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Naše čj.: MUSP 96924/2019 

Naše sp. zn.: 96917/2019 TAJ/PECH *MUSPX022DS6Z* 

 

U S N E S E N Í  

z 20. schůze Rady města Šumperka ze dne 26.09.2019 

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. 

1033/19 Pořízení nového osobního 9místného motorového vozidla – Divadlo Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 

s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady, 

schvaluje 

pořízení jednoho nového osobního 9místného motorového vozidla formou finančního leasingu 

do celkové hmotnosti 3.500 kg, typově schváleného pro provoz na pozemních komunikacích 

ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, v platném znění. Dodavatel bude vybrán v rámci výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Potěšil 

 

   

1034/19 Veřejná sbírka – Divadlo Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 

s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady, souhlasí 

s tím, aby vybrané vstupné za divadelní představení pořádané v Divadle Šumperk, s.r.o., v 

měsíci listopadu 2019, bylo věnováno do veřejné sbírky organizované Divadlem Šumperk, 

s.r.o., na pomoc nezletilé dívce E. D. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Potěšil 

 

   

1035/19 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XII r. 2019 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XII roku 2019: 

příjmy ve výši:         1.940 tis. Kč 

výdaje ve výši:        1.990 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   651.861 tis. Kč 

výdaje celkem:  768.292 tis. Kč 
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příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  786.393 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      785.815 tis. Kč 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1036/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

4291/18, 4698/18, 367/19, 499/19, 602/19, 603/19, 604/19, 606/19, 610/19, 617/19, 

620/19, 733/19, 734/19, 735/19, 736/19, 737/19, 739/19, 740/19, 768/19, 769/19, 

788/19, 789/19, 790/19, 791/19, 792/19, 793/19, 794/19, 795/19, 796/19, 797/19, 

798/19, 812/19, 869/19, 871/19, 872/19, 879/19, 892/19, 898/19, 908/19, 922/19, 

929/19, 930/19, 931/19, 933/19, 934/19, 937/19, 938/19, 939/19, 940/19, 941/19, 

942/19, 947/19, 951/19, 952/19, 955/19, 957/19, 958/19, 964/19, 965/19, 966/19, 

970/19, 971/19, 972/19, 975/19, 976/19, 977/19, 978/19, 979/19, 980/19, 982/19, 

983/19, 985/19, 987/19, 988/19, 989/19, 990/19, 993/19, 994/19, 995/19, 996/19, 

997/19, 1000/19, 1001/19, 1002/19, 1003/19, 1004/19, 1005/19, 1006/19, 1007/19, 

1008/19, 1009/19, 1011/19, 1015/19, 1017/19, 1030/19, 1031/19. 

 

 

1037/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

240/19 do 30.11.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

492/19 do 30.11.2019 Zodpovídá: p. Porteš 

732/19 do 31.10.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

1038/19 MJP – změna 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 31.10.2019 

s nájemcem M. S., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

s účinností od 01.11.2019, jejímž předmětem bude byt v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku 

s M. G., bytem Šumperk. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1039/19 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce, 

Šumperk 

schvaluje 

 záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka (dle projektové dokumentace č. 209) v budově č. p. 2958 na pozemku 

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

včetně spoluvlastnického podílu 4990/10000 na společných částech domu    č. p. 2958 

společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/25 a byt č. 2958/26 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 112/10000 na společných částech domu č. p. 2958, 

které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt č. 2958/1 – 
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2958/80, a spoluvlastnického podílu o velikosti 112/10000 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:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1040/19 MJP – změna zveřejnění prodeje st. p. č. 21, jehož součástí je budova č. p. 94 v obci a 

k. ú. Šumperk (dům na nám. Míru 20) 

schvaluje 

zveřejnit  záměr města změnit a doplnit podmínky prodeje st. p. č. 21, jehož součástí je budova 

č. p. 94 v obci a k. ú. Šumperk (or. ozn. nám. Míru 20), které byly schváleny usnesením RM č. 

3575/17 ze dne 05.10.2017. Ke změně zveřejněného záměru dochází ve třetí odrážce, kdy se 

mění způsob úhrady kupní ceny tak, že do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy je kupující 

povinen uhradit část kupní ceny ve výši 30%, doplatek kupní ceny ve výši 70% bude uhrazen 

nejpozději do 30.04.2020 před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. Dále se schvaluje doplnění usnesení o podmínku, že prodávající si vyhrazuje 

právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že nebude uhrazena kupní cena v plném rozsahu 

v uvedených termínech. V případě, že nebude uhrazen doplatek ve výši 70% kupní ceny 

v termínu do 30.04.2020, je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty 

složené zálohy. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1041/19 MJP – doplnění pachtovní smlouvy s Bludovskou a.s. – k. ú. Šumperk a Dolní 

Studénky (silnice „I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 19.08.2019 do 04.09.2019 dle 

usnesení rady města č. 939/19 ze dne 15.08.2019, propachtovat pozemek p. č. 2081/3 o 

výměře 830 m2 v k. ú. Šumperk, pozemek p. č. 704/75 o výměře 628 m2, p. č. 704/78 o 

výměře 1871 m2 a p. č. 704/74 o výměře 259 m2 vše v k. ú. Dolní Studénky. 

 

Pachtýř: Bludovská a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 78961, IČO 25836498 

 

Podmínky: 

 

− účel pachtu: pozemky pro zemědělskou výrobu 

− pachtovné: ročně 2,2 % z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro daná 

katastrální území dle vyhlášky ministerstva zemědělství, kterou stanoví seznam 

katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků pro 

daný rok + 1.500,-- Kč/ha,  a to za každý rok, v němž propachtovatel nepodá pachtýři 

výpověď nebo nepoběží výpovědní doba (navýšení nájemného s ohledem na pětiletou 

výpovědní lhůtu)  

− pachtýř se zavazuje, že uhradí propachtovateli pachtovné za rok 2017, 2018 a 2019 

v plné výši z důvodu prokazatelného užívání pozemků. Výše ročního pachtovného bude 

vypočítána - 2,2 % z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro daná 

katastrální území dle vyhlášky ministerstva zemědělství, kterou stanoví seznam 

katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků pro 

daný rok  

− pachtovné je splatné v plné výši vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku 
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− propachtovatel si sjednává právo jednostranně navýšit výši pachtovného, v případě 

pokud nebude navýšené pachtovné pachtýřem akceptováno, bude propachtovatelem 

podána výpověď v 6měsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem 

pachtovního roku  

− doba pachtu: neurčitá s pětiletou výpovědní lhůtou 

− pachtýř je oprávněn podpachtovat nebo vypůjčit předmět pachtu bez písemného 

souhlasu propachtovatele v případě stavby „I/44 Bludov – obchvat“, v jiném případě 

nelze předmět pachtu podpachtovat  

− pachtýř se zavazuje, že v případě výstavby ve veřejném zájmu bude pacht ukončen 

dohodou k nejblíže možnému termínu vzhledem ke způsobu využití daného pozemku 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1042/19 MJP – změna pachtovní smlouvy s Bludovskou a.s. – k. ú. Šumperk a Dolní Studénky 

(silnice „I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 19.08.2019 do 04.09.2019 dle 

usnesení rady města č. 940/19 ze dne 15.08.2019, změnu pachtovní smlouvy, označenou 

jako SML/2016/0135/MJP ze dne 25.04.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.02.2017 a 

dodatku č. 2 ze dne 15.07.2019, na propachtování zemědělských pozemků v k. ú. Šumperk a 

Dolní Temenice. 

 

Pachtýř: Bludovská a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 78961, IČO 25836498 

 

   Změnou dojde k rozšíření sjednaného pachtu o podmínku: 

− pachtýř je oprávněn podpachtovat nebo vypůjčit předmět pachtu bez písemného 

souhlasu propachtovatele v případě stavby „I/44 Bludov – obchvat“ a stanovit si 

podmínky podpachtovní smlouvy 

− výše podpachtovného bude sjednána dohodou mezi pachtýřem a podpachtýřem s tím, 

že rozdíl ve výši sjednaného pachtu a podpachtu bude pachtýřem uhrazeno na účet 

propachtovatele, po předchozím vyúčtování sjednaného pachtu a podpachtu 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1043/19 MJP – doplnění nájemní smlouvy s Bludovskou a.s. – k. ú. Šumperk a Dolní Studénky 

(silnice „I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě označené jako MP 0047/2006//Pro/Vr ze dne 

20.09.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.07.2008, dodatku č. 2 ze dne 12.12.2013, 

dodatku č. 3 ze dne 17.03.2015 a dodatku č. 5 ze dne 10.10.2016, kterým dojde k doplnění 

sjednaných podmínek pronájmu o podmínku:  

− nájemce je oprávněn podnajmout nebo vypůjčit předmět pachtu bez písemného 

souhlasu nájemce v případě stavby „I/44 Bludov – obchvat“ a stanovit si podmínky 

podnájemní smlouvy 

− výše podnájemného bude sjednána dohodou mezi nájemcem a podnájemcem s tím, že 

rozdíl ve výši sjednaného nájmu a  podnájmu bude nájemcem  uhrazeno na účet 

pronajímatele, po předchozím vyúčtování sjednaného nájemného a podnájemného 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1044/19 MJP – zrušení usnesení RM č. 621/19 ze dne 02.05.2019, usnesení č. 697/19 ze 

dne 30.05.2019 a usnesení č. 808/19 ze dne 20.06.2019 (silnice „I/44 Bludov – 

obchvat“) 

ruší 

usnesení Rady města Šumperka č. 621/19 ze dne 02.05.2019, usnesení č. 697/19 ze dne 

30.05.2019 a usnesení č. 808/19 ze dne 20.06.2019 z důvodu nové úpravy předmětu nájmu 

a smluvních vztahů. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1045/19 MJP – uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 705/1 a p. č. 705/3 v k. ú. 

Dolní Studénky (silnice „I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 

03.06.2019 do 19.06.2019  dle usnesení rady města č. 696/19 ze dne 30.05.2019, 

pronájem části pozemků p. č. 705/1 o výměře 103 m2 a části p. č. 705/3 o výměře 25 m2 v   

k. ú. Dolní Studénky. 

 

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

obchvat“ 

 

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

 

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

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390 

 

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

 

Doba nájmu: určitá počínaje dnem uvedeným v písemném oznámení nájemce pronajímateli 

o zahájení prací souvisejících s výstavbou silnice I/44, jimiž bude dotčen 

předmět nájmu 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1046/19 MJP –uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k části pozemku p. č. 

914/1 v k. ú. Šumperk (silnice „I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení, provozování, 

údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - metalické a 

optické kabely, včetně související infrastruktury a zařízení na pozemku p. č. 914/1 v k. ú. 

Šumperk. Služebnost zahrnuje též právo provádět na podzemním komunikačním vedení 

úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti.  

 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

 

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 

3, IČO 04084063 
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Stavebník: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390 

 

 

Podmínky uzavření smlouvy: 

− Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena dle § 3b odst. 3 zákona č. 

416/2009 Sb., pokud v době uzavírání smlouvy o zřízení služebnost nebude cena vyšší 

+ případná platná sazba DPH. Splatnost úplaty po doručení vyrozumění o provedení 

vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od 

obdržení oznámení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení a zaměření stavby vyhotovení příslušného 

geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti. 

− Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 

nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1047/19 MJP –uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 914/5 v k. ú. Šumperk 

(silnice „I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení, umístění, provozování, údržbě a 

opravách přeložky SO 306 Dešťová kanalizace přivaděče (dále jen Stavba) na pozemku p. č. 

914/5 v k. ú. Šumperk. Služebnost zahrnuje též právo na pozemku mít, obnovovat, případně 

z pozemku odstranit Stavbu.  

 

Povinný ze služebnosti: 

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

 

Oprávněný ze služebnosti: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390 

 

 

Podmínky uzavření smlouvy: 

− Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena dle § 3b odst. 3 zákona č. 

416/2009 Sb., ve výši 10.000,-- Kč včetně DPH. Splatnost úplaty po doručení 

vyrozumění o provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, ve lhůtě 

nejpozději do 60 dnů od obdržení vyrozumění o povolení vkladu práva do katastru 

nemovitostí. 

− Náklady na vyhotovení příslušného geometrického plánu pro vyznačení rozsahu 

služebnosti a správní poplatek za vklad věcného práva do katastru nemovitostí uhradí 

oprávněný ze služebnosti. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1048/19 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

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

pavilonu“ 

schvaluje 

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

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

s výměnou CT a RDG vybavení ve 2. NP pavilonu C“ zhotovitelem akce firmu PRUMHOR, spol. 

s r.o., se sídlem č.p. 824, 788 13 Rapotín, IČO 47153903. Nabídková cena je 1.594.279,30 

Kč bez DPH, tj. 1.929.077,97 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  15.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1049/19 MJP – správa majetku – Nemocnice – změna plánu oprav na rok 2019 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4712/18 ze dne 19.07.2018 ve znění usnesení RM č. 867/19 ze dne 

18.07.2019, kterým byl schválen plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 

2019 - dle nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších 

dodatků: 

 

fond investic – 70 % z 92 % nájemného                                                                       8.662.142  Kč 

přesun finančních prostředků z roku 2018 – rekonstrukce kanalizačního řádu       5.554.000  Kč 

z výšení fondu investic – uplatnění inflační doložky pro nájemné                                  109.144  Kč 

celková výše fondu investic pro rok 2019                                                                  14.325.286  Kč 

 

FOND INVESTIC: 

areál – rekonstrukce kanalizačního řádu – 3. etapa                                                    9.119.000  Kč 

pavilon E – rekonstrukce pokojů č. 3 a 8 na neurologickém oddělení                        1.400.000  Kč 

pavilon C – stavební úpravy – výměna CT a RDG vybavení ve 2.NP                            1.929.100  Kč 

pavilon B – doplnění rozvodu kyslíku na urologii ve 2.NP                                                163.000  Kč 

pavilon B – rekonstrukce odd. chirurgie v 5.NP – 1.etapa                                           1.437.000  Kč 

projektové dokumentace k investičním akcím                                                                  277.186  Kč 

  Celkem fond investic roku 2019                                                                         14.325.286  Kč 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1050/19 MJP – zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. MP/0038/2012 ze dne 

31.12.2012 – pronájem vsypové loučky na pozemku p. č. 589/3 v k. ú. Šumperk 

v areálu hřbitova v Šumperku 

schvaluje 

zveřejnit záměr města změnit nájemní smlouvu č. MP/0038/2012 ze dne 31.12.2012 

uzavřenou s nájemcem Moravská pohřební služba s.r.o., se sídlem Šumperk, Nerudova 

2630/12, 787 01 Šumperk, IČO 26878186, kde předmětem nájmu je část pozemku p. č. 

589/3 – ostatní plocha o výměře cca 1.600 m2 v k. ú. Šumperk. 
  

Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k: 

 

− upřesnění výměry předmětu nájmu části pozemku p. č. 589/3 – ostatní plocha, a to na 

novou výměru 1.121 m2 v k. ú. Šumperk a dále ke zvýšení ceny nájmu na novou 

částku 10.000,-- Kč/rok + DPH v platné výši/celek 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1051/19 MJP – zrušení usnesení RM č. 862/19 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohoda o umístění stavby ČEZ: „Šumperk – Gen. Krátkého, d. č. 

2759/3a, VNk“ 

ruší 

usnesení RM č. 862/19 ze dne 18.07.2019 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby ČEZ: „Šumperk – Gen. Krátkého, d. č. 

2759/3a, VNk“ přes pozemky ve vlastnictví města Šumperka p. č. 2149/2, st. 1782/4 v k. ú. 

Šumperk, mezi městem Šumperkem, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035, jako budoucím oprávněným, 

z důvodu rozhodnutí investora stavbu nerealizovat. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1052/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní a splaškové kanalizační přípojky, pro připojení novostavby kanceláře na 

pozemku p. č. 1949/1 v k. ú. Šumperk (lokalita při ul. Gen. Krátkého) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu 

uložit a provozovat přípojku vodovodu a splaškové kanalizace přes pozemek p. č. 2149/2 v    

k. ú. Šumperk, pro účely připojení novostavby kanceláře na pozemku p. č. 1949/1 v k. ú. 

Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

A. M., bytem Zábřeh 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

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

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

1 m délky věcného břemene pro jedno vedení, 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 služebnosti inženýrské sítě. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.06.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1053/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Temenická, parc. st. 533, KGJ, ČEZ Energo, VNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Prievidzská, p. č. 641, přeložka NNk“ 

přes pozemek p. č. 108/99 v k. ú. Dolní Temenice – přeložka zemního kabelového vedení NN 
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v rámci výstavby venkovních technologických zařízení pro instalaci kogenerační jednotky 

v objektu kotelny K2 při ul. Prievidzské. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

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

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

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

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

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

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

věcného břemene. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.04.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1054/19 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 61/1 v k. ú. Dolní Temenice 

(zpevněná plocha pod zdvižnou plošinou pro přepravu imobilních u bytového domu 

Zahradní 2650/21, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 61/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Dolní 

Temenice. 

Účel nájmu:  vybudování zpevněné plochy pod zdvižnou plošinou pro přepravu   

  imobilních, pro účely zajištění přístupu do domu Zahradní 2650/21 

Nájemné:  30,-- Kč/m2/rok + případná DPH v platné sazbě 

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

lhůta se stanovuje jednoměsíční 

Podmínky: povinnost údržby pronajaté plochy na náklady nájemce, povinnost odstranění 

zpevněné plochy a uvedení plochy do původního stavu po skončení nájmu 

 

Termín:  07.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1055/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojky vodovodu a 

splaškové kanalizace, pro připojení víceúčelového objektu Temenická 3245/59, 

Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložit a provozovat 

vodovodní a splaškovou kanalizační přípojku přes pozemky p. č. 95/1, 95/2, 95/3 v k. ú. Dolní 

Temenice, pro účely připojení víceúčelového objektu Temenická 3245/59, Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

M. J., bytem Šumperk 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce 1.906,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Přeplatek ve výši základu daně 3.383,-- Kč, vzniklý po 

započtení zálohy ve výši 6.000,-- Kč, zaplacené dle smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene VBb/18/07/Foj ze dne 10.07.2007, bude oprávněnému 

vyplacen před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od 

uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1056/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu IS v lokalitě výstavby 

při ul. Hrabenovské – investor EKOZIS spol. s r. o. 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložit a provozovat: 

- vodovodní řad „A“ přes pozemky p. č. 102/13, 105/1, 1279/2 v k. ú. Horní Temenice 

- splaškovou kanalizaci „A“ přes pozemky p. č. 102/13, 105/1 v k. ú. Horní Temenice 

- STL plynovod přes pozemky p. č. 102/13, 103/3, 105/1 v k. ú. Horní Temenice 

- dešťovou kanalizaci „A“ a přípojky „F“, „G“ přes pozemky p. č. 102/13, 105/1, 1200/1  v     

k. ú. Horní Temenice 

- veřejné osvětlení přes pozemky p. č. 102/13, 105/1 v k. ú. Horní Temenice 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

EKOZIS spol. s r. o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, 78901 Zábřeh, IČO 41031024 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje v celkové výši 11.431,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši základu daně 4.417,-- Kč, vzniklý po započtení 

zálohy ve výši 16.775,-- Kč vč. DPH, zaplacené dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene VBb/0063/2009/Foj ze dne 24.11.2009, bude oprávněnému 

vyplacen před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od 

uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1057/19 MJP – plán zimní údržby 2019/2020 

schvaluje 

plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 

období 2019/2020, dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1058/19 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit nebytový prostor – kancelář v budově MěÚ 

Šumperk, Lautnerova 1 

schvaluje 

zveřejnit záměr města vypůjčit nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy č. p. 920 na 

pozemku st. p. č. 1091/1 v obci a k. ú. Šumperk, jehož je budova součástí (or. ozn. Lautnerova 

1), a to kancelář č. 801. 

− Účel výpůjčky: poradenská činnost organizace NA DLANI, o.p.s. 

− Doba výpůjčky: neurčitá, v roce 2019 ve dnech 20.11. a 11.12. od 8:00 do 17:00 

hod., od roku 2020 každá 2. středa v měsíci od 13:00 do 15:00 hod., každá 4. středa 

v měsíci od 8:00 do 17:00 hod. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1059/19 MJP – smlouva o umístění vitrín na domě Temenická 2601/3 

schvaluje 

uzavření smlouvy o umístění 6 ks vitrín na pozemku st. p. č. 4541, jehož součástí je budova č. 

p. 2601 (or. ozn. Temenická 3) v obci a k. ú. Šumperk za podmínek: 

− vlastník pozemku: SEMPRONEMO, s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, Martinov, 723 00 

Ostrava, IČO 02615169 

− vlastník vitrín: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01, Šumperk, IČO 

00303461 

− smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  

− umístění vitrín se sjednává bezúplatně 

− vlastník pozemku bude využívat 2 ks vitrín pro svou potřebu, vlastník vitrín bude 

využívat 4 ks vitrín 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1060/19 MJP – zveřejnění záměru prodeje 24 bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 

Šumperk 

ruší 

usnesení RM č. 2901/17 ze dne 16.03.2017 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1061/19 MJP – zveřejnění záměru prodeje 24 bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 

Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města odprodat bytové jednotky č. 2922/1-12 a č. 2923/1-12 v domě       

č. p. 2922 a 2923 stojícím na pozemku st. p. č. 718 v katastrálním území Dolní Temenice, 

obec Šumperk včetně příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku pod 

domem (or. ozn. Prievidzská 25, 27, Šumperk) stávajícím nájemcům a budoucím kupujícím 

těchto bytových jednotek. Jmenovitě: 

- bytová jednotka č. 2922/1, spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 927/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2922 
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pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0091/2012 ze dne 28.12.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2015 a 

dodatku č. 2 ze dne 07.02.2018, 

- bytová jednotka č. 2922/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 645/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0114/2011 ze dne 28.11.2011, 

- bytová jednotka č. 2922/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0046/2015 ze dne 23.11.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.05.2000, dodatku 

č. 2 ze dne 25.06.2008 a dodatku č. 3 ze dne 16.12.2015, 

- bytová jednotka č. 2922/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0102/2011 ze dne 27.12.2011, 

- bytová jednotka č. 2922/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 645/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0047/2015 ze dne 11.01.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.05.2000 a 

dodatku č. 2 ze dne 05.06.2008, 

- bytová jednotka č. 2922/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 927/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0111/2014 ze dne 20.11.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.01.2016, 

- bytová jednotka č. 2922/7, spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 927/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č.  

OBCH/0048/2015 ze dne 14.01.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.05.2000, dodatku 

č. 2 ze dne 09.06.2000, dodatku č. 3 ze dne 23.11.2000 a dodatku č. 4 ze dne 

05.06.2008, 

- bytová jednotka č. 2922/8, spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 645/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 
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na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0077/2010 ze dne 23.06.2010, 

- bytová jednotka č. 2922/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

SML/2016/0492/MJP ze dne 30.09.2016, 

- bytová jednotka č. 2922/10, spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na 

st. p .č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0050/2015 ze dne 27.09.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.06.2008, 

- bytová jednotka č. 2922/11, spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 645/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 322/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0100/2011 ze dne 28.12.2011, 

- bytová jednotka č. 2922/12, spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 927/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 463/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0051/2015 ze dne 09.02.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.06.2000, dodatku 

č. 2 ze dne 08.08.2008 a dodatku č. 3 ze dne 16.12.2015, 

- bytová jednotka č. 2923/1, spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 66/03 ze 

dne 19.03.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.06.2008, 

- bytová jednotka č. 2923/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 644/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0052/2015 ze dne 02.06.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.06.2008 a 

dodatku č. 2 ze dne 20.01.2016, 

- bytová jednotka č. 2923/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na 
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st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0053/2015 ze dne 25.11.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.02.2000, dodatku 

č. 2 ze dne 29.06.2000, dodatku č. 3 ze dne 05.06.2008 a dodatku č. 4 ze dne 

11.01.2016,  

- bytová jednotka č. 2923/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. Obch 58/05 ze 

dne 05.05.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2015, 

- bytová jednotka č. 2923/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 644/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0054/2015 ze dne 28.02.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.06.2000 a 

dodatku č. 2 ze dne 21.07.2008, 

- bytová jednotka č. 2923/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0081/2011 ze dne 30.09.2011, 

- bytová jednotka č. 2923/7, spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0055/2015 ze dne 31.05.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.2003, dodatku 

č. 2 ze dne 05.06.2008 a dodatku č. 3 ze dne 16.12.2015, 

- bytová jednotka č. 2923/8, spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 644/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

SML/2016/0491/MJP ze dne 29.09.2016, 

- bytová jednotka č. 2923/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 54/05 ze 

dne 29.04.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.06.2008, 

- bytová jednotka č. 2923/10, spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na 
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st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0065/2014 ze dne 28.02.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2015, 

- bytová jednotka č. 2923/11, spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 644/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 67/03 ze 

dne 20.03.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.06.2008, 

- bytová jednotka č. 2923/12, spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na společných 

částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 928/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící 

na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v č. p. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 464/10000 na 

st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk. Podmínky prodeje 

dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 118/05 ze 

dne 26.09.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.06.2008. 

 

Pro dům Prievidzská 2922/25 a 2923/27, Šumperk byl zpracován průkaz energetické 

náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy C, měrná roční spotřeba energie je 107 

kWh/(m².rok), měrná roční spotřeba energie pro celý dům je 152,2 MWh/rok. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

1062/19 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pojišťovacího makléře, 

správce pojištění 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Služby pojišťovacího makléře, správce pojištění“. 

 

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, Mgr. Jana Rybová Kunčarová, Ing. Marta 

Novotná 

 

náhradníci 

Mgr. Tomáš Spurný, Mgr. Ilona Moťková, doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., Martin Hoždora, 

Ing. Petra Štefečková 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

 

− RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 48391301 

− MARSH, s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 

45306541 

− OK GROUP a.s., se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 

25561804 

 

Termín:  27.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1063/19 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 1645/5 v k. ú. Šumperk (or. konec ul. Příčné, 

mezi společností Cembrit a Krenišovským náhonem) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku p. č. 1645/5  o výměře 137 m2 v    

k. ú. Šumperk za podmínek:  

− kupní cena: 800,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě úhradové povinnosti 

− účel prodeje: rozšíření vjezdu, scelení vlastnictví  

− kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku, včetně správního 

poplatku za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

1064/19 MJP – pronájem části p. p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk (or. u Benátek zahrádkářská 

kolonie U loděnice) 

neschvaluje 

pronájem části pozemku p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk za účelem zahrádkářské činnosti J. K., 

bytem Šumperk. Důvodem neschválení žádosti o pronájem je skutečnost, že část pozemku 

1378/3 v k. ú. Šumperk, vymezená oplocením, je fyzicky součástí Zahrádkářské osady U 

loděnice – Šumperk, IČO 26629640. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1065/19 MJP – pronájem části p. p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk (or. u Benátek zahrádkářská 

kolonie U loděnice) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

03.06.2019 do 19.06.2019 dle usnesení rady města č.747/19 ze dne 30.05.2019 pronájem 

části pozemku p. č. 1378/3 o výměře 448 m2  v k. ú. Šumperk za účelem zahrádkářské 

činnosti. 

 

Nájemce: Zahrádkářská osada U loděnice – Šumperk. 

 

Podmínky:  

− doba nájmu: neurčitá s účinností ode dne podpisu smlouvy s tříměsíční výpovědní 

lhůtou  

− sazba nájemného:  a) nezastavěná část pozemku 3,-- Kč/m2/rok  

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

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1066/19 MJP – změna 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 31.10.2019 

s nájemkyní D. U., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

s účinností od 01.11.2019, jejímž předmětem bude byt v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku, 

s manžely T. a P. K., oba bytem Nový Malín. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1067/19 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce, 

Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka (dle projektové dokumentace č. 107) v budově č. p. 2958 na pozemku st. 

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

včetně spoluvlastnického podílu 4999/10000 na společných částech domu    č. p. 2958 

společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/6 a byt č. 2958/7 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 112/10000 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 112/10000 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:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1068/19 MJP – prodloužení pronájmu bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 2 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. 2 bude prodloužení doby 

nájmu  od  01.10.2019  do   31.12.2019. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1069/19 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 1031/2 v k. ú. Horní Temenice (or. lokalita – 

výstavba rodinných domů Za Hniličkou) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka prodat část p. p. č. 1031/2 o výměře cca 100 m2 v k. ú. 

Horní Temenice za podmínek: 

− účel prodeje: parkovací místa  

− kupní cena: dohodou (hodnota vybudovaných parkovacích míst + obvyklá kupní cena 

pozemku) 
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− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

− vlastnické právo bude převedeno po kolaudaci stavby komunikace a parkovacích míst 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1070/19 MJP – uzavření smlouvy o užití práva – právo vjezdu (or. při ul. Banskobystrická u 

železniční trati) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p. č. 1443/1 v k. ú. Šumperk. 

 

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

 

Uživatel práva: J. Ř., Šumperk, a O. Ř., bytem Klášterec, Olšany  

 

Úplata za užití práva: dohodou 100,-- Kč + DPH v platné výši/rok, úhrada bude prováděna 

jednorázově vždy k datu 31.3. běžného roku 

 

Účel:    zajištění vjezdu ke stavbě na p. p. č. 1443/17 v k. ú. Šumperk 

 

Doba užití práva:  určitá do 31.12.2021, platnost ode dne podpisu smlouvy se sjednanou 

jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě schválené celkové úpravy 

pozemku p. č. 1443/1 v k. ú. Šumperk a v případě porušení sjednaných 

podmínek užití práva 

 

Podmínky:  - údržba dotčené části pozemků sloužícího jako vjezd bude prováděna 

uživatelem práva 

- zákaz parkování vozidel 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

1071/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „SO 500 Přeložka STL plynovodu“, v rámci akce VHZ: 

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, 

Šumperk“ 

schvaluje 

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

provozovat na budoucích služebných pozemcích p. č. 2059/3, 2264/9, 2264/3 v k. ú. 

Šumperk, plynárenské zařízení: „SO 500 Přeložka STL plynovodu“, včetně jeho součástí, 

příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné 

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

odstraňováním plynárenského zařízení – přeložka části STL plynovodu v křižovatce                 

ul. B. Němcové a Vančurovy, v rámci akce VHZ: „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v          

ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“. 

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, 40117 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Investor: 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 78701 Šumperk, 

IČO 47674911 
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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 180,-- 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 investor, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná 

sazba DPH. Úhradu úplaty provede investor ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 

uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

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

investora, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 30.06.2022. V 

případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 

smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný a investor jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 

a podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1072/19 MJP – správa majetku – ukončení smluv na PCO a servis EZS v objektu Lautnerova 1, 

Šumperk 

schvaluje 

podání výpovědi smlouvy o dílo SKC/0004/2009 na zajištění pravidelných revizí a 

preventivních servisních prohlídek EZS v objektu Lautnerova 1, Šumperk, uzavřené dne 

30.12.2008 mezi objednatelem městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 

Šumperk, IČO 00303461, a zhotovitelem Jaroslavem Jankem, se sídlem tř. A. Kašpara 304, 

789 61 Bludov, IČO 70002002, z důvodu změny napojení objektu na PCO. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1073/19 MJP – správa majetku – ukončení smluv na PCO a servis EZS v objektu Lautnerova 1, 

Šumperk 

schvaluje 

podání výpovědi smlouvy o pozáručním servisu SKC/0002/20010 na zajištění servisní 

pohotovosti a revizi objektového zařízení a nájemní smlouvy SKC/0003/2010 na pronájem 

zařízení v objektu Lautnerova 1, Šumperk, uzavřených dne 31.03.2010 mezi objednatelem 

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

poskytovatelem společností Trade FIDES, a.s., se sídlem Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 

Brno, IČO 61974731, z důvodu změny napojení objektu na PCO. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1074/19 MJP – Bratrušovské koupaliště – zúžení předmětu nájmu 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. MP 25/2007 ze dne 28.02.2007 

uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 787 01, IČO 

00303461, jako pronajímatelem a společností Šumperské sportovní areály s.r.o., Lidická 

2819/81, Šumperk, 787 01, IČO 27786781, jako nájemcem a společností Podniky města 

Šumperka a.s., se sídlem Slovanská, Šumperk, 787 01, IČO 65138163, jako vedlejším 

účastníkem. 
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Předmětem dodatku bude zúžení předmětu nájmu o část pozemku p. č. 565/15 a část 

pozemku p. č. 565/16 v k. ú. Dolní Temenice. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1075/19 Revitalizace ulice Šumavská – dohoda o převodu některých práv a povinností ze 

správního rozhodnutí 

schvaluje 

uzavření dohody o převodu některých práv a povinností vyplývající z Rozhodnutí o umístění 

stavby – přeložky sdělovacích kabelů CETIN v rámci stavby: „Revitalizace ulice Šumavská“ se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

Žižkov, IČO 04084063. 

 

Termín:  17.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1076/19 Kino Oko – vestavba malého sálu 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace: „Kino Oko 

– vestavba malého sálu“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  

                    Mgr. Kamil Navrátil 

                                

náhradníci: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Nádeníčková, 

                             Ing. Helena Miterková 

                                         

seznam uchazečů: 

Ing. Petr Heřmanský, Langrova 36, 787 01 Šumperk, IČO 44758413 

ASA expert a.s., Lešetínská 24, 719 00 Ostrava, IČO 27791891 

Ing. Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, 787 01 Šumperk, IČO 10644334 

Ing. Ladislav Trčka, Hornická 198, 788 32 Staré Město, IČO 13617826 

Martin Brokeš, Hrubínova 17, Šumperk, IČO 71956212 

 

Termín:  07.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

   

1077/19 Lesní hřiště v Čarovném lese – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na realizaci lesního hřiště v „Čarovném lese“ ze Státního 

zemědělského intervenčního fondu, Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

 

Termín:  29.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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1078/19 Tůně v Čarovném lese – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Tůně pod Čarovným 

lesem“. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1079/19 Bytový dům Čsl. armády 445/22 – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na zateplení fasády a výměnu vnějších výplní otvorů bytového domu na 

adrese Čsl. armády 445/22 z Integrovaného regionálního operačního programu, průběžné 

výzvy č. 78 Energetické úspory v bytových domech III. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1080/19 Nerealizované projekty 

schvaluje 

účetní odpis nerealizovaných projektových dokumentací dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1081/19 Klapperothova manufaktura – podání žádosti o dotaci z MKČR 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury 

ČR na akci „Záchranné práce na objektu bývalé Klapperothovy manufaktury“. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1082/19 Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště – dodatek č. 1 

schvaluje 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VŘ 121/2019 uzavřené s firmou VYSSPA Sports Technology 

s.r.o., se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČO 27967638, ze 

dne 09.08.2019 na realizaci díla „Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště„– posunutí 

termínu dokončení na 30.11.2019 a cenu díla. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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1083/19 Organizace provozu školních družin základních škol v Šumperku v období podzimních 

prázdnin ve dnech 29.10. a 30.10.2019 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin základních škol v Šumperku v období 

podzimních prázdnin v úterý 29.10.2019 a ve středu 30.10.2019. 

 

   

1084/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisový plán (dodatek) 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  

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

k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2019 ve výši 4.708,-- Kč. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1085/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

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

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

v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na zvýšené 

náklady související s výstavbou zahradního altánu na zahradě odloučeného pracoviště na ulici 

Vrchlického, v celkové výši do 10 tis. Kč. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1086/19 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk, 8. 

května 63 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v 1. PP budovy č. p. 870/63 na pozemku  

p. č. st. 1048 v k. ú. Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí budovy   

č. p. 870/63 na pozemku p. č. st. 1048 v k. ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených 

v příloze výše uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem Šumperk, 8. května 

870/63, PSČ 787 01, IČO 00852317, zastoupená ředitelem Mgr. Radovanem Pavelkou 

nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2020 do 31.12.2020 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1087/19 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk, 

Vrchlického 22 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v 5. NP budovy č. p. 1846 na pozemku  

p. č. st. 2199 v k. ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP budovy č. p. 1871/33        

na pozemku p. č. st. 2247 v k. ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše 

uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Šumperk, Vrchlického 

1846/22, PSČ 787 01, IČO 60339381, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem Málkem  

nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01,  IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2020 do 31.12.2020 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1088/19 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v suterénu budovy č. p. 587 na pozemku 

p. č. st. 569 v k. ú. Šumperk (v části budovy označené jako Žerotínova), včetně tepelných 

zdrojů (kotelna školy - budova č. p. 587 Žerotínova – suterén, tělocvična v budově č. p. 

587 hospodářská budova – přízemí,  školní jídelna v budově č. p. 587, hospodářská 

budova – přízemí) , za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 

587/1, PSČ 787 01, IČO 00852295, zastoupená ředitelem PaedDr. Milanem Tichým  

nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2020 do 31.12.2020 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1089/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, pronajmout tělocvičnu na dobu delší 

než 100 hodin do 30.06.2020 organizacím FbC ASPER Šumperk, z.s., TJ Šumperk, z.s. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1090/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, pronajmout tělocvičnu na dobu delší než 100 hodin 

do 30.06.2020 Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škole 

logopedické Schola Viva, o.p.s., Šumperk. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1091/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, pronajmout tělocvičny na dobu delší          

než 100 hodin do 30.06.2020 organizacím TJ Sokol Šumperk, KARATE KLUB Šumperk a 

fyzické osobě – Z. P., Šumperk. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1092/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, pronajmout tělocvičny na dobu delší          

než 100 hodin do 30.06.2020 organizacím Gymnastický klub Šumperk, z.s., TJ Šumperk, z.s., 

Fotbalový klub Šumperk, z.s., KRAV MAGA IKMF CZ Praha, z.s. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

   

1093/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádosti o udělení souhlasu zřizovatele 

k zapojení do projektu 

souhlasí 

se zapojením Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, do projektu „Akademie 

digitálních kompetencí učitele“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012430, 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1094/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádosti o udělení souhlasu zřizovatele 

k zapojení do projektu 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o partnerství  Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, 

v projektu s názvem „Akademie digitálních kompetencí učitele“, registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012430 v rámci OP VVV, a je si vědom závazků a 

odpovědnosti školy uvedených v této partnerské smlouvě. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1095/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádosti o udělení souhlasu zřizovatele 

k zapojení do projektu 

souhlasí 

se zapojením Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, do projektu „Let´s go 

increase skills of 21st century“ v rámci výzvy programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová 

akce 2, výzva 2019.                                            

 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1096/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádosti o udělení souhlasu zřizovatele 

k zapojení do projektu 

souhlasí 

se zapojením Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, do projektu „Šablony 

na škole Pětka 2019“, v rámci výzvy MŠMT OPVV Šablony II. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

   

1097/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v návaznosti na usnesení RM  

č. 1009/19 ze dne 29.08.2019, 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 7.540,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu 

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:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

   

1098/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – nabídka neupotřebitelného majetku 

nepřijímá 

od Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1,  IČO 00852295, nabídku neupotřebitelného 

majetku k bezúplatnému převodu v celkové pořizovací hodnotě 286.727,10  Kč, v souladu s § 

27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1099/19 Vánoční trhy v Šumperku – smlouva s Domem kultury Šumperk s.r.o. 

schvaluje 

smlouvu s Domem kultury Šumperk s.r.o., IČO 25818830, o zajištění akce Vánoční trhy 

v Šumperku 2019. 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1100/19 Účelový neinvestiční příspěvek na rok 2019 – změna účelu 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, změnu účelu schválených účelových 

neinvestičních příspěvků, a to z původních: 

- Účelový neinvestiční příspěvek na náklady související s realizací projektu Micro:bit ve výši 

20 tis. Kč 

- Účelový neinvestiční příspěvek na úhradu provozních nákladů – kurzy plavání realizované 

v roce 2019 ve výši 88 tis. Kč 

Na: 

- Účelový neinvestiční příspěvek na pořízení čisticí zóny u vstupů do víceúčelové sportovní 

haly a přilehlého schodiště ve výši 108 tis. Kč 

 

Termín:  26.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1101/19 Změna organizace školního roku 2019/2020 v ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace školního roku 2019/2020 v Základní škole Šumperk,  

Vrchlického 22, IČO 60339381. 

 

 

 

   

1102/19 Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s uveřejněním „Náhradní zdroj napájení 

radnice Šumperk“ 

schvaluje 

zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s uveřejněním „Náhradní zdroj napájení radnice 

Šumperk“ z důvodu nutnosti přepracování zadávací dokumentace. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

           Ing. Kouřil 

   

1103/19 Vypsání nové veřejné zakázky malého rozsahu s uveřejněním – „Náhradní zdroj 

napájení radnice Šumperk“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu s uveřejněním na dodávku náhradního zdroje NN 

napájení pro radnici v Šumperku. 
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Členové hodnotící komise včetně náhradníků:  

Členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Zuzana Matějčková, Ing. Pavel Kouřil, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jaroslav 

Matušů 
 

Náhradníci: Ing. Marta Novotná, Pavel Koutný, DiS., Miloš Šula, Mgr. Ilona Moťková, Patrik 

Hrachovina 
 

Minimální seznam zájemců ve složení: 

- Zeppelin CZ s.r.o., Lipová 72, 251 70, Modletice, IČO 18627226 

- Double Energy s.r.o., Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 04236386 

- IRIUM s.r.o., Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, IČO 61506010 

_____________________________________________________________________________ 

- Firstpower a.s., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, IČO 28386191  

- ENLON s.r.o., Na lysinách 457/20, Hodkovičky, 147 00 Praha, IČO 62416383  

- Atoll Europe, spol. s r.o., Ohradní 1360/47, 140 00 Praha 4, IČO 25076337   

- POWERBRIDGE spol. s r.o., Vintrovna 262/9, 664 41 Popůvky, IČO 25547194 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

           Ing. Kouřil 

1104/19 Rozpočet na rok 2020 - „Náhradní zdroj napájení radnice Šumperk“ 

ukládá 

odboru FAP zapracovat do rozpočtu na rok 2020 navýšení kapitoly KRZ o částku 300 tis. Kč na 

úhradu doplatku zbylé částky plánované hodnoty zakázky. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

 

   

1105/19 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 A. B., trvale bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

 
− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s pravděpodobným počátkem nájmu 

od 01.11.2019  

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

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1106/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

vzor veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků ve dvou 

variantách výše úhrady příspěvku –  

− 36,-- Kč na jednoho obyvatele obce/rok  

− 3.400,-- Kč za každý oznámený přestupek 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1107/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Bludov dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1108/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Bohutín dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1109/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Bratrušov dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1110/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Bušín dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
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přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1111/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Dlouhomilov dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1112/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Hraběšice dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1113/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Hrabišín dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1114/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Chromeč dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 
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1115/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Jakubovice dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1116/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Janoušov dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1117/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Libina dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1118/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Loučná nad Desnou dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové 

veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1119/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Oskava dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
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přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1120/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Petrov nad Desnou dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové 

veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1121/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Písařov dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1122/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Rapotín dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1123/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Rejchartice dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 
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1124/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Ruda nad Moravou dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové 

veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1125/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Sudkov dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1126/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Sobotín dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1127/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Šléglov dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1128/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Velké Losiny dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
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za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1129/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Vernířovice dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

1130/19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Šumperk a obcemi 

správního obvodu 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 

Šumperk a obcí Vikýřovice dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o 

přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

   

1131/19 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy, kterou Marie Hrochová, bytem Za školou 833, Bludov, PSČ 789 61, 

IČO 70601828, daruje městu Šumperk finanční dar ve výši 6.000,-- Kč. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Novotná                 Ing. Jakub Jirgl 

                           1. místostarostka                           2. místostarosta 
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