětů 

schvaluje 

prodej propagačních předmětů za následující jednotkové prodejní ceny (cena je uváděna 

včetně DPH): 

 

- Tričko dámské Šumperk         210,-- Kč 

- Tričko pánské Šumperk       210,-- Kč 

- Tričko dětské Šumperk        150,-- Kč 

- Funkční tričko ŠumpeRUN         380,-- Kč 

- Turistický deník          60,-- Kč 

- Turistická vizitka prodloužená         15,-- Kč 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

681/19 Závěrečný účet města Šumperka 

doporučuje ZM 

schválit celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2018 bez výhrad.  

Výsledky města Šumperka k 31.12.2018: 

Příjmy celkem       661.418 tis. Kč 

Výdaje celkem      656.826 tis. Kč 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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682/19 Závěrečný účet města Šumperka 

bere na vědomí 

a) zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2018 

b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 

c) přehled výsledků hospodaření organizací města 

d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2018 do 

31.12.2018 

683/19 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2018 

doporučuje ZM schválit 

Výrok: 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b)  zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperk, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 

dni 31.12.2018. 

 

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: účetní závěrka města Šumperk k 31.12.2018 

Sídlo: 787 01 Šumperk, náměstí Míru 1 

IČO 00303461 

DIČ CZ00303461 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

684/19 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VII r. 2019 

schvaluje  

rozpočtová opatření č. VII roku 2019: 

příjmy ve výši:         9.239 tis. Kč 

výdaje ve výši:      11.470 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   637.829 tis. Kč 

výdaje celkem:  754.334 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  772.361 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      771.857 tis. Kč 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

685/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

319/19, 592/19, 599/19, 605/19, 607/19, 609/19, 611/19, 612/19, 613/19, 614/19, 

615/19, 616/19, 619/19, 621/19, 623/19, 627/19, 628/19, 629/19, 630/19, 632/19, 

633/19, 636/19, 637/19, 638/19, 639/19, 640/19, 646/19, 647/19, 648/19, 649/19, 

650/19,  655/19, 656/19,  657/19. 

 

 



 

8|40 

RM 14 – 30.05.2019 

686/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

587/19 do 18.07.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 

588/19 do 18.07.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 

687/19 Časový a obsahový program schůzí Rady města na 2. pololetí 2019 

schvaluje 

časový a obsahový program schůzí Rady města na 2. pololetí 2019. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

688/19 Časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 2. pololetí 2019 

doporučuje ZM 

schválit časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 2. pololetí 2019. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

689/19 Dodatek č. 3 smlouvy o technické podpoře č. TP27/16 se společností VITA software, 

s.r.o. 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 smlouvy o technické podpoře č. TP27/16 ze dne 29.09.2016 se 

společností VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631, na 

rozšíření AIS – VITA o 5 ks licencí AIS VITA – Úřad územního plánování včetně technické 

podpory a technickou podporu na modul AIS VITA – Koordinované stanovisko. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

690/19 Změna v komisi Studentská rada 

odvolává 

na návrh předsedy komise Studentská rada Benjamina Lipenského ke dni 15.05.2019. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

691/19 Šumperské sportovní areály, s.r.o. – vyúčtování dotací za rok 2018 

schvaluje 

roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., 

Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující areál plaveckých bazénů Na 

Benátkách v Šumperku, za rok 2018. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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692/19 Šumperské sportovní areály, s.r.o. – vyúčtování dotací za rok 2018 

schvaluje 

roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., 

Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující objekt zimního stadionu v Šumperku, 

za rok 2018. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

693/19 Šumperské sportovní areály, s.r.o. – vyúčtování dotací za rok 2018 

schvaluje 

dorovnání dotace na pokrytí ztráty z provozu areálu plaveckých bazénů za rok 2018 ve výši 

73.044,54 Kč dle čl. II. odst. 5 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Šumperka na kompenzaci nákladů závazků veřejné služby ze dne 09.05.2017, uzavřené se 

společností Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, a 

ukládá odboru finančnímu a plánovacímu poskytnout tuto částku z úspory dotace za rok 2018 

poskytnuté na provoz zimního stadionu ve výši 109.164,79 Kč a zapracovat vzájemná 

vyúčtování do rozpočtových opatření. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil,  

Ing. Peluhová 

 

694/19 Prodej části pozemku p. č. 5402 v k. ú. Šumperk 

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

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

v souladu s čl. XIII. stanov společnosti uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem 

majetkoprávního vypořádání pozemku (p. č. 5402 v k. ú. Šumperk) pod stavbou „Zkapacitnění 

parkovacích ploch ve sportovně-rekreačním areálu Benátky“ za podmínek uvedených v 

usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 141/19 ze dne 21.02.2019. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

695/19 MJP – zveřejnění záměru města prodat p. č. 427/137 a p. č. 704/79 v k. ú. Dolní 

Studénky (Silnice I/44 Bludov obchvat) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat pozemky p. č. 427/137 – vodní plocha a p. č. 704/79 – orná 

půda v k. ú. Dolní Studénky. 

 

Účel prodeje:  majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou díla komunikace „I/44 Bludov 

obchvat“ 

 

Kupní cena:  49.840,-- Kč (slovy: čtyřicetdevěttisícosmsetčtyřicetkorunčeských) včetně DPH 

 

Termín:  04.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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696/19 MJP – zveřejnění záměru pronajmout pozemky p. č. 427/67, p. č. 442/46, p. č. 

704/74, p. č. 704/75, p. č. 704/78, p. č. 705/1 a p. č. 705/3 v k. ú. Dolní Studénky 

(Silnice I/44 Bludov obchvat) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout pozemky p. č. 427/67, p. č. 442/46, p. č. 704/74, p. č. 

704/75, p. č. 704/78, p. č. 705/1 a p. č. 705/3 v k. ú. Dolní Studénky. 

  

Účel nájmu:  dočasné využití pozemků při realizaci stavby díla komunikace „I/44 Bludov 

obchvat“ 

 

Nájemné: 22,-- Kč/m2 za jeden rok dle Výměru ministerstva financí č. 1/2019 

 

Termín:  04.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

697/19 MJP – výpůjčka částí pozemků p. č. 832/57, p. č. 914/1 a p. č. 914/5 v k. ú. 

Šumperk (Silnice I/44 Bludov obchvat) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 

06.05.2019 do 22.05.2019  dle usnesení rady města č. 621/19 ze dne 02.05.2019, 

výpůjčku části pozemku p .č. 832/57 – trvalý travní porost o výměře cca 3.203 m2, části 

pozemku p. č. 914/1 – trvalý travní porost o výměře cca 3.129 m2 a části pozemku  p. č. 

914/5 – trvalý travní porost o výměře cca 97 m2, to vše v k. ú. Šumperk. 

 

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

 

Vypůjčitel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 

IČO 65993390    

 

Účel: realizace vyvolaných investic v rámci stavby „I/44 Bludov – obchvat“, a to 

stavebních objektů č. SO 313 – Úprava kanalizace v km 0,100 přivaděče, č. SO 

378 – Úprava meliorací v km 0,0-0,6 přivaděče, č. SO 655 – Ochrana 

sdělovacích kabelů SŽDC v žkm 46,070 a č. SO 870 – Stabilizace mokřadního 

biotopu v k. ú. Šumperk 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

698/19 MJP – EKOZIS, s.r.o., smlouva o smlouvě budoucí kupní č. OBCH/0073/2012 – 

prodloužení termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy (lokalita Hrabenovská 

v Šumperku) 

doporučuje ZM 

schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 693/12 ze dne 20.09.2012, ve znění 

usnesení zastupitelstva města č.227/15 ze dne 18.06.2015 , týkající se budoucího odkupu 

části pozemku p. č. 102/1 a díla vybudované komunikace, chodníků, parkovacího stání a 

zelených pásů v k. ú. Horní Temenice. Změna spočívá v prodloužení původního termínu pro 

uzavření vlastní kupní smlouvy, a to z termínu 30.06.2019 na nový termín 30.12.2021. 

V ostatním se usnesení zastupitelstva města č. 693/12 ze dne 20.09.2012 ve znění usnesení 

zastupitelstva města č. 227/15 ze dne 18.06.2015 nemění a zůstává v platnosti. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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699/19 MJP – záměr města Šumperka prodat část pozemku p. č. 108/99 – ostatní plocha 

v k. ú. Dolní Temenice (lokalita u kotelny K2 při ul. Prievidzské) 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  

od 06.05.2019 do 22.05.2019  dle usnesení rady města č.607/19 ze dne 02.05.2019 prodej 

části pozemku p. č. 108/99 - ostatní plocha o výměře cca 70 m2  v k. ú. Dolní Temenice.  

 

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

 

Kupující: Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 

65138163 

 

Účel:  sjednocení vlastnictví dotčených pozemků stavbou: „Instalace KGJ Šumperk II. 

– Kotelna K2 + VST“ 

Kupní cena: 800,-- Kč/m2 + DPH v platné sazbě 

Podmínky: náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku a správní 

poplatek za provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

uhradí kupující 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

700/19 MJP – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 1257/51 v k. ú. Šumperk 

(pozemek vedle Hotelu SPORT v areálu Tyršova stadionu v Šumperku) 

ruší 

usnesení Rady města Šumperka č. 4957/18 ze dne 27.09.2018 a č. 5040/18 ze dne 

18.10.2018 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

701/19 MJP – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 1257/51 v k. ú. Šumperk 

(pozemek vedle Hotelu SPORT v areálu Tyršova stadionu v Šumperku) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1257/51 o výměře cca 1000 m2 v   

k. ú. Šumperk. 

 

Účel:    vybudování a následné provozování parkovacích stání pro osobní  

     automobily určeného výlučně pro provoz Hotelu Sport v areálu Tyršova  

     stadionu v Šumperku 

  

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

 

Doba nájmu:  určitá do 30.09.2033 

 

Termín:  04.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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702/19 MJP – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 1257/51 v k. ú. Šumperk 

(pozemek vedle Hotelu SPORT v areálu Tyršova stadionu v Šumperku) 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. MP 10/2004 uzavřené mezi městem Šumperk, se 

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

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

nájemcem. Dodatkem dojde k zúžení předmětu nájmu, a to o další část pozemku p. č. 

1257/51 o výměře cca 750 m2 (plocha určená pro parkovací stání u Hotelu Sport v areálu 

Tyršova stadionu v Šumperku). 

V ostatním zůstává nájemní smlouva č. MP 10/2004, ve znění dodatku č. 1 až č. 3 beze 

změny. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

703/19 MJP – zúžení předmětu nájmu ze smlouvy o nájmu nemovitostí č. 

SML/2018/0492/OKS – pronájem pozemku p. č. 404 v k. ú. Šumperk (parkoviště na 

ulici Polská v Šumperku) 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č SML/2018/0492/OKS ze dne  

29.06.2018 uzavřené mezi městem Šumperkem jako nájemcem a panem P. K. jako 

pronajímatelem, kde předmětem nájmu je pozemek p. č. 404 o výměře  1.030 m2 v k. ú. 

Šumperk. Dodatkem č. 1 dojde k zúžení předmětu nájmu o cca 30 m2 zelené plochy, která 

není využívána k parkování, a na které pronajímatel nechá vybudovat dřevěnou předzahrádku.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitostí č. SML/2018/0492/OKS, včetně výše nájmu 

nemění. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

704/19 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ZŠ Dr. E. Beneše 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 65/07 ze dne 28.12.2007 mezi městem 

Šumperk, jako půjčitelem a Základní školou Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, se 

sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 1, PSČ 787 01, jako vypůjčitelem, kterým bude opraveno 

v celém textu smlouvy číslo popisné  vypůjčené budovy na st. p. č. 569 v k. ú. Šumperk, a to z 

„č. p. 587“ na „č. p. 974“ a v čl. II smlouvy se text: 

„- budovu č. p. 587 postavenou na pozemku stavební parcela č. 569 a pozemek stavební 

parcela č. 569 (orientačně Dr. E. Beneše 1), předmětem výpůjčky není služební byt umístěný 

v budově č. p. 587“ 

nahrazuje textem: 

„- pozemek stavební parcela č. 569 včetně budovy č. p. 974, která je jeho součástí (orientačně 

Dr. E. Beneše 1, Šumperk), předmětem výpůjčky nejsou prostory původního služebního bytu 

umístěného v budově č. p. 974“ 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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705/19 MJP – zveřejnění záměru prodeje části p. č. 2442 v k. ú. Nový Malín o výměře cca 20 

m2 (or. areál letiště) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 2442 v katastrálním území Nový Malín, 

obec Nový Malín o výměře cca 20 m2 za podmínek:  

- účel prodeje: vybudování kioskové trafostanice 22/0,4 kV 

- kupní cena: dle znaleckého posudku 

- geometrický plán vyhotoví na své náklady kupující 

- kupující uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

- na základě zveřejněného záměru bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci trafostanice, nejpozději do 5 let od 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

706/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

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

M. N., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

707/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

708/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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. 

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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709/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 

V. N., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

710/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

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

bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

711/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

712/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 J. 

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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713/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 

E. Z., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.09.2019 do 30.06.2021, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

714/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

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

B. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

715/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 A. D., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

716/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 01.07.2019 do 31.12.2019, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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717/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 T. H., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

718/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 M. H., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

719/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 O. T., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

720/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

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

P. K., bytem Lidická 1312/75, Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 31.12.2019, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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721/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

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

S. T., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

722/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

723/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

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

A. D., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.09.2019 do 30.06.2022, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

724/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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. Ř., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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725/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

726/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 J. 

a M. H., bytem Šumperk, jako nájemníky na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

727/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

728/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 

M. H., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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729/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 Z. 

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

730/19 MJP - bytová problematika – návrhy na prodloužení doby nájmu 

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 

V. a V. V., bytem Šumperk, jako nájemníky na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

     

731/19 MJP – bytová problematika – uzavření nájemní smlouvy 

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 J. 

N., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

15.06.2019,  smluvní nájemné ve výši  56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

732/19 MJP – změna usnesení RM č. 299/19 – smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě pro stavbu komunikační sítě UPC: „Zřízení EKS UPC 

Šumperk – optické propojení sítě“ 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 299/19 ze dne 07.02.2019, ve věci uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístit a provozovat podzemní vedení veřejné 

komunikační sítě: „Zřízení EKS UPC Šumperk – optické propojení sítě“ přes pozemky p. č. st. 

1233/2, st. 1772/2, st. 1774/2, st. 1880/3, st. 1885/2, st. 1887/2, st. 1903/2, st. 1904/2, 

st. 1905/3, st. 1906/2, 481/1, 481/3, 481/4, 481/5, 481/6, 539/38, 547/1, 547/18, 

547/24, 553/3, 553/16, 554/37, 555/1, 555/24, 555/25, 555/26, 555/28, 555/29, 

555/30, 556/1, 556/29, 2058/1, 2074, 2080/2, 2169/8, 2253/4, 2287, 2296 v k. ú. 

Šumperk, mezi povinným ze služebnosti městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, a oprávněným ze služebnosti spol. UPC Česká republika, s.r.o., se 

sídlem Závišova 502/5, Nusle, 14000 Praha 4, IČO 00562262. 
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Usnesení se mění ve stanovené výši úplaty v částce 250.240,-- Kč včetně platné sazby DPH, 

přičemž úplata se nově stanovuje ve výši 261.130,-- Kč včetně platné sazby DPH. 

V ostatním se usnesení RM č. 299/19 nemění. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

733/19 MJP – změna usnesení RM č. 4291/18 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „PS CNG Bonett EUROGAS při ČS PHM EuroOil, 

Šumperk, ul. Jesenická“ – přípojka STL plynovodu a zemního vedení NNk 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4291/18 ze dne 12.04.2018, ve věci uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístit a provozovat na 

pozemcích p. č. 1093/38, 2046/3, 2046/1, 1067/5 v k. ú. Šumperk, stavbu: „PS CNG Bonett 

EUROGAS, při ČS PHM EuroOil, Šumperk, ul. Jesenická“– přípojka STL plynovodu a zemního 

vedení NNk, mezi budoucím povinným městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, a budoucím oprávněným spol. Bonett EUROGAS CNG City, a.s., se 

sídlem Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO 29055806. 

Změna usnesení spočívá v doplnění pozemků dotčených stavbou předmětné inženýrské sítě o 

pozemky p. č. 1093/36, 1093/35, 1093/34, 1093/33 v k. ú. Šumperk. 

V ostatním se usnesení RM č. 4291/18 nemění. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

734/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu ČEZ: „Přeložka 

kabelu VNk OC Šumperk – Temenická“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Přeložka kabelu VNk OC Šumperk - 

Temenická“ -  nové zemní kabelové vedení VN a NN o celkové délce 298,89 m a 1 ks pilíře, 

přes pozemky p. č. 95/1, 104/6, 104/7, 104/17, 104/23, 104/24, 108/2, 108/15, 108/20, 

108/29, 108/33, 1085/35, 108/115, 108/116, 108/117, 126/7, 126/8, 709/27, 918/7, 

918/13 v k. ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Oprávněný z věcného břemene:   

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 32.549,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Doplatek ve výši 12.549,-- Kč vč. DPH, vzniklý po 

započtení zálohy ve výši 20.000,-- Kč, zaplacené na základě smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene VBb/0016/2008/Foj ze dne 16.04.2008, 

bude oprávněným uhrazen před vkladem věcného práva do KN, v termínu 

nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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735/19 MJP – změna usnesení RM č. 4698/18 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti pro stavbu komunikační sítě T-mobile: „INSCZ_77002_Šumperk_etapa č. 

1“ 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4698/18 ze dne 19.07.2018, ve znění pozměňujícího usnesení 

RM č. 620/19 ze dne 02.05.2019, ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti pro umístění a provozování komunikační sítě T-Mobile Czech Republic a.s.: 

„INSCZ_77002_Šumperk_etapa č. 1“, přes vyjmenované pozemky v lokalitě ul. Bludovská, 

Prievidzská, Temenická, Langrova, Čajkovského, Fibichova, Kmochova, J. z Poděbrad, 

Evaldova, Šumavská, Kosmonautů, Gagarinova, Bratrušovská, mezi městem Šumperkem, 

jakožto budoucím povinným ze služebnosti, a spol. T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem 

Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4, IČO 64949681, jakožto budoucím oprávněným ze 

služebnosti. 

Změna usnesení spočívá: 

- ve vypuštění pozemků p. č. 613/3, 108/18, 108/19, 645/25 v k. ú. Dolní Temenice a 

p. č. 1969/2, 1969/7 v k. ú. Šumperk, které po úpravě projektové dokumentace 

nebudou dotčeny stavbou komunikační sítě; 

- v doplnění pozemků dotčených stavbou komunikační sítě po úpravě projektové 

dokumentace o pozemky p. č. 269/12, 269/13, 269/14, 513/13, 1968/1, 2039/6, 

2039/7 v k. ú. Šumperk a p. č. 191/1, 195/2, 200/2, 564/20, 564/25 v k. ú. Dolní 

Temenice; 

- ve změně názvu stavby z původního názvu: „Šumperk_Fibichova – 1. et.“ na nový 

název stavby: „INSCZ_77002_Šumperk_etapa č. 1“. 

V ostatním se usnesení RM č. 4698/18 nemění. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

   

736/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „PREL, Šumperk – Gagarinova, Plynovod; č. stavby: 

8800085920“ – přeložka STL plynovodu pro účely přípravy území pro stavbu: 

„Parkovací dům Gagarinova“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu zřídit a 

provozovat na pozemku p. č. 579/18 v k. ú. Dolní Temenice plynárenské zařízení: „PREL, 

Šumperk – Gagarinova, Plynovod; č. stavby: 8800085920“ – přeložka STL plynovodu pro 

účely přípravy území pro stavbu: „Parkovací dům Gagarinova“, včetně jeho součástí, 

příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v právu vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek 

v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním 

plynárenského zařízení. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

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 500,-- Kč + platná sazba DPH. Úhradu 

provede budoucí oprávněný na základě budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, 

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

- Budoucí oprávněný zajistí na své náklady vyhotovení geometrického plánu pro určení 

rozsahu věcného břemene. 
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- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

737/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu zařízení 

elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk, Americká, pa. č. 1291/3, nové NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, Americká, pa. č. 1291/3, nové 

NNk“ přes pozemky p. č. 1291/3, 1291/9, st. 1895/2 v k. ú. Šumperk – uložení zemního 

kabelového vedení NN a umístění 2 ks kabelových skříní. 

Povinný z věcného břemene:   

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 služebnosti: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty je stanovena podle schválených 

„Zásad pro zřízení věcných břemen (služebností)………. „ v částce 500,-- Kč + 

DPH v platné sazbě. Úplata je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy, před vkladem věcného práva do KN. 

- Oprávněný zajistí geometrický plán pro určení rozsahu věcného břemene a uhradí 

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

738/19 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1346/7 a pozemku p. č. st. 5618 v   

k. ú. Šumperk (část zahrady u domu Javoříčko 1529/14, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1346/7 o výměře 76 m2 a pozemek      

p. č. st. 5618 o výměře 7 m2  v  k. ú. Šumperk.   

              Účel nájmu:   a) pozemek pro individuální využití 

    b) pozemek pod ostatní stavbou 

              Nájemné:   a) 5,-- Kč/m2/rok 

     b) 30,-- Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:    povinnost odstranit stavbu na vlastní náklady po ukončení nájmu 

 

Termín:  10.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

739/19 MJP – ukončení pronájmu nebytových prostor v domě na nám. Míru 20 

schvaluje 

ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor číslo NNP/0006/2013 ze dne 01.07.2013, kde 

pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 
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00303461, a nájemcem Ing. Leona Pekařová, bytem U Splavu 738,  788 13, Rapotín, IČO 

70003645. 

Předmět nájmu: nebytový prostor o rozloze 54 m² nacházející se v I. NP budovy č. p. 94, 

která je součástí pozemku st. p. č. 21, katastrální území a obec 

Šumperk (orientačně nám. Míru 20) 

Způsob ukončení: písemná dohoda k datu 31.07.2019 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

740/19 MJP – ukončení pronájmu nebytových prostor v domě na nám. Míru 20 

schvaluje 

ukončit smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání číslo SML/2017/0125/OSM ze dne 

31.03.2017, kde pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 

Šumperk, IČO 00303461, a nájemcem Ing. Leona Pekařová, bytem U Splavu 738,  788 13, 

Rapotín, IČO 70003645. 

Předmět nájmu: nebytový prostor o rozloze 48 m² nacházející se v I. NP budovy č. p. 94, 

která je součástí pozemku st. p. č. 21, katastrální území a obec 

Šumperk (orientačně nám. Míru 20) 

Způsob ukončení: písemná dohoda k datu 31.07.2019 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

741/19 MJP – žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu  v domě nám. 

Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku  ke dni 30.06.2019 

s nájemci J. B., bytem Šumperk, a Z. Ch., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy s účinností od 01.07.2019, jejímž předmětem bude byt v domě nám. Jana 

Zajíce v Šumperku s manžely I. a L. H., oba bytem Šumperk. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

742/19 MJP – žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/49 

v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/49 (dle projektové dokumentace č. 311) v budově č. p. 2958 na 

pozemku st. p. č. 725/7 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 

13, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 2995/10000 na společných částech domu č. 

p. 2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/48, 2958/49 a byt 

č. 2958/50 a spoluvlastnického podílu o velikosti 94/10000 na společných částech domu    

č. p. 2958, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt č. 

2958/1 – 2958/80, a spoluvlastnického podílu o velikosti 94/10000 na pozemku pod 

domem st. p. č. 725/7 v k. ú. Šumperk. 

Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na předmětnou bytovou jednotku se stávajícími budoucími kupujícími a 

uzavřena nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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743/19 MJP – změna osobních údajů u nájemkyně a budoucí kupující bytu v domě nám. Jana 

Zajíce, Šumperk 

bere na vědomí 

změnu příjmení a bydliště u nájemkyně bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk, nové osobní 

údaje: Š. J., bytem Praha 4 – Braník. 

 

744/19 MJP – změna osobních údajů u nájemkyně a budoucí kupující bytu v domě nám. Jana 

Zajíce, Šumperk 

doporučuje ZM 

vzít na vědomí změnu příjmení a bydliště u budoucí kupující bytu v domě nám. Jana Zajíce, 

Šumperk, nové osobní údaje: Š. J., bytem Praha 4 – Braník. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

745/19 MJP – výpověď z nájemních smluv na užívání části p. p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk 

(or. u Benátek zahrádkářská kolonie U loděnice) 

schvaluje 

vypovědět nájemní smlouvu, označenou jako SML/2018/0179/MJP/Pe, kterou pronajímatel 

město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, pronajal za úplatu 

nájemci J. K., bytem Šumperk, část pozemku p. č. 1378/3 o výměře 291 m2  v k. ú. Šumperk 

za účelem zahrádkářské činnosti. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou a je 

tříměsíční počínaje prvním dnem v měsíci, ve kterém je výpověď doručena. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

746/19 MJP – výpověď z nájemních smluv na užívání části p. p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk 

(or. u Benátek zahrádkářská kolonie U loděnice) 

schvaluje 

vypovědět nájemní smlouvu, označenou jako SML/2018/0178/MJP/Pe, kterou pronajímatel 

město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, pronajal za úplatu 

nájemci B. H., bytem Šumperk, část pozemku p. č. 1378/3 o výměře 85 m2  v k. ú. Šumperk za 

účelem zahrádkářské činnosti. Výpovědní lhůta je stanovena nájemní smlouvou a je tříměsíční 

počínaje prvním dnem v měsíci, ve kterém je výpověď doručena. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

747/19 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk (or. u Benátek 

zahrádkářská kolonie U loděnice) 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit pronájem části pozemku p. č. 1378/3 o výměře 448 m2  v    

k. ú. Šumperk za účelem zahrádkářské činnosti, za podmínek:  

- doba nájmu:   na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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- sazba nájemného:  a) nezastavěná část pozemku 3,-- Kč/m2/rok  

b) zastavěná část pozemku 10,-- Kč/m2/rok 

 

Termín:  05.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

748/19 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 500/11 v k. ú. Šumperk (or. zadní část zahrad 

u rodinných domů při ul. Bludovské) 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p. p. č. 500/11 o výměře 73 m2  v k. ú. Šumperk, 

za podmínek:  

- účele prodeje: zahrada  

- kupní cena: 400,-- Kč/m2  + platná sazba DPH v případě stanovení odvodu    

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 

Termín:  05.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

749/19 MJP – prodej pozemku p. č. 1765 v k. ú. Nový Malín 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  

13.02.2019 do 04.03.2019 dle usnesení rady města č. 279/19 ze dne 07.02.2019, budoucí 

prodej části p. p. č. 1765 o výměře 3841 m2  , dle GP p. p. č. 1865/1 o výměře 3841 m2  v k. ú. 

Nový Malín. 

Budoucí kupující: J. A., bytem Nový Malín 

Podmínky budoucí prodeje: 

- po dobu placení záloh na kupní cenu bude uzavřena smlouva budoucí kupní;  

- kupní smlouva bude sjednána po uhrazení kupní ceny jako celku ve stanoveném 

termínu; 

- účel prodeje: volná zelená plocha využitelná k zemědělskému využití; 

- kupní cena: 62,-- Kč/m2; kupní cena bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách 

s tím, že do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní bude uhrazena záloha na 

kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč, dále bude kupní cena uhrazena v 11 měsíčních 

splátkách; 

- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po uhrazení kupní ceny, 

nejpozději do 31.12.2020; 

- budoucí kupující se sjednává právo od smlouvy odstoupit v případě, pokud nebudou 

hrazeny zálohy na kupní cenu ve stanoveném termínu; 

- v případě odstoupení od smlouvy ze strany budoucího kupujícího budou zálohy na 

kupní cenu vráceny bez nároku na úrok ze složené výše záloh do 14 dnů ode dne 

doručení o odstoupení; 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

750/19 MJP – zveřejnění výpůjčky p. p. č. 1662/1 v k. ú. Šumperk (or. park u pekárny) 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit výpůjčku části p. p. č. 1662/1 o výměře cca 600 m2  v k. ú. 

Šumperk, za podmínek:  
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- účel výpůjčky: akce - snídaně v trávě každou sobotu v dopoledních hodinách (akce pro 

veřejnost, občerstvení formou pikniku), umístění mobilních toalet    

- doba výpůjčky: určitá od podpisu smlouvy do 08.07.2019  

- výpůjčitel uhradí při podpisu smlouvy 5.000,-- Kč kauci, která bude sloužit pro případný 

úklid předmětu výpůjčky. Pokud předmět výpůjčky nebude uklizen nejpozději do 24:00 

hod. od konání akce, bude úklid zajištěn půjčitelem a uhrazen ze složené kauce. Po 

skončení sjednané doby výpůjčky bude kauce vrácena do 14 dnů ode dne ukončení 

smlouvy, v případě čerpání kauce na provedení úklidu předmětu výpůjčky bude částka 

kauce krácena  

- výpůjčitel bude na své náklady udržovat předmět výpůjčky 

- výpůjčitel se zavazuje, že pořádáním akce nedojde k porušení obecně závazných 

vyhlášek města Šumperka  

- výpůjčitel zajistí po každé akci vývoz komunálního odpadu a úklid 

 

Termín:  05.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

751/19 MJP – ukončení platnosti a účinnosti smlouvy – prodej pozemku p. č. 213/10 v k. ú. 

Horní Temenice – výstavba Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

schválit dohodu o ukončení smlouvy SML/2018/0765/MJP/vr, jejímž předmětem je prodej 

pozemku p. č. 213/10 v k. ú. Horní Temenice a zřízení služebnosti inženýrské sítě přes p. p. č. 

1031/2 v k. ú. Horní Temenice mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461,  jako prodávajícím a povinným ze služebnosti, a L. P., bytem Šumperk, jako 

kupujícím a oprávněným ze služebnosti. Důvodem k ukončení smlouvy je nezajištění 

finančních prostředků na úhradu kupní ceny a dalších finančních závazků ze smlouvy. Složená 

rezervace na kupní cenu ve výši 230.280,-- Kč bude kupujícímu a oprávněnému ze služebnosti 

vrácena do 14 dnů ode dne podpisu dohody o ukončení smlouvy. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

752/19 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p. č. 213/10 v k. ú. Horní Temenice – výstavba Za 

Hniličkou 

schvaluje 

zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 213/10 o výměře 808 m2 v k. ú. Horní Temenice 

za účelem výstavby rodinného domu a zveřejnit záměr města prodat přípojky vody, splaškové 

kanalizace a plynové přípojky sloužící napojení p. p. č. 213/10 v k. ú. Horní Temenice za 

podmínek:  

- kupní cena: min. 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, včetně přípojek inženýrských sítí  

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

návrhu vkladu vlastnického práva do katastru, pokud nebude kupní cena uhrazena ve 

stanoveném termínu, sjednává si prodávající jednostranně odstoupit od uzavřené 

smlouvy v plném rozsahu  

- kupujícím budou dodrženy regulativa k výstavbě vydaná dne 04/2018 (stavební čára, 

stavební hranice, oplocení pozemku) 

- v případě více žadatelů o odkoupení pozemku bude o kupujícím rozhodnuto v uzavřené 

dražbě, který nabídne nejvyšší kupní cenu za 1m2  

- součástí kupní smlouvy bude povinnost sjednat služebnost inženýrské sítě za 

podmínek stanovených samostatným usnesením o zřízení příslušné služebnosti  

- žádosti na odkoupení pozemku  je možné podávat do 30.06.2019, žádost musí 

obsahovat jméno a příjmení žadatele, bydliště, telefonický, případně e-mailový kontakt 

 

Termín:  05.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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753/19 MJP – prodej pozemku p. č. 213/10 v k. ú. Horní Temenice – výstavba Za Hniličkou 

schvaluje 

v případě obdržení více žádostí na odkoupení pozemku p. č. 213/10 v k. ú. Horní Temenice 

komisi uzavřené dražby: licitátor PaedDr. Petr Holub, členové komise Ing. Hana Répalová, 

vedoucí odboru majetkoprávního, a Dagmar Vernerová, referent odboru majetkoprávního, 

pověřený zápisem uzavřené dražby. Termín konání dražby určí komise a doručí výzvu všem 

žadatelům, kteří si v daném termínu požádají o odkoupení pozemku. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

754/19 MJP – zveřejnění změny nájemní smlouvy – ZK Střelnice (or. zahrádkářská kolonie 

Střelnice za čerpací stanicí a novým marketem KINEKUS při ul. Jesenické) 

schvaluje 

zveřejnění  záměru změnit nájemní smlouvu MP 14/2005/Pro/vr ze dne 09.05.2005 ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 16.01.2006, dodatku č.  2 ze dne 06.05.2008 a dodatku č. 3 ze dne 

03.01.2013, kterou byl sjednán pronájem p. p. č. 1094/1 a p. p. č. 1141/3 v k. ú. Šumperk za 

účelem zahrádkářské činnosti v zahrádkářské kolonii Střelnice, IČO 71240624. Změnou 

nájemní smlouvy dojde k  rozšíření pronájmu o p. p. č.  1140/5 o výměře 1318 m2 v k. ú. 

Šumperk. Podmínky pronájmu:  

 

- účel pronájmu:  a) 1272 m2  -   zahrádkářská činnost 

   b) 46 m2 – pozemky pod stavbami 

- sazba nájemného:  a) zahrádkářská činnost   3,-- Kč/ m2 

         b) pod stavbami  10,-- Kč/ m2 

- povinnost úhrady nájemného platí od 01.01.2019   
 

Ostatní podmínky zůstávají platné tak, jak jsou sjednány nájemní smlouvou ve znění jejich 

dodatků. 

 

Termín:  05.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

755/19 MJP – prodloužení pronájmu bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

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

č. SML/2018/0797/OSM uzavřené dne 21.12.2018 mezi městem Šumperkem jako 

pronajímatelem na straně jedné, a I. H., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu v domě nám. 

Jana Zajíce, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  

od  01.07.2019  do  30.09.2019. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

756/19 MJP – prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 1257/123 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

06.05.2019 do 22.05.2019 dle usnesení rady města č. 611/19 ze dne 02.05.2019 uzavřít 

dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0056/2009 ze dne 22.10.2009 mezi městem 

Šumperk jako půjčitelem a Okresním sdružením ČUS Šumperk, z.s. (dříve název: Okresní 
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sdružení Českého svazu tělesné výchovy v Šumperku), IČO 49561651, se sídlem Šumperk, 

Tyršova 1581/12, PSČ 787 01, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku     

p. č. 1257/123 v katastrálním území Šumperk za účelem umožnění přístupu k budově 

Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. 

Předmět dodatku: 

- změna v názvu vypůjčitele dle zápisu ve spolkovém rejstříku: Okresní sdružení ČUS 

Šumperk, z.s. 

- prodloužení výpůjčky z termínu „do 31.12.2019“ na termín „do 31.12.2029“. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

757/19 MJP – žádost MŠ Sluníčko o souhlas s výstavbou zahradního altánu na pozemku p.č. 

1392/17 v k. ú. Šumperk 

souhlasí, 

aby Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČO 60801085, 

se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, vystavěla na pozemku p. č. 1392/17 v k. ú. 

Šumperk, obec Šumperk (or. školní zahrada při ul. Vrchlického 19, Šumperk) zahradní altán 

v umístění, rozsahu a stavebnětechnickém provedení dle předložené dokumentace pro 

ohlášení stavby, zpracovatel: Ing. arch. František Dvořák, SAAP Šumperk, datum: 27.03.2019. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

758/19 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí JEČMÍNEK, o.p.s. 

souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 ze dne 

02.09.2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 1907 na pozemku st .p. č. 

2529 a části pozemku p. č. 179/3 zahrada, vše v kat. území Šumperk (or.ozn. Evaldova 25, 

Šumperk) za účelem provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 

příspěvková organizace, jako pronajímatelem, a JEČMÍNEK, o.p.s., se sídlem Šumperk, 

Evaldova 25, PSČ 787 01, IČO 26835932, jako nájemcem, dle článku III. odst. 2 smlouvy o 

výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperk, jako půjčitelem, a Mateřskou školou Sluníčko 

Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČO 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova 

č. p. 1907/25, PSČ 787 01, jako vypůjčitelem na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM č. 

327/03 ze dne 20.02.2003. Doba pronájmu bude prodloužena od 01.07.2019 do 

30.06.2020. Výnos nájemného bude příjmem MŠ Sluníčko. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

759/19 MJP – prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí JEČMÍNEK, o.p.s. 

souhlasí 

s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2590/04 ze dne 

02.09.2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 

IČO 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č. p. 1907/25, PSČ 787 01, jako půjčitelem, a 

JEČMÍNEK, o.p.s., se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, IČO 26835932, jako 

vypůjčitelem, kterou Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 

vypůjčila obecně prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s., za účelem provozování dětských 

jeslí movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 01.07.2019 do 30.06.2020. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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760/19 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvám o uzavření budoucí smlouvy kupní (areál Hedva) 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní č. 

SML/2018/0469/MJP, uzavřené dne 01.08.2018 mezi městem Šumperk, se sídlem nám. 

Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím prodávajícím, a společností 

MACTE spol. s.r.o., se sídlem Lautnerova 3171/4, 787 01 Šumperk, IČO 41034546, jako 

budoucím kupujícím, jejímž předmětem je budoucí prodej p. č. 342/3 a části p. č. 3292 v obci 

a k. ú. Šumperk. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby k uzavření vlastní kupní smlouvy 

tak, že namísto původně sjednané doby do 30.06.2019 se sjednává nová doba termínu, do 

kdy musí být uzavřena vlastní kupní smlouva, a to  do 30.04.2020. Ostatní ustanovení 

smlouvy se nemění. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

761/19 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvám o uzavření budoucí smlouvy kupní (areál Hedva) 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní č. 

SML/2018/0472/MJP, uzavřené dne 23.07.2018 mezi městem Šumperk, se sídlem nám. 

Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím prodávajícím, a M. M., bytem 

Šumperk, J. a E. S., bytem Šumperk,  Z. N., bytem Šumperk, J. a M. Š., bytem Šumperk,  V. M., 

bytem Šumperk, J. V., bytem Šumperk, jako budoucími kupujícími,  jejímž předmětem je 

budoucí prodej části p. č. 3292 v obci a k. ú. Šumperk. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení 

doby k uzavření vlastní kupní smlouvy tak, že namísto původně sjednané doby do 30.06.2019 

se sjednává nová doba termínu, do kdy musí být uzavřena vlastní kupní smlouva, a to  do 

30.04.2020. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

762/19 MJP – zveřejnění pronájmu - předzahrádky 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemkové parc. č. 2035/3 o výměře cca 16 m² v k. ú. 

Šumperk za účelem zřízení předzahrádky za podmínek: 

 

Nájemné: 240,-- Kč/m²/rok vč. 21 % DPH   

Doba nájmu: doba neurčitá 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

763/19 MJP – oddělení komunálních služeb – smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) 

schvaluje 

uzavření smlouvy o umístění zařízení mezi městem Šumperk jako uživatelem, a ČEZ Distribuce, 

a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako 

poskytovatelem za těchto podmínek: 

- předmětem smlouvy: vzájemná spolupráce smluvních stran při zřizování a provozování 

vedení NN a instalace zařízení uživatele na podpěrné body NN, ve snaze zajistit 

bezpečný a spolehlivý provoz zařízení obou smluvních stran. Jedná se o zařízení 

umístěná ve veřejném zájmu, typu místní sdělovací kanály (rozhlasy) ve vlastnictví 

města, veřejná osvětlení, varovné, kamerové a informační systémy apod. Lokalita „U  

Pískovny“ Šumperk, k. ú. Horní Temenice. 
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- smlouva bude uzavřena bezúplatně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

Termín:  07.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

764/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava povrchu místní komunikace na ul. Uničovské v Šumperku“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava povrchu místní komunikace na ul. 

Uničovské v Šumperku“ zhotovitelem díla firmu M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 

53003 Pardubice, IČO 42196868. Nabídková cena je 2.248.328,01 Kč bez DPH, tj. 

2.720.476,89 včetně DPH. 

 

Termín:  15.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

765/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby „Sportovní lázně Sanatorka Šumperk“ 

schvaluje 

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

„Sportovní lázně Sanatorka Šumperk“ dle projektové dokumentace zpracované společností 

AMTB s.r.o., se sídlem Hanušova 10/100, 779 00, Olomouc, IČO 26381397, datum 09/2018, 

na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného, a to p. č. 2144/1, p. č. 2144/2, p. č. 

2148/3,  p. č. 2006/3, p. č. 2146, p. č.  2018  v obci a k. ú. Šumperk a p.č. 600/4 v obci 

Šumperk, k. ú. Dolní Temenice. 

Budoucí povinný z věcného břemene:  

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

MAPO Activity s.r.o., se sídlem Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov, IČO 05543240 

Podmínky: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

pro zřizování věcných břemen …“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 

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

skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 

zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + 

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

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

věcného břemene. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve termínu nejpozději do 

31.12.2023. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen zachovat vstup a vjezd a zajistit dopravní obslužnost 

bytového domu č. p. 2456 na st. p. č. 223 v k. ú. Dolní Temenice. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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766/19 MJP – ÚZSVM – elektronická aukce hrobového příslušenství na hřbitově v Šumperku 

neschvaluje 

účast města Šumperka v elektronické aukci hrobového příslušenství na dvojhrobu č. A – ř. 

hrob/146, 147 na hřbitově v Šumperku. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

767/19 MJP – doplnění usnesení Rady města č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 – pověření      

2. místostarosty – uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo 

schvaluje 

doplnění usnesení Rady města Šumperka č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 tak, že se na úvod 

textu usnesení doplňuje  za slovo pověřuje text „starostu a …….“. 

 

V ostatním se text usnesení Rady města Šumperka č. 4287/18 ze dne 12.04.2019 nemění. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

768/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„REKO MS Šumperk – Šumavská 39 – 41“ 

schvaluje 

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

plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk – Šumavská 39 – 41“ přes pozemky p. č. 200/1, st. 

248/2, 564/1 v k. ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Oprávněný z věcného břemene:  

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 3.727,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva 

do katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového 

dokladu 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

769/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„REKO MS Šumperk, ul. Tyršova č. 31 – LITEN“ 

schvaluje 

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

plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk, ul. Tyršova č. 31 - LITEN“ přes pozemek p. č. 

1257/89 v k. ú. Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
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Oprávněný z věcného břemene:  

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje v minimální výši 1.210,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 

daňového dokladu. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

770/19 MJP – smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Bratrušovská“ v k. ú. 

Šumperk a Dolní Temenice (Pod Domovem důchodců) 

doporučuje ZM 

schválit dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavření smlouvy o 

vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu na výstavbu rodinných a bytových domů 

v lokalitě „Bratrušovská“, v k. ú. Šumperk a Dolní Temenice, mezi městem Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, a panem M. K., bytem Šumperk, týkající 

se vzájemných závazků při vybudování technické infrastruktury v dané lokalitě na pozemcích 

ve vlastnictví pana K. 

Uzavření této smlouvy je podmínkou pro zařazení pozemků p. č. 581/3 zahrada o výměře 

7000 m2, p. č. 907/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 151 m2 a p. č. 904/8 ost.  

plocha, ost. komunikace o výměře 331 m2 v k. ú. Dolní Temenice ve vlastnictví pana M. K. do 

územního plánu pro výstavbu rodinných domů. 

V případě prodeje jakékoliv části pozemků ve vlastnictví pana M. K., která je předmětem této 

smlouvy, přechází ujednaná práva z této smlouvy na právního nástupce. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

771/19 MJP – smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Bratrušovská“ v k. ú. 

Šumperk a Dolní Temenice (Pod Domovem důchodců) 

doporučuje ZM 

schválit dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavření smlouvy o 

vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu na výstavbu rodinných a bytových domů v 

lokalitě „Bratrušovská“, v k. ú. Šumperk a Dolní Temenice, mezi městem Šumperk, se  sídlem 

nám. Míru 364/1, 78701  Šumperk,  IČO 00303461,  a A. J., bytem  Šumperk,  M. J.,  bytem 

Šumperk, a M. J., bytem Šumperk, každý ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3 

k nemovité věci p. č. 601/10 trvalý  travní  porost o výměře 3510 m2 v k. ú. Dolní Temenice, 

týkající  se  vzájemných závazků při vybudování technické infrastruktury v dané lokalitě i na 

pozemcích ve spoluvlastnictví A. J., M. J. a M. J..  

Uzavření této smlouvy je podmínkou pro zahrnutí pozemku p. č. 601/10 v k. ú. Dolní Temenice 

do projektu na výstavbu rodinných domů.  

V případě prodeje pozemku p. č. 601/10 v k. ú. Dolní Temenice nebo její části ve 

spoluvlastnictví A. J., M. J. a M. J., který je předmětem této smlouvy, přechází ujednaná práva 

z této smlouvy na právního nástupce. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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772/19 MJP – souhlas se stavbou zahradní chatky v zahrádkářské kolonii U Trati 

schvaluje 

uzavřít smlouvu, kterou vlastník pozemku p. č. 914/14 v k. ú. Šumperk, tj. město Šumperk se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, zřídí pro stavebníka J. K., bytem Šumperk, 

právo provést stavbu zahradní chatky na části p. p. č. 914/14 v  

k. ú. Šumperk za podmínek: 

- stavba se povoluje na dobu určitou do 31.12.2024 

- celková zastavěná plocha bude do 16 m2 

- stavba bude dřevěná s výškou 2,5 -2,8 m 

- stavba bude postavena na patkách  

- pokud nebude vydán souhlas k prodloužení sjednané doby užívání stavby, bude po 

ukončení sjednané doby trvání stavby stavba odstraněna na náklady stavebníka bez 

nároku na kompenzaci nákladů vzniklých při stavbě zahradní chatky 

 

Termín:  31.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

773/19 MJP – pronájem části pozemku p. č. 1488/7, části pozemku p. č. 1487/6 a části p. č. 

1487/9 v k. ú. Šumperk (lokalita mezi Hospůdkou Benátky a rybníkem) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 

06.05.2019 do 22.05.2019 dle usnesení rady města   č. 623/19 ze dne 02.05.2019, 

pronájem části pozemku p. č. 1488/7 – ostatní plocha, části pozemku p. č. 1487/6 – trvalý 

travní porost a části pozemku  p. č. 1487/9 – ostatní plocha,  o celkové výměře cca 400 m2, to 

vše v k. ú. Šumperk. 

 

Pronajímatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk,                 

IČO 00303461 

 

Nájemce: Hospůdka Benátky Šumperk, s.r.o., se sídlem K. H. Máchy 1134/3,  

787 01 Šumperk, IČO 06078559 

 

Účel:  využití plochy k rekreaci – umístění lehátek pro hosty Hospůdky 

Benátky 

 

Doba nájmu:   neurčitá na období měsíců červen až září v kalendářním roce 

 

Výše nájmu: sazba 55,-- Kč/m2/rok, tj. poměrné nájemné za užívání předmětu 

nájmu v období měsíců červen až září v příslušném roce představuje 

částku celkem  7.333,-- Kč 

 

Ukončení nájmu: dohodou případně písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s  

     výpovědní lhůtou 3 měsíce 

 

Podmínky: na předmět nájmu nebude vybudována zpevněná plocha a předmět 

nájmu nebude oplocen 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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774/19 MJP – žádost BONARK s. r. o., o souhlas s umístěním elektrorozvodné skříně ČEZ na 

pozemku st. p. č. 2035 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi městem Šumperk a společností BONARK s.r.o., se 

sídlem Bělčická 2828/18, Záběhlice, 141 00 Praha 4, IČO 49610937, na základě které se 

společnost BONARK s.r.o. zaváže, že v budoucnu, pokud se město Šumperk rozhodne 

realizovat parkovací místa na pozemku st. p. č. 2035 v k. ú. Šumperk, který je ve vlastnictví 

BONARK s.r.o., dle územní studie „nám. Svobody – Čsl. armády“, poskytne městu Šumperk 

k realizaci parkovacích míst součinnost (zejména souhlas s umístěním stavby, převod 

pozemku pod stavbou do vlastnictví města Šumperk za kupní cenu ve výši maximálně dle 

znaleckého posudku), zajistí  přeložení této rozvodné skříně na nově určené vyhovující místo a 

uhradí veškeré náklady tohoto přeložení, to vše ve lhůtě 6 měsíců od písemné výzvy, pokud 

nebude mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín.  

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, bez možnosti výpovědi či odstoupení od smlouvy 

ze strany BONARK s.r.o. 

Práva a povinnosti ze smlouvy přejdou na právní nástupce smluvních stran. V případě převodu 

pozemku st. p. č. 2035 v k. ú. Šumperk na třetí osobu, je BONARK s.r.o. povinen zajistit převod 

práv a povinností z této smlouvy na nového (příp. další nové) majitele pozemku. 

Pro případ porušení smluvní povinnosti ze strany BONARK s.r.o. bude sjednána smluvní pokuta 

ve výši 50.000,-- Kč, ujednáním o smluvní pokutě nebude dotčen nárok města Šumperk na 

náhradu škody. 

Uzavření smlouvy bude podmínkou pro udělení souhlasu města Šumperk s umístěním 

elektrorozvodné sítě ČEZ Distribuce a.s. na pozemku st. p. č. 2035 v k. ú. Šumperk. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

775/19 MJP – smluvní ošetření realizace stavby Opěrné zdi – potok Temenec na pozemcích 

ČR – Lesy ČR, s. p. 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o nájmu a smlouvu o právu provést stavbu mezi Česká republika – Lesy České 

republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 

500 08, IČO 42196451, jako vlastníkem dotčených pozemků a pronajímatelem na straně 

jedné, a městem Šumperk, jako stavebníkem a nájemcem na straně druhé, na základě které 

bude město Šumperk oprávněno realizovat na pozemcích ve vlastnictví pronajímatele stavbu 

„Opěrné zdi – potok Temenec“ za těchto podmínek: 

- předmět smlouvy: část p. č. 924/1 v k. ú. Dolní Temenice o výměře cca 970 m2 (z toho 

dočasný zábor: cca 950 m2, trvalý zábor: cca 20 m2), část st. p. č. 1/2 v k. ú. Horní 

Temenice o výměře cca 13 m2 (dočasný zábor) 

- nájemné: 23,26 Kč/m2/rok bez DPH, tj. roční nájemné činí celkem: 22.865,-- Kč bez 

DPH 

- doba nájmu: určitá, ode dne předání staveniště/pozemků stavebníkem zhotoviteli do 

dne předání/vrácení staveniště/pozemku (pro dočasný zábor) a do dne provedení 

vkladu o změně vlastnictví (majetkoprávní vypořádání) 

- město Šumperk zahájí po dokončení stavby jednání směřující k majetkoprávnímu 

vypořádání části pozemku p. č. 924/1 v k. ú. Dolní Temenice trvale dotčené stavbou 

(trvalý zábor) dle zaměření jejího skutečného provedení, a to ve lhůtě nejpozději do 1 

roku po vydání kolaudačního souhlasu nebo správního aktu ho nahrazujícího 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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776/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava amfiteátru, Sady 1. máje v Šumperku“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava amfiteátru, Sady 1. máje, Šumperk“ 

zhotovitelem díla firmu MLADOŇOVSKÁ s.r.o., Mladoňov 2, 78803 Nový Malín, IČO 29390478. 

Nabídková cena je 2.312.142,-- Kč bez DPH, tj. 2.797.692,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  10.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

777/19 MJP – oddělení komunálních služeb – Rekonstrukce rozvodů VO, lokalita                   

„U Pískovny“, Šumperk - Temenice 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na Rekonstrukci rozvodů VO, lokalita „U Pískovny“, Šumperk - 

Temenice se zhotovitelem firmou ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o., se sídlem Zábřežská 

462/2, Šumperk, PSČ 78701, IČO 26812380. Nabídková cena za montáž silnoproudu, 

nosného materiálu – silnoproudu a zemních montážních prací je 749.349,-- Kč bez DPH, tj. 

906.712,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  03.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

778/19 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2018 

doporučuje ZM 

schválit zprávu o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2018. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

779/19 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 5.753.017,-- Kč bez DPH, tj. 6.961.151,-- Kč vč. 

DPH. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

780/19 ZŠ Sluneční – stavební úpravy hygienických zařízení 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 

akce „ZŠ Sluneční – stavební úpravy hygienických zařízení“ uchazeče STAVOKOMPLEX TVM 

s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375. Nabídková cena je 

2.739.080,-- Kč bez DPH, tj. 3.314.287,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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781/19 Přeložka drážních kabelů – v rámci akce: Přestupní terminál Šumperk 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu dodavatele 

stavby „Přeložka drážních kabelů“ společnost ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 

130 00 Praha 3, IČO 61459445.  

Nabídková cena je 3.817.068,20 Kč bez DPH, tj. 4.618. 652,52 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

782/19 Okružní křižovatka u Okresního soudu v Šumperku 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na 

zpracovatele projektové dokumentace akce „Okružní křižovatka u Okresního soudu v 

Šumperku“ společnost Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČO 27821251.  

Nabídková cena je 1.158.248,88 Kč bez DPH, tj. 1.401.481,14 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  18.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

783/19 Smlouva o zajištění péče o psy odchycené na území města Šumperk se společností 

EKO servis Zábřeh s.r.o. 

schvaluje 

uzavření smlouvy mezi společností EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh, IČO 

25896903, zast. panem Milanem Doubravským, jednatelem, a městem Šumperk, zast. 

starostou města Mgr. Tomášem Spurným, o zajištění péče o psy odchycené na území města 

Šumperk, podle předloženého návrhu. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Dočekal 

784/19 Dohoda o ukončení smlouvy o umisťování psů do útulku pro opuštěné a nalezené psy 

a o bezúplatném převodu vlastnického práva k opuštěným a nalezeným psům 

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení smlouvy o umisťování psů do útulku pro opuštěné a nalezené psy 

a o bezúplatném převodu vlastnického práva k opuštěným a nalezeným psům uzavřené mezi 

společností EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, Zábřeh, IČO 25896903, a městem 

Šumperk, k 15.06.2019, podle předloženého návrhu. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Dočekal 

   

785/19 Stav životního prostředí města Šumperka 2018 

bere na vědomí 

předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2018. 
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786/19 Hospodaření s komunálním odpadem – hodnocení roku 2018 ve městě Šumperk 

bere na vědomí 

- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů za rok 2018 

 

- schválený rozpočet hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 

 

 

787/19 PONTIS Šumperk, o.p.s. – nové znění zakládací listiny 

doporučuje ZM 

schválit nové znění zakládací listiny společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Šumperk, 

Gen. Svobody 2800/68, PSČ 787 01, IČO 25843907. 

 

Termín:  20.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

788/19 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/2018/0467/OSM uzavřené dne 11.07.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. Č., bytem 

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

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2019 

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

789/19 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/2018/0360/OSM uzavřené dne 21.06.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a H. K., bytem 

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

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2019 

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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790/19 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/2018/0462/OSM uzavřené dne 17.07.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a D. K., bytem 

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

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2019 

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

791/19 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/2018/0288/OSM uzavřené dne 21.05.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. Č., bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské,  na 

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2019 

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

792/19 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. 9 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0037/2014  uzavřené dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. T., bytem Šumperk, 

jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské,  na straně 

druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2019 do 31.12.2019 

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

793/19 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/0020/2014 

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

00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. H., bytem Šumperk, jako nájemcem 
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bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské,  na straně druhé, za 

podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2019 

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

794/19 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/0013/2014 

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

00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. K., bytem Šumperk, zastoupenou 

kolizním opatrovníkem M. Z.,  jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Temenické,  na straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2019  

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

795/19 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/0015/2014 

uzavřené dne 26.06.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 

00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a Š. D., 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 01.07.2019 

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

796/19 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. 6 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0001/2014 

uzavřené dne 03.02.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 

00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a I. N., bytem Šumperk, zastoupenou 

opatrovníkem A. N., jako nájemkyní bytu zvláštního určení v domě v Šumperku, v ulici 

Temenické, na straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.08.2019  

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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797/19 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. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2017/0301/OSM uzavřené dne 18.04.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a K. S.,  bytem 

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

straně druhé, za podmínek:  
 

- nájemní smlouva na dobu určitou  od 01.07.2019 do 30.06.2020 

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

798/19 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 prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2018/0416/OSM uzavřené dne 20.06.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a E. B.,  bytem 

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

straně druhé, za podmínek:  
 

 

- nájemní smlouva na dobu určitou  od 01.07.2019 do 30.06.2020 

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

799/19 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 20.06.2019 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Martin Hoždora 

                                 starosta                             člen Rady města 







Vyhodnocení programu "Podpora výkonnostního sportu" Příloha č. 1 
(kompetence ZM) 

_ i 

požadovaná doporucenä 
název právnické osoby 

_ _ _ wrıázev oblasti 
; 

adresa ___ statutár 
l 

_čá5±ka částka
O 
č'8 

U1 ,TJ Šumperk, 2.8. 
7 7 

____ _ 
ioddíl atletiky - muži, ženy jzerotínova 1691/_5_5_,_7_8? 01 Šumperk Hynkev_á Ja_ri“rı_iia7__ _____ __ 60 000 35 000 

7 J TJ Šumperk, 2.8. _ idružstvo basketbalu - muži liŽerotinova 1691/B5. Y87 01 Šumperk Hynková Jarmila 76 000 70 000
F

l 

U 13l_iTëlocvičná Jednota Sokol Šumperk____ oddíl moderrıírıo 8portovnı'ho7ka_rate_ iU Tenisu 1100/4,7787? 02l._Šumperk lPorteŠ 
7 7 7

_ 

li 15 ao 000 20 000 
Ť? L Ý či Í Ý 140 000 30 000 

ŠSIDE MX CLUB Šumperk, 2.8. 
_ 

Sidecarcrossový klub Nerudova 1321/59, 78? 01 Šumperk 
_ _ _ ____ lUrbánek Kamil lng. _ 

19__E_l;ı_(ı\8per Šumperk, 2.8. _ _ florbalové družstvo - ženy a juniorky _ _ Šmeralova 766/4, T87 01 Šun'ıp_e_rk __ _ Matyáš Zapletal Mgr. __ 100 000 
W W 7 ŠŠO 000 

20 Foc Aeper Šumperk, z.5. ___fıorheı_ove oružervo - mužš Šmereıove 766/4, 78? 01 Šumperk _ _ 
___liv1eryáš Zepıerei Mgr. 200_0001 P Ý 

ı_ıo_0_o0 
30 0000 _ _ __ _ _ _ i 

25 MU|'ĹÍ5i30ľ[ 0UU300ľ Team Šümpeľkr 2-5- outdoorové sporty Revoluční 1689/12B, T87 01 Sumperk \Paloncý Pavel Mgr. 100 000i 
345 000 W W 

_ 
součty 

0"" " Š ” W' 
238000 

Vyhodnocení programu "Podpora výkonnostního sportu" Příloha č. 2 
(kompetence ZM) 

27 Fotbal Šumperk, S.r.o. fotbal - n_“iu_ž_i _ 
"W 

Zerotínova 1691/55,787 01 Šumperk _ Dostál Vladimír, Hecl Bohdan 
7 

700 000 
_ __0_ 

2 
Š "W Ž W Š H W" 

požadovaná doporučená 
:É název právnické osoby __ název oblasti _ adresa ___ Statutár 

_ _ částka částka 

_ ___ 
Ý 

_ 
eoučry 

_ __ 
Ý 

_________ _ __ 7000000 ˇ" P
o 

Vyhodnocení programu "Podpora výkonnostního sportu' Příloha č.3 
(kompetence RM) 

Q ` požadovaná doporučená 
:É název právnické osoby ı'iá_z§_v Oblasti adresa _ statutár _č_á§rka částka 

Ý 

1lŤJšumperk,z.5. ooofl etıerrky-jeonotžıvei 
Ý" 

Í_ __ žerorrnove 1891/55, 787 0i_šu-ˇm;_erk __ _ 

Hynkováıermiıe 
_ _ 30 000; 25 000 

_TJ sumperk, 2.5. 
Š 

_ogoĹetıeıiky-jeúnorııvoi 25 000 I'\J 7 
Žerotínova 1691/55, 'r'8_7 01 Šumperk lHynková Jarmila _ 35 000 

Š 

_ Žerotínova 1691/55, T87 01 Šumperk _ 
iHynková Jarmila __ 25 000i 

25 000 
25 000 

_ 

TJ Šumperk, z.5. _ oúorfeíełiky - jen-Jnoıırvoi LIJ 

i 

_`_ľJ_Sur`nperk, 2.8. __ oddíl atletiky -jednotlivci 
7 

Ť _ 
Žerotínova 1691/55, 787 01_Š_u_mper_k_ iHynková Jarmila 35 000 

T 
__TJ Šumperk, 2.8. oddíl amerického fotbalu ____ _ _ 

_35 OOO 
G)`-Ď 

77 7 
Žerotínova 1691/55, 78? 01 Šuıäerkż 

N 
lHynková Jarmila

7 
. . _.. . . -- 5. . -..ĚÉĹQQQ 

Table Tennis Club Šumperk, 2.5. Stolní tenis - družstvo mužů A, B, C _____Erbenova 2326/14, ?8? 01 Sumperk _ 
Maixner Vladimír Ing., MBA 40 000 O3 35,999 

Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk zHynková Jarmila Šumperk, 2.8. 
_ _ 

10 000 .oddíl plaveckých Spo[tü -jednotlivci 24
_ 

LD -'I 

\_ 

r 10 TJ Šumperk, 2.8: ____ ___ 

7 
oddíl plaveckých sportů -jednotlivci _Ž_e_rotínova 1691/55, 78? 01 Šumperk _ i_l-lyrıkovżá Jarmila 

" 0 

25 000i 20 000 
i 
11 TJ Šumperk, 2.8. 

Ň W Ť 
oddíl sportovní gymnastiky - juniorky, žákyně kat. C a B Žerotínova 1691/55, T87 01 Šumperk Ěyrıková Jarmila 10 0005 10 000 

É 12 TJ Šumperk, 2.8. oddíl kanoìstiky -jednotlivci 
_ _ _ Zerotínova 1091/§§,_?87 01 Sumperk Hynková Jarmila _________ 10 000; 10 000 

i Tëlocvičná Jednota Sokol Šumperk 
Ž 

oddíl tenisu -jednotlivci 
Ň N77? 

U Tenísu 1106/4, 787 0_1 Šumperk ;PorteŠ František _ _ 
50 000- 25 000 5-ˇ* 

-IL 

___alpské lyzovánı -jednotlivci _ Tyrsova 1581/12, 78? 01 Šu_mp_erk_ _ ___ \HanakJırı lng. _ __ _50 000.Ť 
_Sl§l KLUB Šumperk 20 000 I-`^ G) 

Skı KLUB Šumperk _ eıpskêiyžovánr z jeunorıivoš _ _ 
" 

Tyršove 1581/12,287 Oı Šumperk lflenákıırr Ing. __ _____ 50 000" 25 000 I-\ --nl 

akrobatıcke lyzovanı Jedrıotlıvcı _ Tyrsova 1581/12, 78?_01 Šumperk HanakJıri lng. __ _ 
50 10 000 I-ˇ* 

z_S_Kl _KLUB Šumperk 
Ťı, 

Í\Jr 
I-\ 

(Ú 

, 

7 WSK Severka Sumperk, 2.8- 
7 

orientační běh - družstvo Janáčkova 1949/39, 78? 01 Šumperk lkrál Vaclav Mgr. 40 000 40 000 
22 TSK severke Šumperk, z.5_ 

Š ” Š " Š 
Š 0"" " 

15000 15000 orientačníběh -jednotlivci __ _ Janáčkova 19-49/3_9, T8? 01 Šumperk ilírál Václav M_gr.__ ___ __ 

50 000 23 Enduro team Coufal, 2.8. motocyklové soutěže -jednotlivci __77 
7 7 

Revoluční39_Í{Ĺ3§,778? 01 Šumperk lCoufalJaro8|a_v_ 
_ _ 

T 

20 000 
i 

24 :SK - D.V. Šumperk, 2.8. aerobik -jednotlivci \-'rch|ickeIjo_Q25/14, 78? 01 Šumperk \'v'enos_c5fá Denisa 
1 

30 000 10 000 
Š 

26 MuItISDOrt Outdoor Team Surnnerk, 2-SŤ 
_ 

outdoorové sporty v jeonotıivšr Revoluční ı68'9/128, _/er 01 Šumperk ;Peıonoý Pavel ıvigr. ___ _ll 50 000 20 000 
i __ _ _ 

eoućıy _ 
z 869 000 405 000




