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Naše čj.: MUSP 87448/2019 

Naše sp. zn.: 87445/2019 TAJ/PECH *MUSPX02216FC* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 19. schůze Rady města Šumperka ze dne 29.08.2019 

 

 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. 

967/19 MJP – nařízení města Šumperk č. 2/2019 – o stanovení maximální ceny za služby 

krematoria, pronájem obřadní místnosti pro smuteční obřady… - úprava textu 

nařízení 

schvaluje 

úpravu textu nařízení Šumperka č. 2/2019 – o stanovení maximální ceny za služby 

krematoria, pronájem obřadní místnosti pro smuteční obřady a pohřební služby na území 

města Šumperka, schváleného usnesením Rady města Šumperka č. 928/19 ze dne 

15.08.2019, dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

968/19 Výsledky hospodaření města Šumperka 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření města Šumperka k 30.06.2019. 

 

  

969/19 Ukončení smluv 

schvaluje 

ukončení smluv na poskytování služeb trvalého označování psů v evidenci města Šumperka 

k 31.12.2019, a to s těmito poskytovateli: 

− Veterinární ambulance Vitásek, s. r. o. 

− Veterinární klinika Minář, s. r. o. 

− K. K. 

− K. S. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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970/19 Poskytnutí věcného daru 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí věcného daru. 

 

Předmět daru: mobiliář – 38 kusů laviček v areálu „Bratrušovského letního koupaliště“ v 

Šumperku 

 

Dárce: město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 

 

Obdarovaný: Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

 

971/19 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XI r. 2019 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XI roku 2019: 

příjmy ve výši:         1.978 tis. Kč 

výdaje ve výši:        2.058 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   649.921 tis. Kč 

výdaje celkem:  766.302 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  784.453 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      783.825 tis. Kč 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

972/19 Inventarizace majetku a závazků města Šumperka 

schvaluje 

1. Harmonogram prací spojených s inventarizací města Šumperka za rok 2019 dle 

předloženého materiálu 

2. Plán inventur města Šumperka za rok 2019 dle předloženého materiálu 

3. Schvaluje složení HIK dle předloženého materiálu 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

973/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

353/19, 417/19, 481/19, 482/19, 494/19, 495/19, 496/19, 498/19, 500/19, 501/19, 

651/19, 652/19, 653/19, 654/19, 706/19, 707/19, 708/19, 709/19, 710/19, 711/19, 

712/19, 713/19, 714/19, 715/19, 716/19, 717/19, 718/19, 719/19, 720/19, 721/19, 

722/19, 723/19, 724/19, 725/19, 726/19, 727/19, 728/19, 729/19, 730/19, 741/19, 

753/19, 756/19, 758/19, 759/19, 775/19, 781/19, 800/19, 801/19, 802/19, 803/19, 

804/19, 805/19, 806/19, 807/19, 809/19, 810/19, 811/19, 813/19, 814/19, 815/19, 

816/19, 817/19, 818/19, 819/19, 821/19, 822/19, 823/19, 824/19, 825/19, 826/19, 

827/19, 828/19, 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 834/19, 835/19, 838/19, 839/19, 
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840/19, 845/19, 846/19, 848/19, 849/19, 861/19, 873/19, 875/19, 876/19, 878/19, 

887/19, 889/19, 893/19, 894/19, 895/19, 896/19, 897/19, 899/19, 900/19, 901/19, 

902/19, 903/19, 904/19, 905/19, 907/19, 910/19, 911/19, 912/19, 913/19, 914/19, 

915/19,  916/19, 918/19,  919/19, 920/19,  921/19, 926/19,  927/19. 

 

 

974/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

367/19 do 26.09.2019 Zodpovídá: PaedDr. Holub 

510/19 do 31.12.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

774/19 do 31.12.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

908/19 do 26.09.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 

 

975/19 Uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu 

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. SML/2018/0591/OKS ze dne 31.08.2018, 

uzavřené mezi společností Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, 787 01 

Šumperk, IČO 651 38 163, jako pronajímatelem a městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 

364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem 

nemovité věci – pozemek p. č. st. 138, jehož součástí je budova č.p. 2797 (orientačně budova 

zahradního altánu na ul. Radniční v Šumperku) v k. ú. Šumperk, a to ke dni 31.08.2019. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

 

976/19 MJP – prodeje pozemků st. p. č. 786, p. č. 381/2 v k. ú. Dolní Temenice a st. p. č. 451 

v k. ú. Horní Temenice – doplnění usnesení ZM č. 170/19 ze dne 21.03.2019 

(pozemky pod vodohospodářskou infrastrukturou společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk a. s.) 

doporučuje ZM 

schválit doplnění usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 170/19 ze dne 21.03.2019, 

týkající se prodeje pozemku  st. p. č. 786 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p. č. 381/2 

– orná půda v k. ú. Dolní Temenice a pozemku st. p. č. 451 – zastavěná plocha a nádvoří v     

k. ú. Horní Temenice, včetně všech součástí a příslušenství tak, že se usnesení Zastupitelstva 

města Šumperka č. 170/19 ze dne 21.03.2019 doplňuje o  výši kupní ceny v celkové  částce 

176.280,-- Kč, která byla stanovena znaleckými posudky č. 5449/69/19 a č. 5450/70/19, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 27.07.2019 znalkyně Ing. Jany Šoustalové. 

V ostatním se usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 170/19 ze dne 21.03.2019 

nemění. 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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977/19 MJP – budoucí prodej části p. p. č. 108/2 v k. ú. Dolní Temenice (or. vedle Penny 

marketu v Temenici) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

23.07.2019 do 20.08.2019 schválit budoucí prodej části  p. p. č. 108/2 o výměře cca 22 m2  

v k. ú. Dolní Temenice.  

Budoucí kupující: R. Č., bytem Šumperk. 

 

Podmínky:  

− účel prodeje: výstavba garáže (dále jen výstavba); 

− kupní cena 1.725,-- Kč/m2 + DPH, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě 

budoucí  kupní bude uhrazeno 70% budoucí kupní ceny, doplatek kupní ceny bude 

uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu vlastní kupní smlouvy, před podáním návrhu na 

vklad vlastnického práva;  

− vlastnické právo k pozemku bude převedeno po vydání povolení k výstavbě, po 

provedené přeložce veřejného osvětlení, případně stávající kanalizace, pokud bude 

výstavbou dotčena;  

− budoucí kupující na své náklady provede úpravu obrubníku pro vjezd do garáže, garáž 

bude navazovat na stávající garáže svou velikostí, typově i rozměrově, barevností a 

celkovým vzhledem splyne se stávající řadovou výstavbou; 

− v případě nedodržení podmínek výstavby si sjednává prodávající jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 50 tis. Kč; 

− prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě: 

- pokud nebude uhrazena záloha na kupní cenu ve stanoveném termínu, 

- pokud bude ve správním řízení o povolení stavby prokázáno, že pozemek nelze, 

stavbou zastavět (pozemek zatížen uložením inženýrských sítí nezapsaných 

v katastru nemovitostí), 

- pokud nebude do 30.06.2020 vydáno povolení k výstavbě; 

− budoucí kupující si vyhrazuje od smlouvy odstoupit v případě, pokud vznikne překážka 

naplnit sjednaný účel prodeje; 

− budoucí kupující je povinen si zajistit v rámci přípravy stavby vyjádření dotčených 

orgánů;  

− náklady spojené s přípravou výstavby nese výhradně budoucí kupující bez nároku na 

kompenzaci nákladů spojených s přípravou výstavby v případě, pokud bude uplatněno 

sjednané právo odstoupení od smlouvy z jakékoliv strany; 

− pokud bude uplatněno sjednané odstoupení z jakékoliv strany, zavazuje se budoucí 

prodávající vrátit složenou zálohu na kupní cenu do 14 dnů ode dne odstoupení od 

smlouvy, složená částka nebude úročena;  

− budoucí prodávající se zavazuje, že uzavře s budoucím kupujícím smlouvu s právem 

provést stavbu nebo vydá souhlas se stavbou po doložení souhlasných stanovisek 

dotčených orgánů v rámci přípravy výstavby, že lze naplnit sjednaný účel prodeje části 

p. p. č. 108/2 v  k. ú. Dolní Temenice a odsouhlasené studii výstavby odborem RUI. 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

978/19 MJP – areál Nemocnice v Šumperku – přijetí daru – pozemky pod stavbou 

rozšířeného parkoviště jako investice města Šumperka u areálu Nemocnice 

v Šumperku při ulici Nerudově a Zábřežské v k. ú. Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit přijetí daru nemovitého majetku z majetku Nemocnice Šumperk a. s., se sídlem 

Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52, IČO 47682795, do majetku města Šumperka, se 

sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČO 00303461, a to díl a) o výměře 914 m2 a díl 

e) o výměře 320 m2, které byly odděleny z pozemku p. č. 569/8 – ostatní plocha v k. ú. 
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Šumperk geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 6968-604/2018, vyhotoveném Ing. 

Jitkou Plhalovou, za podmínek: 

 

− celoroční údržbu parkoviště bude zajišťovat Nemocnice Šumperk a. s. na vlastní 

náklady 

− město Šumperk zajistí na vlastní náklady darovací smlouvu včetně správního poplatku 

za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

979/19 MJP – správa majetku – zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – stavební úpravy související s výměnou CT a RDG vybavení ve 2. NP 

pavilonu“ 

schvaluje 

zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy související s 

výměnou CT a RDG vybavení ve 2. NP pavilonu C“ z důvodu neobdržení žádné nabídky. 

 

Termín:  30.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

980/19 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – stavební úpravy související s výměnou CT a RDG vybavení ve 2. NP 

pavilonu“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Nemocnice Šumperk – 

stavební úpravy související s výměnou CT a RDG vybavení ve 2. NP pavilonu C“  
 

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

otevírání obálek s nabídkami 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Milan Šperlich, Ing. Mgr. Martin 

Pelnář 

 

náhradníci 

Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Martin 

Juřička 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Rapotín 824, Rapotín, PSČ 788 13, IČO 47153903 

− FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 

− MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, IČO 4286477 

− Stavební firma STAVREL s.r.o., se sídlem Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, IČO 

27855571 

− STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 

25827375 

− EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 41031024 

 

Termín:  30.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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981/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„PREL A Šumperk, Fialova 12a, NTL přípojka“ 

schvaluje 

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

plynárenské zařízení: „PREL A Šumperk, Fialova 12a, NTL přípojka“ – přeložka přípojky NTL 

plynovodu přes pozemek p. č. 2048/1 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení plánované výstavby 

polyfunkčního objektu na pozemku p. č. 1256/10 v k. ú. Šumperk. 

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, 40117 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Vedlejší účastník – investor: 

Parkoffice s.r.o., se sídlem Olomoucká 3896/114, 79601 Prostějov, IČO 02782910 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

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

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

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

zřízení věcného břemene VBb/0026/2015/Pe ze dne 24.11.2015. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

982/19 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 555/14 v k. ú. Šumperk (část zahrady 

k bytovému domu Balbínova 879/19, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 555/14 o výměře 5 m2 v  k. ú. 

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

Účel nájmu:  individuální využití  

            Nájemné:  5,-- Kč/m2/rok, min. celkem 100,-- Kč/rok 

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

lhůta se stanovuje tříměsíční. 

 

Termín:  09.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

983/19 MJP – žádost Domu kultury Šumperk, s.r.o. – souhlas s podnájmem nebytových 

prostor v budově Domu kultury v Šumperku 

souhlasí 

s podnájmem nebytových prostor v budově čp. 416 stojící na pozemku st. p. č. 184/3 v k. ú. 

Šumperk (orientačně Dům kultury na ul. Fialova, Šumperk), a to kanceláře č. 210 o výměře 21 

m2 v nástavbě Domu kultury v Šumperku, pronajaté společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o., 

pro podnájemce BLUES ALIVE s.r.o., se sídlem v Šumperku, Fialova 416/3, 787 01, IČO 

2857144 , a to  za podmínek: 

− podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 

− podnájemné bude příjmem nájemce 

− doba podnájmu: určitá od 01.09.2019, a to na dobu trvání nájemního vztahu nájemce 

k předmětu nájmu dle uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých 

ze dne 02.06.1999, ve znění pozdějších dodatků 
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− podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy domovního majetku, nám. Míru 

1, Šumperk 

− podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 

v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za 

takovou škodu podnájemce odpovídá 

− pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem 

 

Termín:  01.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

984/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Modernizace zimního stadionu 

v Šumperku – etapa 3a (přístavba sever)“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 

kterou vlastník dotčených pozemků p. č. 1257/115 a p. č. 1257/117 v obci a k. ú. Šumperk, 

zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu „Modernizace zimního 

stadionu v Šumperku – etapa 3a (přístavba sever)“ v rozsahu a stavebně-technickém 

provedení dle doložené projektové dokumentace pro umístění stavby a dokumentace pro 

vydání stavebního povolení zpracované autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb 

Ing. Milanem Dvořáčkem a Martinem Brokešem.  

 

− vlastník pozemků: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461  

− stavebník: Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 

65138163 

 

Termín:  30.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

985/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Modernizace zimního stadionu 

v Šumperku – etapa 3a (přístavba sever)“ 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

23.07.2019 do 09.08.2019 dle usnesení rady města   č. 878/19 ze dne 18.07.2019, schválit 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků 

pod stavbou „Modernizace zimního stadionu v Šumperku – etapa 3a (přístavba sever)“ za 

podmínek:  

− budoucí prodávající: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461 

− budoucí kupující: Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 

Šumperk, IČO 65138163 

− předmět budoucího prodeje: část pozemku p. č. 1257/115 o výměře maximálně cca 

140 m2 a část pozemku p. č. 1257/117 o výměře maximálně 5 m2 v k. ú. Šumperk  

− kupní cena: obvyklá stanovená znalcem + případná sazba DPH v platné výši  

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od uzavření vlastní kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku po vydání kolaudačního souhlasu nebo 

správního aktu ho nahrazujícího  

− správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí 

kupující 
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− účel budoucího prodeje: realizace stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu 

v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

986/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Modernizace zimního stadionu 

v Šumperku – etapa 3a (přístavba sever)“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v 

právu umístit přípojky NTL plynovodu, přívod kanalizace, přívodu teplé a užitkové vody a 

přívodu vedení nízkého napětí – pozemek p. č. 1257/115, pozemek p. č. 1257/117 a 

pozemek p. č. 1257/114 v k. ú. Šumperk. 

 

Budoucí povinný z věcného břemene:   

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

 

Budoucí oprávněný z věcného břemene:   

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

 

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

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

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

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

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

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

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

věcného břemene. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.04.2022. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  30.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

987/19 MJP – zrušení usnesení ZM č. 938/17, 62/18 a 137/19 (or. vnitroblok ul. Americké, 

17. listopadu a Rooseveltovy) 

doporučuje ZM 

zrušit usnesení ZM č. 938/17 ze dne 14.12.2017, č. 62/18 ze dne 13.12.2018 a č. 137/19 

ze dne 21.02.2019, kterými byl schválen budoucí prodej části st. p. č. 1895/2, části p. p. č. 

1291/2 a st. p. č. 1896/2 vše v k. ú. Šumperk. 

Důvodem zrušení usnesení je podané odvolání ze strany schválených budoucích kupujících 

části st. p. č. 1895/2, části p. p. č. 1291/2 a st. p. č. 1896/2 vše v k. ú. Šumperk proti 

Rozhodnutí o umístění stavby neveřejné účelové komunikace a inženýrských sítí pro budoucí 

výstavbu rodinných domů na pozemcích st. p. č. 1895/2, p. p. č. 1291/3, p. č. 1291/6, p. č. 

1291/9 a p. č. 2258 vše v k. ú. Šumperk. 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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988/19 MJP – zrušení usnesení RM č. 2274/16 a 2665/16 (or. vnitroblok ul. Americké,     

17. listopadu a Rooseveltovy) 

ruší 

usnesení RM č. 2274/16 ze dne 01.09.2016 a č. 2665/16 ze dne 29.12.2016, kterým bylo 

schváleno zřízení věcného břemene – služebnost práva stezky a cesty přes část p. p. č. 

1291/9 v k. ú. Šumperk.  

Důvodem zrušení usnesení je podané odvolání ze strany schválených budoucích kupujících 

části st. p. č. 1895/2, části p. p. č. 1291/2 a st. p. č. 1896/2 vše v k. ú. Šumperk proti 

Rozhodnutí o umístění stavby neveřejné účelové komunikace a inženýrských sítí pro budoucí 

výstavbu rodinných domů na pozemcích st. p. č. 1895/2, p. p. č. 1291/3, p. č. 1291/6, p. č. 

1291/9 a p. č. 2258 vše v k. ú. Šumperk. 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

989/19 MJP – pronájem části p. p. č. 1560/1 v k. ú. Šumperk (or. při ul. Bachmačské) 

neschvaluje 

pronájem části pozemku p. č. 1560/1 v k. ú. Šumperk za účelem parkování aut pro vlastníka 

sousední nemovitosti na st. p. č. 2087/1 v k. ú. Šumperk z důvodu nesouladu s koncepcí 

parkování na pozemcích města Šumperka. 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

990/19 MJP – zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes p. p. č. 1564/2 v k. ú. Šumperk 

(or. při ul. Čsl. armády) 

ruší 

usnesení RM č. 4910/18 a č. 4905/18 ze dne 27.09.2018, kterými byla schválena 

služebnost stezky a cesty přes p. p. č. 1564/2 v k. ú. Šumperk ve prospěch vlastníka st. p. č. 

3871 a st. p. č. 3878 oba v k. ú. Šumperk z důvodu změny vlastníka st. p. č. 3871 a st. p. č. 

3878 oba v k. ú. Šumperk. 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

991/19 MJP – zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes p. p. č. 1564/2 v k. ú. Šumperk 

(or. při ul. Čsl. armády) 

schvaluje 

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

přes p. p. č. 1564/2 v k. ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno 

bude zřízeno ve prospěch vlastníka st. p. č. 3878, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. 

Šumperk. 

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

00303461. 

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

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

výši 
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− oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení 

průběhu vedení věcného břemene 

− oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

992/19 MJP – zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes p. p. č. 1564/2 v k. ú. Šumperk 

(or. při ul. Čsl. armády) 

schvaluje 

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

přes p. p. č. 1564/2 v k. ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka. Věcné břemeno 

bude zřízeno ve prospěch vlastníka st. p. č. 3878, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. 

Šumperk. 

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

00303461. 

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

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

výši 

− oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu vyznačení 

průběhu vedení věcného břemene 

− oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

993/19 MJP – prodej části p. p. č. 1564/2 v k. ú. Šumperk (or. při ul. Čsl. armády) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

28.05.2018 do 13.06.2018 dle usnesení rady města č. 4481/18 ze dne 24.05.2018, schválit   

prodej části p. p. č. 1564/2 o výměře 25 m2 v k. ú. Šumperk, dle GP č. 6916-119a/2018       

p. p. č. 1564/19 o výměře 25 m2 v k. ú. Šumperka.  

Kupující: P. R., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl ve výši 1/8, M. S., bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl ve výši 1/8, T. R., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl ve výši 1/8, V. a 

V. V., oba bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl ve výši 1/8, M. a H. P., oba bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl ve výši 1/8, M. K., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl ve výši 1/8, M. 

H., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl ve výši 1/8  a L. N.,  bytem Šumperk, spoluvlastnický 

podíl ve výši 1/8. 

Podmínky prodeje:  

− kupní cena 100,-- Kč/m2 

− kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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994/19 MJP – prodej p. p. č. 1200/1 v k. ú. Horní Temenice (or. lokalita určena k výstavbě 

rodinných domů a bytových domů, vlastník EKOZIS, směr Hrabenov) 

neschvaluje 

zveřejnění záměru prodat část p. p. č. 1200/1 o výměře cca 42 m2 v k. ú. Horní Temenice 

z důvodu ponechání si dané části pozemku v majetku města. 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

995/19 MJP – zveřejnění pronájmu p. p. č. 1200/1 v k. ú. Horní Temenice (or. lokalita určena 

k výstavbě rodinných domů a bytových domů, vlastník EKOZIS, směr Hrabenov) 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronajmout část p. p. č. 1200/1 o výměře cca 42 m2 v k. ú. Horní Temenice 

za podmínek:  

− sazba nájemného: 5,-- Kč/m2/rok  

− účel pronájmu: zahrada  

− doba pronájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou  

− možnost oplocení pozemku bez nároku na kompenzaci nákladů spojených s výstavbou 

oplocení v případě ukončení nájemní smlouvy 

− nesouhlasí s výsadbou stromů na pozemku 

 

Termín:  05.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

  

996/19 MJP – budoucí prodej pozemku u domu Zborovská 20, 22, 24 a Jesenická 51, 

Šumperk (or. pozemek mezi ul. Jesenickou a Zborovskou) 

doporučuje ZM 

neschválit prodej části p. p. č. 1463/3 v k. ú. Šumperk, dle GP číslo 6940-144/2018 p. p. č.  

1463/22 v k. ú. Šumperk kupující D. V., bytem Šumperk, z důvodu nesplnění stanovených 

podmínek prodeje p. p. č. 1463/3 v k. ú. Šumperk zveřejněným záměrem prodeje pozemku 

v souladu s uneseními rady města č. 3235/17 ze dne 01.06.2017, č. 4718/18 ze dne 

19.07.2018 a č. 509/19 ze dne 04.04.2019. 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

997/19 MJP – budoucí prodej pozemku u domu Zborovská 20, 22, 24 a Jesenická 51, 

Šumperk (or. pozemek mezi ul. Jesenickou a Zborovskou) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

05.06.2017 do 21.06.2017 na základě usnesení rady města č. 3235/17 ze dne 01.06.2017 

a zveřejněné změny zveřejněného záměru prodeje od 26.07.2018 do 11.08.2018 na základě 

usnesení rady města č. 4718/18 ze dne 19.07.2018 a zveřejněné změny a doplnění usnesení 

zveřejněného záměru prodeje a jeho změny od 08.04.2019 do 24.04.2019 na základě 

usnesení rady města č. 509/19 ze dne 04.04.2019   schválit budoucí prodej části  p. p. č. 

1463/3 o výměře 2885 m2 v k. ú. Šumperk.  GP č. 6940-144/2018 došlo k dělení pozemku p. 

č. 1463/3 a nově jsou pozemky označené takto: p. p. č. 1463/3 o výměře 1028  m2 , p. p. č. 

1463/12 o výměře 200  m2, p. p. č. 1463/13 o výměře 77  m2, p. p. č. 1463/14 o výměře 86  

m2, p. p. č. 1463/15 o výměře 83  m2, p. p. č. 1463/16 o výměře 77  m2, p. p. č. 1463/17 o 
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výměře 75 m2, p. p. č. 1463/18 o výměře 78  m2, p. p .č. 1463/19 o výměře 72  m2, p. p. č. 

1463/20 o výměře 76  m2, p. p. č. 1463/21 o výměře 66  m2, p. p. č. 1463/22 o výměře 71  

m2, p. p. č. 1463/23 o výměře 77  m2, p .p. č. 1463/24 o výměře 68  m2, p. p. č. 1463/25 o 

výměře 57  m2, p. p. č. 1463/26 o výměře 64  m2, p. p. č. 1463/27 o výměře 144  m2, p. p. č. 

1463/28 o výměře 36  m2, p. p. č. 1463/30 o výměře 97  m2, p. p. č. 1463/31 o výměře 90 

m2, p. p. č. 1463/33 o výměře 154  m2  a  p.  p. č. 1463/34 o výměře 109 m2 vše v k. ú. 

Šumperk.  

 

Budoucí kupující: J. a I. N.,  bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/4 na p. p. č. 

1463/30, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 1463/27, E. a J. 

B., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/4 na  p. p. č. 1463/30, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/18  na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 1463/26, V. K.,  bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti  1/4 na p. p. č. 1463/30, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/18 na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 1463/25, P. a M. N.,  bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti  1/4 na p. p. č. 1463/30 a  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p. p. č. 

1463/3, M. H., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/4 na p. p. č. 1463/31, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 1463/24, D. H., bytem 

Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/4 na p. p. č. 1463/31, spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/18 na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 1463/20, O. S., bytem Šumperk, spoluvlastnický 

podíl o velikosti  1/4 na p. p. č. 1463/31, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p. p. č. 

1463/3 a p. p. č. 1463/23, L. a L. V.,  bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/4 

na p. p. č. 1463/31, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 

1463/21, M. a Z. Č., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/4 na p. p. č. 

1463/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 1463/19, P. S., 

bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/4 na p. p. č. 1463/33, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/18 na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 1463/18,  D. T., bytem  Dambořice, 

spoluvlastnický podíl o velikosti  1/4 na p. p. č. 1463/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/18 na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 1463/22, M. Z., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o 

velikosti  1/4 na p. p. č. 1463/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p. p. č. 1463/3 a 

p. p. č. 1463/17, Z. a A. B., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/6 na p. p. č. 

1463/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 1463/12, A. D., 

bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/6 na p. p. č. 1463/34, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/18 na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 1463/15, T. L., bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti  1/12 na p. p. č. 1463/34 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/36 na p. p. č. 1463/3, Š. S., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/12 na p. p. 

č. 1463/34 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36 na p. p. č. 1463/3, Z. N., bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti  1/6 na p. p. č. 1463/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/18 na p. p. č. 1463/3,  p. p. č. 1463/16 a p. p. č. 1463/28, K. Š., bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p. p. č. 1463/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 

na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 1463/14 a T. Š., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/6 na p. p. č. 1463/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p. p. č. 1463/3 a p. p. č. 

1463/13.   

 

Podmínky:  

− účel prodeje: zajištění vstupu k bytovým jednotkám a jednotlivým zahrádkám, zahrada  

− kupní cena 400,-- Kč/m2, 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 30% bude uhrazena 

nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí  kupní, dále bude 

kupní cena hrazena v pravidelných 11 měsíčních splátkách;  

− pro kupující p. p. č. 1463/31 se zavazuje prodávající přiznat slevu z kupní ceny ve výši 

finanční hodnoty sjednaných služebností  

− vlastnické právo k pozemkům bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do 

31.03.2021 za podmínky provedené úhrady kupní ceny 

− budoucí prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě:  

- pokud nebudou hrazeny sjednané splátky na kupní cenu ze strany budoucích 

kupujících 

- nebude vydáno rozhodnutí k dělení pozemku tak, jak je připraven geometrický 

plán, který je podkladem pro stanovení předmětu prodeje  

− budoucí kupující se zavazují, že v případě nehrazení záloh na kupní ceny ze strany 

budoucího kupujícího, si odkoupí tento nehrazený předmět prodeje do svého vlastnictví 
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nebo spoluvlastnictví tak, aby městu nezůstal žádný pozemek nebo spoluvlastnický 

podíl na pozemcích  

− pokud bude uplatněno sjednané odstoupení ze strany budoucího prodávajícího, 

zavazuje se budoucí prodávající vrátit složenou zálohu na kupní cenu do 14 dnů ode 

dne odstoupení od smlouvy, složená částka nebude úročena;  

− budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

998/19 MJP – budoucí prodej pozemku u domu Zborovská 20, 22, 24 a Jesenická 51, 

Šumperk (or. pozemek mezi ul. Jesenickou a Zborovskou) 

schvaluje 

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

přes část p. p. č. 1463/3 k. ú. Šumperk, dle GP číslo 6940-144/2018  p. p. č.  1463/31 v k. ú. 

Šumperk 1. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch vlastníka bytové jednotky na st. p. č. 

1734, včetně podílu na společných částech domu ve výši 1803/10000 a spoluvlastnického 

podílu o velikosti 1803/10000 na st. p. č. 1734 v k. ú. Šumperk. 

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

00303461. 

Oprávněný z věcného břemene: K. a J. M., bytem Šumperk. 

Podmínky věcného břemene jsou stanoveny v souladu s usnesením RM č. 510/19 ze dne 

04.04.2019: 

− věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

− věcné se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou ve výši 6.000,-- Kč + DPH v platné 

výši 

− oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

999/19 MJP – budoucí prodej pozemku u domu Zborovská 20, 22, 24 a Jesenická 51, 

Šumperk (or. pozemek mezi ul. Jesenickou a Zborovskou) 

schvaluje 

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

přes část p. p. č. 1463/3 k. ú. Šumperk, dle GP číslo 6940-144/2018  p. p. č.  1463/31 v k. ú. 

Šumperk 1. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch vlastníka bytové jednotky na st. p. č. 

1734, včetně podílu na společných částech domu ve výši 1443/10000 a spoluvlastnického 

podílu o velikosti 1844/10000 na st. p. č. 1734 v k. ú. Šumperk. 

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

00303461. 

Oprávněný z věcného břemene: D. V., bytem Šumperk. 

Podmínky věcného břemene jsou stanoveny v souladu s usnesením RM č. 510/19 ze dne 

04.04.2019 

− věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

− věcné se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou ve výši 6.000,-- Kč + DPH v platné 

výši 
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− oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

1000/19 Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

20SMP008 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20SMP008 se společností 

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČO 27821251, na akci „Rekonstrukce ul. 

Nemocniční, Šumperk“, který řeší změnu termínu zahájení projekčních prací z původního 

termínu 06/2019 na nový termín zahájení 01.10.2019. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

1001/19 Okružní křižovatka u Okresního soudu v Šumperku – dodatek č. 1 ke smlouvě od dílo 

č. 20SMP018 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20SMP018 se společností 

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČO 27821251, na akci „Okružní křižovatka 

u Okresního soudu v Šumperku“, který řeší změnu termínu zahájení projekčních prací 

z původního termínu 07/2019 na nový termín zahájení 01.10.2019. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

1002/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit 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:   Fotbal Šumperk, s.r.o., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 27847861 

Zastoupený: Vladimírem Dostálem a Bohdanem Heclem 

Účel použití:   na náklady spojené s trenérskou a hráčskou činností  

 Výše částky: 360.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  19.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1003/19 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: TK PRECHEZA Přerov, z.s., Kosmákova 3364/55, Přerov, IČO 22826611 

Zastoupený: Mgr. Petrem Huťkou 

 Účel použití: na náklady spojené s celostátním tenisovým turnajem dorostenek kategorie C  

 Výše částky: 10.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

1004/19 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:   Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 161/2, Šumperk, IČO 

48005541 

Zastoupená: Mgr. Slawomirem Adamem Sulowskim   

 Účel použití:   na náklady spojené s opravou věže děkanského kostela sv. Jana Křtitele 

 Výše částky:    50.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

1005/19 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:   Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, Hlavní třída 

342/22, Šumperk, IČO 00098311 

Zastoupené: PhDr. Marií Gronychovou 

 Účel použití:   na náklady spojené s celostátní mykologickou výstavou ve dnech 12.09. – 

14.09.2019 

 Výše částky:    5.000,-- Kč   
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Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1006/19 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:   T. H., Šumperk 

 Účel použití:   na startovné a letenky na MS v OCR v Londýně ve dnech 11.10. - 13.10.2019 

 Výše částky:    5.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1007/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

ukládá 

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

rok 2019 ve výši 50 tis. Kč na pokrytí žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Šumperka. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1008/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

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

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

územních rozpočtů, v platném znění, do výše 39.400,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu 

obědů pro 8 žáků ve školním roce 2019/2020, tj. v období od 02.09.2019 do 30.06.2020, a 

to ve dvou etapách. 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1009/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

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

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

územních rozpočtů, v platném znění, do výše 80.867,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu 
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obědů pro 18 žáků ve školním roce 2019/2020, tj. v období od 02.09.2019 do 30.06.2020, a 

to ve dvou etapách. 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1010/19 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro: 

1. Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk, z. s., se sídlem J. z Poděbrad 418/44, 

787 01 Šumperk, IČO 02214946, na pořádání benefičního koncertu dne 09.10.2019, 

2. Charitu Šumperk, se sídlem Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk, IČO 48005894, na 

pořádání benefičního koncertu 27.09.2019. 

 

Termín:  09.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1011/19 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o udělení souhlasu zřizovatele 

k zapojení do projektu 

souhlasí 

se zapojením Základní školy Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, do projektu „Vybudování 

a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence“ (identifikační kód VH20172021022“), 

v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021“ (BV III/2 – VZ)“; 

který je dotován Ministerstvem vnitra České republiky. 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

  

1012/19 Koncert Moravské filharmonie Olomouc 

schvaluje 

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

IČO 00100617, zastoupené Mgr. art. et Mgr. Jonášem Harmanem - ředitelem, o vytvoření 

uměleckého výkonu (Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR, termín a čas konání: pátek 

25.10.2019 v 19:00, místo: Dům kultury Šumperk). 

 

Termín:  25.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1013/19 Koncert Moravské filharmonie Olomouc 

schvaluje 

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

Jeremenkova 40a, Olomouc, IČO 6009460. 

 

Termín:  25.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1014/19 Koncert Moravské filharmonie Olomouc 

schvaluje 

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

zastoupeným Mgr. Hanou Pískovou - jednatelkou, o zajištění technického zázemí a propagace 

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

konání: pátek 25.10.2019, od 19:00 hodin, místo: Dům kultury Šumperk). 

 

Termín:  25.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

  

1015/19 Změna platu ředitelky MŠ Sluníčko a ředitelky MŠ Pohádky 

schvaluje 

změnu platu Silvii Zjavkové, ředitelky MŠ Sluníčko, Evaldova 25, Šumperk, p.o., IČO 

60801085, a Bc. Pavlíny Boškové, ředitelky MŠ Pohádka, Nerudova 4B, Šumperk, p.o.,  IČO 

71011994, a to s účinností od 01.09.2019, dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

   

1016/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – hospodářské výsledky za 1. pololetí 2019 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30.06.2019. 

 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2019 (v Kč) 

 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 
Hospodářský výsledek 

Celkem: Hlavní činnost: 

Doplňková 

činnost: 

Základní škola Šumperk,  

Dr.E.Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 1.284.878,95 1.163.265,21 121.613,74 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Radovan Pavelka 353.465,90 280.640,98 72.824,92 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr.  

Hynek Pálka -262.064,16 -424.099,45 162.035,29 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr.  

Petr Málek 77.206,41 -7.929,82 85.136,23 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr.  

Viktor Verner  117.250,64 -160.091,64 277.342,28 

Mateřská škola Veselá školka 

Šumperk, Prievidzská 1 

Mgr.  

Yvona Šimková 112.399,42 83.908,90 17.490,52 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25 Silvie Zjavková 437.455,07 363.401,26 74.053,81 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B 

Bc. 

Pavlína Bošková 158.232,34 158.232,34 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP 

Doris Šumperk, Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, PhD. 69.654,14 35.780,93 33.873,21 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA.  

Kamil Navrátil 936.220,18 568.956,18 367.264,00 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 1.098.273,84 1.059.738,66 38.535,18 
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1017/19 Výjimka z OZV č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 

vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

uděluje 

výjimku v souladu s čl. 2 odst. 3 OZV č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků, pro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín:  30.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1018/19 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 nájemní smlouvu  k bytu zvláštního určení o velikosti 2+1 obytných místností 

v Šumperku, v ulici Temenické, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 

IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. H., trvale bytem Hanušovice,  jako 

nájemkyní na straně druhé, za podmínek:  
− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s pravděpodobným počátkem nájmu 

od 01.10.2019  

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

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1019/19 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, 

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

pronajímatelem na straně jedné, a J. Š., bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé, za 

podmínek:  

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.10.2019  

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

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1020/19 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/2018/0628/OSM uzavřené dne 19.09.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

Žadatel Místo konání akce Název akce Datum   konání 

akce 

Čas konání 

ohňostroje 

Everstar s.r.o. 

Bludovská 1969/18 

Šumperk 787 01 

IČO 19013027 

 

Bludovská 

1969/18 

Šumperk 787 01   

Firemní 

prezentační 

akce 

30.08.2019 

(pátek) 

21:00 – 21:05 
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Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek:  

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.10.2019 

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

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1021/19 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/2018/0717/OSM uzavřené dne 31.10.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. D., 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 01.11.2019 

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

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1022/19 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/2018/0631/OSM uzavřené dne 18.09.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

straně druhé, za podmínek:  

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.10.2019 

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

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1023/19 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. 2 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. SML/2017/593/OSM 

uzavřené dne 16.10.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 

00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. T., 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 01.11.2019 

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

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1024/19 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/2018/0629/OSM uzavřené dne 13.09.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. a M. G., trvale 

hlášeni Šumperk, jako nájemci bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, 

na straně druhé, za podmínek:  
− nájemní smlouva na dobu neurčitou  od 01.10.2019  

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

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1025/19 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/2018/0621/OSM uzavřené dne 17.09.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

straně druhé, za podmínek:  
− nájemní smlouva na dobu neurčitou  od 01.10.2019  

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

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1026/19 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/2018/0627/OSM uzavřené dne 12.09.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. B., 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 01.10.2019 

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

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1027/19 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/2018/0632/OSM uzavřené dne 19.09.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. O., 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 01.10.2019 
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− měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1028/19 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/2018/0675/OSM uzavřené dne 10.10. 2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a J. P., 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 01.11.2019 

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

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1029/19 PONTIS Šumperk, o.p.s. – zpráva o hospodaření společnosti 

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření společnosti v roce 2018. 

 

   

1030/19 Hospodaření s komunálním odpadem – nádoby na směsný a biologický komunální 

odpad na veřejném prostranství 

schvaluje 

zákaz umisťovat nádoby trvale na veřejné prostranství mimo případů, kdy v rámci výstavby 

bytových domů bylo rozhodnuto o tomto umístění a mimo městem organizované třídění 

odpadů nádobovým systémem. 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

1031/19 Hospodaření s komunálním odpadem – nádoby na směsný a biologický komunální 

odpad na veřejném prostranství 

schvaluje 

umisťování sběrných nádob na směsný a biologický komunální odpad nejdříve v 16.00 hod. 

před dnem plánovaného svozu na veřejné prostranství, případně na jiných vhodných místech 

tak, aby byly dobře přístupné svozové firmě a umožňovaly jí řádný svoz komunálního odpadu. 

Umístění sběrných nádob nesmí způsobit hygienické závady, překážku silničního provozu nebo 

ohrozit bezpečnost chodců. Sběrné nádoby musí být po svozu bez zbytečného prodlení 

(zpravidla v den svozu) z veřejného prostranství odklizeny. 

 

Termín:  29.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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1032/19 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 19.09.2019 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný    JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

                                 starosta                           člen Rady města 
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