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Naše čj.: MUSP 104806/2019 

Naše sp. zn.: 104797/2019 TAJ/PECH *MUSPX022NZSY* 

 

U S N E S E N Í  

z 21. schůze Rady města Šumperka ze dne 17.10.2019 

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. 

 

1132/19 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII r. 2019 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XIII roku 2019: 

příjmy ve výši:                 0 tis. Kč 

výdaje ve výši:        -1.415 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   651.861 tis. Kč 

výdaje celkem:  766.877 tis. Kč 

 

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

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      784.400 tis. Kč 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

 

1133/19 Obecně závazná vyhláška – místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku č. x/2019, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s 

účinností od 01.01.2020. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1134/19 Podniky města Šumperka, a.s. - rozšíření předmětu podnikání o obor živnosti volné 

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

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

v souladu s čl. XIII. stanov společnosti rozšíření oboru živnosti volné v předmětu podnikání 

Podniků města Šumperka, a. s., o obor „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 

organizování sportovní činnosti“. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

1135/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu zařízení 

elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk, Vančurova, parc. 564/83, NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemky p. č. 556/35, 556/133, 2075/2, 2075/4 v k. ú. Šumperk zařízení 

elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, Vančurova, parc. 564/83, NNk“ – nové zemní 

kabelové vedení NN. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 15.040,-- 

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

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

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

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

1136/19 MJP – výpůjčka nebytového prostoru – kancelář č. 801 v budově MěÚ Šumperk, 

Lautnerova 1 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 30.09.2019 do 16.10.2019 dle usnesení RM č. 1058/19 ze dne 26.09.2019, 

vypůjčit nebytový prostor v budově č. p. 920 stojící na pozemku st. p. č. 1091/1 v obci a 

katastrálním území Šumperk (orientačně Lautnerova 1), nacházející se v přízemí, č. dveří 801, 

za následujících podmínek: 

− půjčitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk,  

IČO 00303461 

− vypůjčitel: Na dlani o.p.s., se sídlem Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, IČO 02443813 

− účel: poradenská činnost vypůjčitele 

− 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. 

− ukončení výpůjčky dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se 

stanovuje tříměsíční 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1137/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o 

právu provést stavbu SŽDC: „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Uničov, část 

Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)“ (lokalita železniční tratě 

při ul. Příčné) 

schvaluje 

uzavřít, v rámci stavby: „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Uničov, část Elektrizace a 

zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)“, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě pro provozní soubor „PS 80-14-01 Uničov – Šumperk, TK – 1. část“ a provozní 

soubor „PS 16-28-02 Žst. Šumperk, úvazka TZZ“ na pozemcích p. č. 1645/5 a 1645/6 v k. ú. 

Šumperk, a  smlouvu o právu provést stavbu pro stavební objekt „SO 16-17-06 Nový Malín – 

Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,833 – místní komunikace ul. Hybešova“ na pozemcích p. č. 

1645/5 a 1645/12 v k. ú. Šumperk, a pro stavební objekt „SO 16-12-02 Žst. Šumperk, TNS – 

úprava přípojky VN 22 kV pro měnírnu“ na pozemcích p. č. 1645/5, 1645/11, 1676/2 v k. ú. 

Šumperk, 

Budoucí povinný ze služebnosti a vlastník dotčených pozemků: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti a stavebník: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1, IČO 70994234 

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, 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 

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

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS.   

− Budoucí oprávněný bere na vědomí záměr města Šumperka prodat spol. ČEZ 

Distribuce, a.s., části pozemků p. č. 1676/2 a 1645/5 v k. ú. Šumperk, na kterých 

bude provedena výměna stávající přípojky VNk, v rámci předmětné stavby. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1138/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „Rekonstrukce plynoinstalace v RD, Masarykovo 

nám. 1239/5, 78701 Šumperk“ 

schvaluje 

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

provozovat na budoucím služebném pozemku p. č. 1239/1 v k. ú. Šumperk plynárenské 

zařízení: „Rekonstrukce plynoinstalace v RD, Masarykovo nám. 1239/5, 78701 Šumperk“, 

včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v právu vstupovat a vjíždět 

na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení – přeložka STL plynovodní přípojky. 

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 
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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 budoucí oprávněný. Úhradu úplaty provede budoucí oprávněný 

před vkladem věcného břemene do katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů ode dne obdržení daňového dokladu. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.07.2022. V případě nedodržení stanoveného termínu 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 

   

1139/19 MJP – pronájem části pozemku p. č. 61/1 v k. ú. Dolní Temenice, pro účely umístění 

zdvižné plošiny pro imobilní u bytového domu Zahradní 2650/21, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru, dle usnesení RM č. 1054/19 ze dne 26.09.2019, 

zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve lhůtě od 30.09.2019 do 16.10.2019, 

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

Pronajímatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk,   

IČO 00303461 

Nájemce: R. K., bytem Šumperk  

Účel nájmu:  zpevněná plocha pod zdvižnou plošinou pro přepravu imobilních, zajišťující 

bezbariérový přístup do domu Zahradní 2650/21, Šumperk 

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 

- pronajímatel, jakožto vlastník dotčeného pozemku p. č. 61/1 v k. ú. Dolní 

Temenice, uděluje nájemci, jakožto stavebníkovi, souhlas s vybudováním 

zpevněné plochy 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1140/19 MJP – dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

SML/2017/0133/Pe ze dne 15.06.2017 – přeložka STL plynovodu, v rámci 

investiční akce „Parkovací dům Gagarinova“ 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

SML/2017/0133/Pe, uzavřené dne 15.06.2017 mezi městem Šumperk, jako investorem,  

Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

1300 Praha 3, IČO 01312774, jako budoucím povinným, a spol. GasNet, s.r.o., se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako budoucím oprávněným, 

kterou se budoucí povinný zavázal ve prospěch budoucího oprávněného zřídit věcné břemeno, 

spočívající v uložení a provozování přeložky stávajícího STL plynovodu na části pozemku p. č. 
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579/3 v k. ú. Dolní Temenice (nyní označené jako pozemek p. č. 579/18), v rámci plánované 

investiční akce města „Parkovací dům Gagarinova“. 

Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1141/19 MJP – bytová problematika – přidělení bytů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.11.2019,  smluvní nájemné ve výši  56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1142/19 MJP – bytová problematika – přidělení bytů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.11.2019,  smluvní nájemné ve výši  56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1143/19 MJP – bytová problematika – změna účastníka smlouvy 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2019/0475/OSM uzavřené dne  

28.06.2019, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, jako pronajímatelem a P. Ž., bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem 

je byt v domě na ulici Čsl. armády v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka 

nájemní smlouvy, kdy na straně nájemce budou na místo P. Ž. uvedeni jako nájemci P. a D. Ž. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1144/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na Hl. třídě v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 
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− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2022, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1145/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1146/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1147/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2022, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1148/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

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

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

straně jedné a J. H., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 
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− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2022, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1149/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

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

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

straně jedné a Z. H., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.12.2019 do 31.10.2022, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1150/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

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

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

straně jedné a P. D., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2022, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1151/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.12.2019 do 31.10.2022, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1152/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

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

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

A. K., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 
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− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1153/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2022, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1154/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2022, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1155/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2022, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1156/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů bytů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 
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− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1157/19 MJP – prodej p. p. č. 1676/2 a části p. p. č. 1645/5 v k. ú. Šumperk (or. konec ul. 

Příčné, mezi společností Cembrit a Krenišovským náhonem) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

23.07.2019 do 09.08.2019 dle usnesení rady města č. 889/19 ze dne 18.07.2019 a od 

30.09.2019 do 16.10.2019 dle usnesení rady města č. 1063/19 ze dne 26.09.2019 schválit 

prodej p. p. č. 1676/2 o výměře 153 m2   a části p. p. č. 1645/5 o výměře 137 m2,  dle GP číslo 

7052-180/2019 pozemek nově označen jako  p. p. č. 1645/13 o výměře 137 m2 oba  v k. ú. 

Šumperk. 

 

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

 

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

 

Účel prodeje: rozšíření vjezdu, scelení vlastnictví 

 

Podmínky:  

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

návrhu na vklad vlastnického práva 

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

poplatku za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

− kupující převezmou závazky ze smlouvy o právu provést stavbu na částech p. p. č. 

1645/5 a 1676/2  oba v k. ú. Šumperk. Stavebník Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, název stavby: 

„Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk-Uničov“ část „Elektrizace a zkapacitnění trati 

Šumperk – Libina (mimo)“. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1158/19 MJP – zveřejnění změny podmínek prodeje pozemků – výstavba při ul. Hrubínově 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o budoucí smlouvě kupní, označenou 

SML/2018/0107/MJP/vr a uzavřenou dne 28.03.2018, jejímž předmětem je budoucí prodej 

části p. p. č. 1662/19, části p. p. č. 1581/1, části p. p. č. 1581/2 a části p. p. č. 1534/42, vše 

v k. ú. Šumperk. 

Změnou smlouvy o smlouvě budoucí kupní dojde k posunutí termínu: 

− realizace výstavby z termínu 31.07.2019 na nově stanovený termín nejpozději do 

31.12.2022 

− posunutí termínu převodu vlastnického práva ke sjednanému budoucímu předmětu 

prodeje z termínu 30.06.2020 na nově stanovený termín 30.06.2022. 

Ostatní podmínky sjednané smlouvou zůstávají nezměněny. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1159/19 MJP – prodej části p. p. č. 1031/2 v k. ú. Horní Temenice (or. lokalita – výstavba 

rodinných domů Za Hniličkou) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  

30.09.2019 do 16.10.2019 dle usnesení rady města č. 1069/19 ze dne 26.09.2019,    

schválit prodej  části  p. p. č. 1031/2 o výměře cca  80 m2, včetně zpevněné plochy 

parkovacích míst v k. ú. Horní Temenice.  

 

Kupující: Dětský klíč Šumperk, o.p.s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 25852957 

 

Účel prodeje: parkovací místa, volná zelená plocha 

 

Kupní cena:  a) zpevněná plocha parkovacích míst 100.000,-- Kč včetně DPH   

b) pozemek zastavěný zpevněnou plochou určeného k parkování, zelená volná 

plocha 300,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě zákonné povinnosti odvodu 

 

 

Podmínky prodeje:  

− 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 a geometrický plán na rozdělení pozemku 

− kupní smlouva bude sjednána po kolaudaci komunikace a parkovacích míst 

− kupující bere na vědomí, že na části pozemku p. č. 1031/2 v k. ú. Horní 

Temenice je uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnost vedení umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy  

− kupující převezme závazky z uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnost vedení umístění a provozování zařízení 

distribuční soustavy 

− v případě prokázání vedení veřejného osvětlení v části předmětu prodeje bude 

sjednáno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch prodávajícího 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

  

1160/19 MJP – prodej pozemku v lokalitě Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

03.06.2019 do 19.06.2019 dle usnesení rady města č. 752/19 ze dne 30.05.2019, prodej  

p. p. č. 213/10 o výměře 808 m2, včetně příslušenství  k pozemku (zejména vodovodní a 

kanalizační přípojky umístěné na p. p. č. 1031/2)  v k. ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: P. a L. H., bytem Hanušovice 

 

Podmínky prodeje:  

− účel prodeje: výstavba rodinného domu  

− kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši  

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

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

− kupující jsou povinni dodržet regulativa vydaná k výstavbě ze dne 04/2018 
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− kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1161/19 MJP – zřízení služebnosti – vodovodní a kanalizační přípojka 

schvaluje 

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

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

k. ú. Horní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

 

Oprávnění z věcného břemene:  

P. a L. H., bytem Hanušovice 

 

Podmínky: 

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

213/10 v k. ú. Horní Temenice 

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

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 

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

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

DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného práva do KN, 

ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

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

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

− věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p. č. 213/10 v k. ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1162/19 MJP – prodej pozemků za domy při ul. Bludovské 

doporučuje ZM 

schválit zrušení usnesení ZM č.  246/19 ze dne 20.06.2019, kterým byl schválen prodej části 

p. p. č. 500/11 o výměře 73 m2 v k. ú. Šumperk. Kupující P. a H. Ch., bytem Šumperk, 

z důvodu jiného způsobu řešení prodeje p. p. č. 500/11 v k. ú. Šumperk jako celku. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1163/19 MJP – prodej pozemků za domy při ul. Bludovské 

doporučuje ZM 

neschválit prodej části p. p. č. 500/11 o výměře cca 5 m2 v k. ú. Šumperk žadateli P. a H. Ch., 

bytem Šumperk, z důvodu jiného způsobu řešení prodeje p. p. č. 500/11 v k. ú. Šumperk jako 

celku. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1164/19 MJP – prodej pozemků za domy při ul. Bludovské 

doporučuje ZM 

neschválit prodej části p. p. č. 500/11 o výměře cca 14 m2 v k. ú. Šumperk žadateli A. a V. D., 

bytem Šumperk, z důvodu jiného způsobu řešení prodeje p. p. č. 500/11 v k. ú. Šumperk jako 

celku. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1165/19 MJP – prodej pozemků za domy při ul. Bludovské 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  

03.06.2019 do 19.06.2019 dle usnesení rady města č. 748/19 ze dne 30.05.2019, dále od 

24.06.2019 do 10.07.2019 dle usnesení rady města č. 822/19 ze dne 20.06.2019  schválit 

prodej  p. p. č. 500/11 o výměře 552 m2 , p. p. č. 498/17 o výměře 18 m2  a části p. p. č. 

498/1 cca 2300 m2  v k. ú. Šumperk.  

Kupující:  

O. a K. Z., oba bytem Brno 

 

Účel prodeje: volná zelená plocha 

 

Podmínky prodeje:  

− kupní cena: část p. p. č. 500/11 o výměře 73 m2 1.000,-- Kč/m2 v případě 

úhrady DPH je tato částka včetně DPH, další pozemky a jejich části 200,-- Kč/m2 

+ DPH v platné výši v případě zákonné povinnosti odvodu DPH 

− v souladu s § 39 zák. o obcích se stanovuje odlišná kupní cena od ceny obvyklé 

s ohledem na současný stav pozemků (vyklizení černých skládek, dřevin)  

− 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 a 

geometrický plán, kterým bude určen předmět prodeje 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1166/19 MJP – prodej pozemků za domy při ul. Bludovské 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od   

24.06.2019 do 10.07.2019 dle usnesení rady města č. 823/19 ze dne 20.06.2019 schválit 

prodej p. p. č. 487/1 o výměře cca 15 m2  a části  p. p. č. 498/1 o výměře cca 259 m2 .  

Kupující:  

V. B., bytem Šumperk 

 

Účel prodeje: zahrada 

 

Podmínky prodeje:  

− kupní cena: 350,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH  

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

návrhu na vklad vlastnického práva 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým bude 

určen předmět prodeje 
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− kupující uhradí náklady pojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1167/19 MJP – oprava usnesení RM č. 999/19 ze dne 29.08.2019 – zřízení věcného břemene 

– služebnost práva stezky a cesty (or. ul. Zborovská) 

schvaluje 

opravu usnesení RM č. 999/19 ze dne 29.08.2019, kterým bylo schváleno zřízení věcného 

břemene spočívající ve zřízení služebnosti cesty a stezky přes část p. p. č. 1463/3 v k. ú. 

Šumperk ve prospěch oprávněného vlastníka bytové jednotky. Oprávněný z věcného břemene 

D. V., bytem Šumperk. V usnesení v části popisu bytové jednotky oprávněného u podílu na 

společných částech domu je nesprávně uveden podíl 1443/10000, správně je 1844/10000 

tak, jak je dále v usnesení uváděno. 

 

Termín:  17.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1168/19 MJP – změna nájemní smlouvy 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 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

30.09.2019 do 16.10.2019 dle usnesení rady města  č. 1050/19 ze dne 26.09.2019, změnu 

nájemní smlouvy 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 v k. ú. 

Šumperk. 

   Změnou nájemní smlouvy dojde 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/celek + DPH v platné výši  

 

V ostatním se nájemní smlouva č. MP/0038/2012 nemění. Změna nájemní smlouvy bude 

provedena dodatkem. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1169/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Plynofikace objektu na p. č. st. 1817/3 a st. 4128, k. ú. Šumperk“ (lokalita krytého 

bazénu Na Benátkách) 

schvaluje 

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

uložit a provozovat NTL plynovod, přípojku STL plynovodu a plynoměrnou skříň přes pozemky 

p. č. 1488/8, 1488/5, 1488/4 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení průmyslového areálu na 

pozemcích p. č. st. 4128 a st. 1817/3 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
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Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

E. Z., bytem Šumperk 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

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

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 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 

31.07.2022. 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 

   

1170/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Úprava trafostanice 

SU_0537 – krytý bazén“ 

schvaluje 

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

zemní vedení NNk a sdělovacího kabelu přes pozemky p. č. 1488/5, 1488/8, 1488/9 v k. ú. 

Šumperk, v rámci stavební akce: „Úprava trafostanice SU_0537 – krytý bazén“. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

SATEZA, a. s., se sídlem 8. května 2948/41a, 78701 Šumperk, IČO 25350129 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 12.245,-- Kč 

včetně plané sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena před vkladem 

věcného břemene do katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode 

dne podpisu 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 

   

1171/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní přípojky, 

pro účely připojení RD na adrese Temenická, Šumperk 

schvaluje 

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

vodovodní přípojku přes pozemek p. č. 919/15 v k. ú. Dolní Temenice, pro účely připojení RD 

na adrese Temenická, Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávnění ze služebnosti: 



 

15|24 

RM 21 – 17.10.2019 

V. a M. N., oba bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje v minimální částce 605,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

1172/19 MJP – správa majetku – sleva z nájmu – nebytové prostory na adrese 17. listopadu 

3, 5 

schvaluje 

slevu ve výši 70% ze tří měsíčních splátek nájemného za užívání nebytových prostor v domech  

17. listopadu 1247/3 a 1326/5 v Šumperku nájemci Miroslavu Dudychovi, se sídlem Za 

školou 919, 789 61 Bludov, IČO 70600597. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

1173/19 MJP – změna pojištěných osob u úrazového pojištění uvolněných zastupitelů 

schvaluje 

změnu pojištěných osob uvolněných zastupitelů v rámci sjednaného úrazového pojištění 

uvolněných zastupitelů, doba pojištění od 01.03.2018 do 28.02.2021, pojistitel: Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 

Praha 8, pojistná smlouva č. 1423385992, tak, že namísto pojištěné osoby: 1. místostarostky 

Mgr. Ireny Jonové bude pojištěna osoba: 1. místostarostky Ing. Marty Novotné. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

1174/19 MJP – výpůjčky movitých věcí mezi městem Šumperk a Vlastivědným muzeem v 

Šumperku pro rok 2020 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za následujících podmínek: 

− půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem 

Šumperk, Hlavní třída 22, IČO 00098311 

− vypůjčitel: Město Šumperk  

− předmět a účel výpůjčky: 

- Josef II., litinová plastika, 138/90, H 24875, účel výpůjčky: výstavní – umístění 

na betonovém podstavci na Hlavní třídě v Šumperku 

- Tkalcovský člunek, 139/62, H 3935, účel výpůjčky: výstavní – vystavení ve 

stálé expozici čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova 

domu 
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- Tkalcovský člunek, 124/74, H 19242, účel výpůjčky: výstavní – vystavení ve 

stálé expozici čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova 

domu 

- Vochle, 348/69, H 3911, účel výpůjčky: výstavní – vystavení ve stálé expozici 

čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 

- Motovidlo, 138/62, H 3916, účel výpůjčky: výstavní – vystavení ve stálé 

expozici čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu   

- Barokní kredenční skříň, 16/96, H 25302, účel výpůjčky: výstavní – umístění 

v sakristii klášterního kostela 

− smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 01.01.2020 do 31.12.2020 

− před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran 

b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo smlouvou o výpůjčce, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 

předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 

předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 

následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli 

c) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku  

− Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření 

smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu 

výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené 

době písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky 

předčasně, kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez jeho 

souhlasu. 

− Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje 

suché čištění, bez čistících prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli 

případné poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci. 

− Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 

písemného souhlasu půjčitele. 

− V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho 

opravu a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo 

zničení předmětu výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle 

znaleckého posudku. 

− Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 

souhlasem půjčitele. 

− Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních 

materiálech vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se 

souhlasem půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení 

katalogu k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli. 

− Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 

proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 

povinnosti. 

− Veškeré náklady spojené s výpůjčkou, a to včetně nákladů na pojištění a nákladů na 

dopravu předmětů ze sídla půjčitele do místa určení a zpět nese vypůjčitel. Vypůjčitel 

ponese i veškeré náklady spojené s případnou konzervací předmětu výpůjčky. 

− Vypůjčitel je povinen zajistit po celou dobu výpůjčky ochranu a bezpečnost vypůjčených 

předmětů, tj. zejména ostrahu, manipulaci a dodržení klimatických podmínek (teplota 

15–21°C, relativní vlhkost 45 – 65 %, bez prudkých výkyvů) tak, aby nedošlo 

k poškození, znehodnocení, zničení nebo ztrátě předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je 

povinen sledovat a vést záznamy o klimatických podmínkách min 2 x měsíčně a na 

požádání jej půjčiteli předložit. U plastiky Josefa II. H 24 875 nepožaduje půjčitel 

sledování a vedení záznamů o klimatických podmínkách, vzhledem k jejímu umístění 

v exteriéru (na Hlavní třídě v Šumperku).  

− Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 

půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná 

do 10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo 

na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
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vztahuje, a to v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva 

na uplatnění smluvní pokuty. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1175/19 MJP – výpůjčky movitých věcí mezi městem Šumperk a Vlastivědným muzeem v 

Šumperku pro rok 2020 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru na vrchní 

části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována paní Haně Benešové, 

za těchto podmínek: 

− půjčitel: Město Šumperk 

− vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem 

Šumperk, Hlavní třída 22, IČO 00098311 

− účel výpůjčky: výstavní – umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách 

vypůjčitele. Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že se 

jedná o předmět zapůjčený městem Šumperk. 

− smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 01.01.2020 do 31.12.2020 

− před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran 

b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo touto smlouvou, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 

předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 

předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 

následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli 

c) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku.  

− Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření 

této smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení 

předmětu výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem 

v přiměřené době písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět 

výpůjčky předčasně, kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez 

jeho souhlasu. 

− Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje 

suché čištění, bez čistících prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli 

případné poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci. 

− Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 

písemného souhlasu půjčitele. 

− V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho 

opravu a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo 

zničení předmětu výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle 

znaleckého posudku. 

− Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 

souhlasem půjčitele. 

− Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních 

materiálech vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se 

souhlasem půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení 

katalogu k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli. 

− Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 

proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 

povinnosti. 

− Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 

půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná 

do 10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo 

na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
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vztahuje, a to v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva 

na uplatnění smluvní pokuty. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1176/19 MJP – dar fotografií M. Ž. Vlastivědnému muzeu v Šumperku 

schvaluje 

uzavřít mezi městem Šumperk, jako dárcem a Vlastivědným muzeem v Šumperku, příspěvková 

organizace, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, IČO 00098311, jako obdarovaným, darovací 

smlouvu, jejímž předmětem bude 23 ks fotografií formátu A3, autor: M. Ž., jejichž tisk pořídilo 

město Šumperk na své náklady pro účely výstavy Okupace Šumperka 1968 pořádané 

v prostorách městské knihovny s tím, že licenční smlouvu o užívání fotografií si dořeší 

obdarovaný s autorem fotografií. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1177/19 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – 

rekonstrukce chirurgického oddělení v 5. NP pavilonu B“ 

schvaluje 

vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění a zadávací dokumentaci na akci: „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce 

chirurgického oddělení v 5.NP pavilonu B“. 
 

 

členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek včetně 

náhradníků: 
 

 členové: 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Mgr. Martin Pelnář, Ing. Eva 

Nádeníčková 
 

 náhradníci:  

Ing. Marta Novotná, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Martin Juřička, Lubomír 

Polášek 
 

minimální seznam oslovených zájemců: 

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

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

− Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01,  

IČO 26825180 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1178/19 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost práva stezky a cesty a uzavření smlouvy 

s právem provést stavbu (or. vedlejší připojení na ul. Bohdíkovskou, za odbočkou na 

Hrabenov) 

schvaluje 

uzavřít, v rámci stavby: „Úprava vodoteče Temenec – Bohdíkovská, přístupová komunikace na 

pozemek p. č. 159, k. ú. Horní Temenice“ a „Úprava vodoteče Temenec – Bohdíkovská“ na 

pozemku p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
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služebnosti spočívající ve zřízení služebnosti  cesty a stezky přes  pozemek p. č. 1327/3 v k. ú. 

Horní Temenice, který je ve vlastnictví města Šumperka a smlouvu s právem provést stavbu 

pro vybudování úpravy vodoteče Temenec – Bohdíkovská a  přístupové komunikace na 

pozemek p. č. 159 v  k. ú. Horní Temenice, dle projektové dokumentace s názvem „Úprava 

vodoteče Temenec – Bohdíkovská, přístupová komunikace na pozemek p. č. 159, k. ú. Horní 

Temenice“ a „Úprava vodoteče Temenec – Bohdíkovská“, projektováno společností TERRA –

POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., se sídlem Nemocniční 53, 78701 Šumperk, IČO 63320819, číslo 

zak. 02/2019.  

 

Budoucí povinný z věcného břemene a vlastník pozemku: 

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

 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

vlastník p. p. č. 159 v k. ú. Horní Temenice J. Z., bytem Kanice 

 

Stavebník: J. S., bytem Praha 

 

Podmínky:  

− budoucí služebnost bude zřízena na dobu určitou do 31.12.2023 s tím, že v případě 

splnění podmínek smlouvy budoucí o zřízení služebnosti bude zřízena služebnost se 

zápisem v katastru nemovitostí na dobu neurčitou;  

− budoucí služebnost bude zřízena úplatně s jednorázovou úhradou 6.000,-- Kč + DPH 

v platné výši; 

− úplata za zřízení budoucí služebnosti bude uhrazena do 15 dnů ode dne uzavření 

smlouvy budoucí o zřízení služebnosti; 

− budoucí povinný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu vyznačení průběhu vedení služebnosti; 

− budoucí povinný ze služebnosti nepřevezme do své údržby předmětnou část pozemku 

upravenou za účelem zřízení služebnosti do své správy a údržby; 

− budoucí oprávněný z věcného břemene výhradně na své náklady bude, po dobu 

sjednané služebnosti na části pozemku p.  č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice, která 

bude vymezena geometrickým plánem jako průběh vedení služebnosti cesty a stezky, 

pečovat o stav pozemku, aby byl způsobilý k užívání ke sjednané služebnosti; 

− budoucí oprávněný ze služebnosti vyzve budoucího povinného ze služebnosti 

k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po dokončení stavební úpravy p. p. č. 1327/3 

v k. ú. Horní Temenice nejpozději k datu 31.12.2023. V případě nedodržení stanovené 

lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč; 

− budoucí oprávněný ze služebnosti a stavebník je povinen dodržet ověřenou 

projektovou dokumentaci a podmínky stanovené odborem RÚI a oddělením 

komunálních služeb; 

− vybudování komunikace – zřízení připojení na stávající komunikaci je podmíněno 

vybudováním úpravy vodního toku na p. p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice;  

− po vybudování úpravy pozemku se stává tato úprava součástí pozemku bez nároku na 

kompenzaci nákladů spojených s úpravou předmětného pozemku; 

− stavebník je povinen doložit povolení k provedeným úpravám pozemku nejpozději do 

31.12.2022; 

− pokud nebudou předložena příslušná rozhodnutí k povolení úpravy vodního toku a 

napojení a vybudování nového připojení na stávající komunikaci v požadovaném 

termínu, sjednává si budoucí povinný ze služebnosti a vlastník pozemku od smlouvy 

v plném rozsahu odstoupit, v případě odstoupení od smlouvy nebudou stavebníkovi 

kompenzovány náklady spojené s přípravou projektové dokumentace; 

− nesplněním podmínek vydaných dotčenými odbory v rámci správního řízení, případný   

rozpor skutečnosti a projektu a následné finanční náklady půjdou k tíži stavebníka, 

tímto není dotčeno právo vlastníka pozemku na náhradu škody. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1179/19 Regenerace panelového sídliště Šumperk – Sever – 4. etapa 

schvaluje 

vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na zhotovitele stavby: 

Regenerace panelového sídliště Šumperk – Sever - 4. etapa 

 

členy komise vč. náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek 

 

    členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Eva Zatloukalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Radek Novotný, Ing. Oto 

                     Sedlář 

                  

    náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jaroslava 

                                   Vicencová, Ing. Lenka Salcburgerová, 

 

   minimální seznam uchazečů: 

− Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 odštěpný závod Morava, Tovární 

3, 620 00 Brno, IČO 60838744 

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

− SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 

Brno, IČO 48035599 

− JR STaKR s. r. o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, IČO 28596854 

− KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČO 62360213 

 

Termín:  07.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1180/19 Opěrné zdi – potok Temenec 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu, zadávací podmínky a návrh smlouvy o dílo na 

zhotovitele stavby „Opěrné zdi – potok Temenec“. 

 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

 

členové: Ing. Jakub Jigrl, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Filip Brtna, 

                         Ing. Radek Novotný           

        

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Stanislav Šrámek, 

                              Ing. Jaroslava Vicencová 

                     

  minimální seznam zájemců ve složení: 

− Ekostavby HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník, IČO 25863703 

− Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek, IČO 

45193118 

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

− SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO 26230470 

 

Termín:  07.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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1181/19 Parkovací dům Gagarinova, Šumperk – překládka sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2019/00209 

schvaluje 

uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2019/00209 

v rámci stavby: „Parkovací dům Gagarinova, Šumperk“ s vlastníkem sítě elektronických 

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

Žižkov, IČO 04084063. 

 

Termín:  07.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1182/19 Smlouva s ČEZ Distribuce a.s., o připojení odběrného místa 

schvaluje 

uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19_SOP_01_4121571958. Adresa odběrného místa: č. parc. 

2032, nám. Míru, Šumperk, 787 01. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

1183/19 Městský architekt 

schvaluje 

na doporučení výběrové komise uzavřít smlouvu o výkonu činnosti architekta města Šumperka 

s Ing. arch. Štěpánem Tomasem, se sídlem Luční 1315/2, 79001 Jeseník, IČO 73345709, od 

01.11.2019. 

 

Termín:  01.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

1184/19 Cyklostezka Bratrušov – dodatek č. 1 - vícepráce 

schvaluje 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/SAUS/244/2018 uzavřené se zhotovitelem STRABAG 

a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, ze dne 07.11.2018 na 

realizaci díla „Cyklostezka Bratrušov“– změna ceny díla z 18.862.023,88 Kč bez DPH, tj. 

22.823.048,89 Kč s DPH na 18.962.958,72 Kč bez DPH, tj. 22.945.180,05 Kč s DPH. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

1185/19 Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa 

schvaluje 

uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2019/00207 

v rámci stavby: „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa“ s vlastníkem sítě 
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elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 

00 Praha 3 – Žižkov, IČO 04084063. 

 

Termín:  28.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

1186/19 Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa 

schvaluje 

uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí na překládku 

sítě elektronických komunikací v rámci stavby: „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 

7. etapa“ s vlastníkem sítě elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 04084063. 

 

Termín:  30.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1187/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – podmínky, smlouvy 

doporučuje ZM  

schválit 

 

1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2020 

 

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2020 

 

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2020 

 

4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu pro rok 2020 

 

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 

2020  

 

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2020 

 

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 

 

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2020 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

   

1188/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhlášení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora neziskových akcí“. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1189/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhlášení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora celoroční činnosti“. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1190/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhlášení programu „Podpora výkonnostního 

sportu“ 

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora výkonnostního sportu“. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1191/19 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství 

schvaluje 

udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství pro: 

 

   Město Šumperk, nám. Míru 1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, 

− 05.12.2019 (čtvrtek) - 30.12.2019 (pondělí): Vánoční trhy u radnice, nám. Míru od 

09:00 do 22:00 hod., pouze v pátky a v den svatého Mikuláše do 23:00 hod., dne 

24.12.2019 bude prodej ukončen ve 14:00 hod. 

− 13.12.2019 (pátek) – 14.12.2019 (sobota): Vánoční farmářské trhy, Hl. třída před 

Českou spořitelnou od 09:00 do 18:00 hod. 

 

Termín:  17.10.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1192/19 Poskytnutí finančního příspěvku 

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku v roce 2020 ve výši 20.000,-- Kč na spolufinancování pořízení 

záchranářské termokamery s příslušenstvím do výbavy jednotky HZS OLK centrální požární 

stanice Šumperk, za podmínky, že Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje doloží a bude 

mít zajištěno faktické dofinancování pořízení záchranářské  termokamery s příslušenstvím ze 

svých, případně dalších zdrojů.  

 

Příjemce příspěvku: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 

779 00 Olomouc, IČO 70885940. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1193/19 Časový a obsahový program schůzí Rady města na 1. pololetí 2020 

schvaluje 

časový a obsahový program schůzí Rady města na 1. pololetí 2020. 

 

Termín:  17.10.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1194/19 Časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 1. pololetí 2020 

doporučuje ZM 

schválit časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 1. pololetí 2020. 

 

Termín:  31.10.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1195/19 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 31.10.2019 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                 starosta                               1. místostarostka 
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