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Naše čj.: MUSP 114946/2019 

Naše sp. zn.: 114945/2019 TAJ/PECH *MUSPX0230ZSS* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 23. schůze Rady města Šumperka ze dne 14.11.2019 

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. 

1198/19 Řádná účetní uzávěrka – Dům kultury Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o., 

se sídlem ul. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady schvaluje 

 

1. Řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2018 ve výši: 

 

 Výnosy celkem       13.439.453,22 Kč 

 

 Dotace z rozpočtu města Šumperk 

 1. Dotace – festival PRELUDIUM 2018              50.000,-- Kč 

 2. Dotace – festival ŠPEK 2018               55.000,-- Kč 

 

 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 

 1. Dotace – festival PRELUDIUM 2018              40.000,-- Kč 

 2. Dotace – festival ŠPEK 2018               90.000,-- Kč 

 3. Dotace na podporu výstavního cyklu  

      V Galerii Jiřího Jílka za rok 2018               25.000,-- Kč 

 

 Dotace z Ministerstva kultury ČR 

 1. Dotace na podporu výstavního cyklu 

      V Galerii Jiřího Jílka za rok 2018                         170.000,-- Kč 

 

 Náklady celkem      13.386.579,66 Kč 

 Výsledek hospodaření              52.873,56 Kč 

 

2. Hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 52.873,56 Kč a jeho zaúčtování na účet 428 –   

Nerozdělený zisk z minulých let v plné výši. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Písková 

   

1199/19 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV roku 2019 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XIV roku 2019: 

příjmy ve výši:           1.483 tis. Kč 

výdaje ve výši:           2.126 tis. Kč 
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příjmy celkem:   653.344 tis. Kč 

výdaje celkem:  769.003 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  787.876 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      786.526 tis. Kč 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1200/19 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 

ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku ze psů s účinností od 01.01.2020. 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

1201/19 Rozpočet města Šumperka na rok 2020 

doporučuje ZM schválit 

rozpočet města Šumperka na rok 2020 dle předloženého materiálu: 

příjmy rozpočtu celkem:  613.732 tis. Kč 

přebytek z minulých let:     50.000 tis. Kč 

úvěr ve výši:                        20.000 tis. Kč 

 

výdaje rozpočtu celkem: 666.138 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů:           17.594 tis. Kč 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1202/19 Rozpočet města Šumperka na rok 2020 

doporučuje ZM schválit 

rozpočty fondů města Šumperka dle předloženého materiálu: 

Sociální fond 

Fond životního prostředí 

Fond na úpravu zevnějšku 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1203/19 Rozpočet města Šumperka na rok 2020 

doporučuje ZM schválit 

v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2020 poskytnout (uvolnit) 

finanční prostředky z rozpočtu města Šumperka vyjmenovaným právnickým osobám 

uvedených v rozpočtu města Šumperka na rok 2020. 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1204/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

201/19, 464/19, 492/19, 497/19, 641/19, 702/19, 732/19, 820/19, 842/19, 847/19, 

850/19, 851/19, 852/19, 853/19, 854/19, 855/19, 856/19, 857/19, 858/19, 859/19, 

860/19, 863/19, 864/19, 865/19, 866/19, 868/19, 870/19, 874/19, 877/19, 881/19, 

882/19, 884/19, 886/19, 888/19, 890/19, 917/19, 928/19, 932/19, 936/19, 943/19, 

944/19, 945/19, 946/19, 948/19, 949/19, 950/19, 953/19, 954/19, 967/19, 984/19, 

986/19, 1010/19, 1012/19, 1013/19, 1014/19, 1035/19, 1039/19, 1040/19, 1041/19, 

1042/19, 1043/19, 1044/19, 1045/19, 1046/19, 1047/19, 1048/19, 1050/19, 

1051/19, 1054/19, 1057/19, 1058/19, 1060/19, 1061/19, 1062/19, 1063/19, 

1064/19, 1067/19, 1068/19, 1069/19, 1072/19, 1073/19, 1075/19, 1076/19, 

1077/19, 1078/19, 1082/19, 1084/19, 1085/19, 1086/19, 1087/19, 1088/19, 

1089/19, 1090/19, 1091/19, 1092/19, 1093/19, 1094/19, 1095/19, 1096/19,  

1097/19,    1098/19,    1099/19,   1100/19,    1102/19,   1131/19. 

 

 

1205/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

3913/17 do 30.11.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

458/19 do 30.06.2020 Zodpovídá: Ing. Répalová 

502/19 do 29.02.2020 Zodpovídá: Ing. Répalová 

503/19 do 29.02.2020 Zodpovídá: Ing. Répalová 

765/19 do 30.04.2020 Zodpovídá: Ing. Répalová 

891/19 do 30.06.2020 Zodpovídá: Ing. Répalová 

1081/19 do 30.09.2020 Zodpovídá: Ing. Volf 

 

1206/19 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3968/17 ze dne 29.12.2017 

ruší 

usnesení RM č. 3968/17 ze dne 29.12.2017. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1207/19 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 408/19 ze dne 07.03.2019 

ruší 

usnesení RM č. 408/19 ze dne 07.03.2019 z důvodu, že pronájem pozemku byl podmíněn 

převodem vlastnictví stánku, ale k převodu stánku nedošlo. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1208/19 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 772/19 ze dne 30.05.2019 

ruší 

usnesení RM č. 772/19 ze dne 30.05.2019 z důvodu, že žadatel odstoupil od svého záměru. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1209/19 Vypsání veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb elektronických 

komunikací 

schvaluje 

1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací pro město Šumperk 

2. členy komise včetně náhradníků, kteří budou plnit funkci členů komise pro otevírání 

obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

         členové:  Ing. Novotná, Ing. Kouřil, Ing. Štefečková, Koutný DiS., Bc. Güttlerová  

         náhradníci:  Ing. Jirgl, M. Šula, H. Hloušková, Ing. Matušů, Ing. Peluhová  

3. minimální seznam zájemců ve složení 

O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336 

T-Mobil Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681 

Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Kouřil 

           Koutný, DiS. 

1210/19 Personální záležitosti 

rozhodla 

s účinností ke dni 01.01.2020 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) a j) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o organizační změně spočívající v navýšení 1,5 

pracovního úvazku: 

− 1 pracovní úvazek odbor sociálních věcí  

− 0,5 pracovního úvazku odbor životního prostředí 

 

Termín:  01.01.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1211/19 Personální záležitosti 

stanovuje 

s účinností ke dni 01.01.2020 dle ustanovení § 102 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, nový celkový počet zaměstnanců (bez zaměstnanců na mateřské a 

rodičovské dovolené) města Městském úřadu Šumperk na 214 zaměstnanců (211,25 

pracovního úvazku). 

 

Termín:  01.01.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1212/19 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností od 01.01.2020 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, organizační řád Městského úřadu v Šumperku (verze 016), včetně 

příloh (změna přílohy č. 1 systemizace Městského úřadu), schváleného unesením RM č. 

130/14 ze dne 04.12.2014. 

 

Termín:  01.01.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1213/19 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností ke dni 01.01.2020 novou systemizaci města Šumperka. 

 

Termín:  01.01.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1214/19 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Jeseníky – Sdružení 

cestovního ruchu 

schvaluje 

jmenování zástupcem města Šumperka do Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

1. místostarostku Ing. Martu Novotnou s účinností od 01.01.2020. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1215/19 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Asociace měst pro cyklisty 

schvaluje 

jmenování zástupcem města Šumperka do Asociace měst pro cyklisty 1. místostarostku 

Ing. Martu Novotnou a Ing. Lenku Krobotovou, cyklokoordinátora města, s účinností od 

01.01.2020. 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1216/19 Členství města – zrušení členství za město Šumperk – Sdružení místních samospráv 

ČR 

schvaluje 

zrušení členství města Šumperka ve Sdružení místních samospráv ČR, se sídlem Nábřeží 599, 

760 01 Zlín – Prštné, IČO 75130165, s účinností od 01.01.2020. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1217/19 Členství města – zrušení členství za město Šumperk – Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska 

schvaluje 

zrušení členství města Šumperka ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, se 

sídlem Opletalova 29, 110 00 Praha 1, IČO 65992466, s účinností od 01.01.2020. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1218/19 Poradní sbor pro podporu podnikání a zaměstnanosti – změna koordinátora 

odvolává 

Mgr. Irenu Jonovou z funkce koordinátorky Poradního sboru pro podporu podnikání a 

zaměstnanosti s účinností od 14.11.2019. 

Termín:  15.11.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1219/19 Poradní sbor pro podporu podnikání a zaměstnanosti – změna koordinátora 

jmenuje 

Mgr. Zdeňka Brože koordinátorem Poradního sboru pro podporu podnikání a zaměstnanosti 

s účinností od 15.11.2019. 

Termín:  15.11.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1220/19 Změna předsedy a člena v Komisi pro dotace z rozpočtu města 

odvolává 

Radovana Auera z funkce předsedy Komise pro dotace z rozpočtu města ke dni 14.11.2019. 

 

Termín:  15.11.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1221/19 Změna předsedy a člena v Komisi pro dotace z rozpočtu města 

bere na vědomí 

rezignaci Květoslava Vykydala z funkce člena Komise pro dotace z rozpočtu města ke dni 

14.11.2019. 

 

1222/19 Změna předsedy a člena v Komisi pro dotace z rozpočtu města 

jmenuje 

předsedu Komise pro dotace z rozpočtu města Mgr. Martina Kuchtíka ke dni 15.11.2019. 

 

Termín:  15.11.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1223/19 Změna předsedy a člena v Komisi kultury, letopisecké a cestovního ruchu 

bere na vědomí 

rezignaci Mgr. Martina Kuchtíka z funkce předsedy i člena Komise kultury, letopisecké a 

cestovního ruchu ke dni 14.11.2019. 

 

1224/19 Změna předsedy a člena v Komisi kultury, letopisecké a cestovního ruchu 

jmenuje 

předsedu Komise kultury, letopisecké a cestovního ruchu Josefa Macka ke dni 15.11.2019. 

 

Termín:  15.11.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1225/19 Změna předsedy a člena v Komisi kultury, letopisecké a cestovního ruchu 

jmenuje 

členem Komise kultury, letopisecké a cestovního ruchu Květoslava Vykydala ke dni 

15.11.2019. 

Termín:  15.11.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1226/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Gen. Svobody v Šumperku, mezi městem Šumperkem, 

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

A. a S. M., bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé.  

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1227/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 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 E. 

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 30.06.2021, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1228/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 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. 

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 30.06.2021, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1229/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 30.06.2021, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1230/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 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. H., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.02.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1231/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 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 M. A., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.10.2021, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1232/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 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 I. O. R., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01 01. 2020 do 30.06.2021, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1233/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 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 G. H., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.10.2021, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1234/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 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 

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.10.2022, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1235/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 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 

V. a B. P., bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé.  

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.02.2020 do 31.10.2022, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1236/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 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. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.10.2020, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1237/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 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 V. 

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.10.2022, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1238/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 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. 

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

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.10.2022, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1239/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu ke služebnímu bytu na ulici 8. května v Šumperku, mezi městem 

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

straně jedné a L. K., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 30.06.2021, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1240/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0122/OSM uzavřené dne 25.03.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a Z. M., jako nájemcem bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.01.2020 do 31.10.2020. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1241/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0482/OSM uzavřené dne 20.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a L. M., jako nájemkyní bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.01.2020 do 31.10.2020. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1242/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu bytů 

schvaluje 

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

č. SML/2019/0487/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                           
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a P. K., jako nájemcem bytu v domě na ulici Lidická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.01.2020 do   31.10.2020. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1243/19 MJP – bytová problematika – přidělení 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. O., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

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

01.12.2019,  smluvní nájemné ve výši  56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1244/19 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 J. 

K., bytem Olomouc, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

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

01.12.2019, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1245/19 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. 

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

Podmínky: 

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

01.12.2019,  smluvní nájemné ve výši  56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1246/19 MJP – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby k části pozemku p. č. 914/1, p. č. 832/57, p. č. 914/5 k. ú. Šumperk 

(„Silnice I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

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

spočívající v uložení a provozování nadzemního vedení VNv a zemního vedení VNk, včetně 5 ks 

příhradových stožárů (dále jen „Zařízení distribuční soustavy“) na pozemcích p. č. 914/1, p. č. 

832/57 a p. č. 914/5 v k. ú. Šumperk.  
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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 uzavření smlouvy: 

 

− 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 3.000,-- Kč + DPH v platné sazbě/1 kus 

příhradového stožáru a 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. 

− Budoucí oprávněný ve lhůtě 6 kalendářních měsíců od kolaudace „Zařízení distribuční 

soustavy“ nejpozději však do 5 let od uzavření této smlouvy zašle budoucímu 

povinnému výzvu k uzavření vlastní smlouvy. Smlouva o zřízení věcného břemene bude 

uzavřena do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1247/19 MJP – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby k části pozemku p. č. 914/11, p. č. 914/12 a p. č. 914/4 v k. ú. 

Šumperk („Silnice I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

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

spočívající v uložení a provozování zemního vedení VNk na pozemcích p. č. 914/11, p. č. 

914/12 a p. č. 914/4 v k. ú. Šumperk.  

 

Stávající vlastník a budoucí převodce: 

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 

 

Budoucí nabyvatel a budoucí povinný z věcného břemene: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4, IČO 65993390 

 

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za celkovou částku 1.000,-- Kč + 

platná sazba DPH. 

− Budoucí oprávněný ve lhůtě 6 kalendářních měsíců od kolaudace „Zařízení distribuční 

soustavy“ nejpozději však do 5 let od uzavření této smlouvy zašle budoucímu 

povinnému výzvu k uzavření vlastní smlouvy. Smlouva o zřízení věcného břemene bude 

uzavřena do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy.  

− Budoucí oprávněný po dokončení stavby a jejím zaměření na své náklady zajistí 

geometrický plán pro určení  rozsahu věcného břemene. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1248/19 MJP –uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 704/78 v k. ú. Dolní 

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

schvaluje 

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

služebném pozemku p. č. 704/78 v k. ú. Dolní Studénky plynárenské zařízení: „SO 503 – 

přeložka VTL plynovodu DN 200, číslo stavby 8800079951, ozn. DV- 36066 Mohelnice – 

Šumperk, sever, ID 1419919“, (dále jen plynárenské zařízení) v rámci stavby: „Silnice I/44 

Bludov obchvat“ a včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v právu 

vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení. 

 

Povinný z věcného břemene: 

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

 

Oprávněný z věcného břemene: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40117 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 

499/1, Zábrdovice, 60200 Brno, IČO 27935311 

 

Investor: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4, 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 do 

30 dnů od doručení vyrozumění o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí 

investorovi. 

− Náklady na vyhotovení příslušného geometrického plánu pro vyznačení rozsahu 

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

investor. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1249/19 MJP – uzavírání smluv o nájmu veřejného prostranství na pozemku parc. č. 2035/1 

v k. ú. Šumperk (tzv. Točák) 

neschvaluje 

uzavírání smluv o nájmu veřejného prostranství na pozemku parc. č. 2035/1 v k. ú. Šumperk 

(tzv. Točák) za účelem umístění prodejních a nabídkových pultů či stánků pro prodej 

občerstvení, a to v období od 03.12.2019 do 27.12.2019 z důvodu konání vánočních trhů u 

radnice, na nám. Míru 1 v Šumperku. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1250/19 MJP – uzavření smlouvy o spolupráci při provozování poeziomatu 

schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci za podmínek:  
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Smluvní strany: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Šumperský okrašlovací spolek, se sídlem Polská 80/3, PSČ 787 01 

Šumperk, IČO 05119049 

Předmět smlouvy: provozování poeziomatu v Bluesové uličce 

Doba plnění:  doba neurčitá 

Podmínky: - spolek se zavazuje provádět aktualizace skladeb uložených 

v poeziomatu, provádět revize el. instalace a zajišťovat na vlastní 

náklady případné opravy poeziomatu 

- město se zavazuje zajistit přívod el. proudu a ten na svůj náklad 

poskytovat 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

1251/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Zábřežská, č. parc. 566/6 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Zábřežská, č. parc. 566/6 NNk“ přes 

pozemek p. č. 2080/2 v k. ú. Šumperk – nová přípojka zemního kabelového vedení NN, včetně 

zemnícího pásku a rozpojovací skříně, pro účely připojení plánovaného objektu ocelové haly na 

pozemku p. č. 566/6 v k. ú. Šumperk, v průmyslovém areálu spol. ANODUS CZ, s.r.o. 

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 3.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 ks skříně 

a 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. 

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 

31.08.2022. 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:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1252/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení 

přípojek IS pro stavbu: „Výrobní areál BPS v průmyslové zóně PZ 4 v Šumperku“ 

schvaluje 

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

uložit a provozovat přípojku splaškové kanalizace, vodovodu, podzemního vedení VN, STL 

plynovodu a sdělovacího vedení přes pozemky p. č. 927/56, 927/57, 927/58, 927/59, 

927/60, 999/49, 999/73, 999/1, 2094/7, 2159/4, 1040/4, 1040/5 v k. ú. Šumperk, pro 

účely připojení plánovaného výrobního areálu v PZ 4 v Šumperku. 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

BPS Project Management s.r.o., se sídlem Šumavská 779/2, Šumperk, IČO 06816061 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

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

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 3.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 ks 

nadzemního zařízení a 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 

31.08.2022. 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:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

1253/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

NTL plynovodní přípojky, pro připojení objektu na adrese Jesenická 3222/4b, 

Šumperk 

schvaluje 

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

uložit a provozovat přípojku NTL plynovodu přes pozemky p. č. 1799/30, 2110/12 v k. ú. 

Šumperk, pro účely připojení průmyslového objektu na adrese Jesenická 3222/4b, Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

J. a J. Š., oba bytem Postřelmov 

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 oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 

1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před 

vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní 

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.08.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1254/19 MJP – oddělení komunálních služeb – rekonstrukce rozvodů VO lokalita „Nad 

Hniličkou Šumperk – Temenice“ – dodatek č. 1 k SoD 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/2019/0731/OKS ze dne 27.08.2019 na akci 

Rekonstrukce rozvodů VO lokalita „Nad Hniličkou Šumperk – Temenice“ uzavřené s firmou 

ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK, s.r.o., se sídlem Zábřežská 462/2, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 

26812380. Dodatkem dojde ke změně termínu plnění díla, a to z původního termínu od 

01.09.2019 do 31.12.2019 na nový termín od 01.03.2019 do 31.07.2020. V ostatním se 

smlouva o dílo SML/2019/0731/OKS nemění. 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1255/19 MJP – prodloužení smlouvy o organizování veřejné služby 

schvaluje 

prodloužení smlouvy o organizování veřejné služby za podmínek: 

 

Smluvní strany:  Česká republika – Úřad práce České republiky, se sídlem Dobrovského 

1278/25, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČO 72496991, na straně jedné 

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

00303641, na straně druhé (dále také jako „organizátor“) 

Předmět smlouvy: organizování veřejné služby  

Termín prodloužení: do 31.07.2020 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1256/19 MJP – výkup pozemků pod komunikací v lokalitě Za Hniličkou 

doporučuje ZM 

schválit, v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

SML/2017/0586/MJP/vr, která byla uzavřena mezi městem Šumperk jako budoucím 

kupujícím a M. P., bytem Innsbruck, Rakousko, jako budoucí prodávající, výkup pozemku p. č. 

1070/14 o výměře 57 m2, p. p. č. 224/2 o výměře 14 m2 a p. p. č. 1316/20 o výměře 1 m2 

vše v k. ú. Horní Temenice, za podmínek: 

− kupní cena 600,-- Kč/m2, kupní cena celkem 43.200,-- Kč, v souladu se smlouvou 

budoucí kupní bude do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu 

na vklad vlastnického práva do katastru kupujícím uhrazen doplatek kupní ceny ve výši 

12.700,-- Kč  

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

nemovitostí 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

1257/19 MJP – smlouva o užití práva vjíždět na pozemky města ke garáži na st. p. č. 2188/10 

v k. ú. Šumperk (or. vnitroblok za obytnými domy při ul. Americké) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p. č. 1291/9, st. p. č. 1895/2 oba v k. ú. 

Šumperk za účelem zajištění vjezdu k pozemku st. p. č. 2188/10 v k. ú. Šumperk, jehož 

součástí je stavba garáže. 

 

Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
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Uživatel  práva:  R. Z., Nový Malín, a Y. S., bytem Rapotín 

 

Podmínky: 

− úhrada za užití práva: 100,-- Kč + DPH dle platných právních předpisů/rok, úhrada 

bude prováděna vždy k datu 31.03. běžného roku 

− sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy  

− výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 

− uživatel práva se zavazuje udržovat části dotčených pozemků sloužící jako vjezd, 

včetně zimní údržby výhradně na své náklady 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1258/19 MJP – výpůjčka části p. p. č. 1031/2 v k. ú. Horní Temenice (or. lokalita Za Hniličkou) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města vypůjčit část p. p. č. 1031/2 o výměře 80 m2  v k. ú. Horní Temenice  

za účelem parkování vozidel pro vlastníka p. p. č. 1031/16 v k. ú. Horní Temenice.  

Podmínky:  

− smlouva bude sjednána na dobu určitou od 01.01.2020  do 30.06.2020 

− po ukončení výpůjčky se půjčitel zavazuje, že v souladu s usnesením ZM č.  327/19 ze 

dne 31.10.2019, v termínu nejpozději do 30.06.2020, převede do vlastnictví 

předmětnou část vypůjčeného pozemku vlastníku p. p. č. 1031/16 v k. ú. Horní 

Temenice 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1259/19 MJP – změna podmínek prodeje pozemků – výstavba při ul. Hrubínově 

ruší 

usnesení RM č. 1158/19 ze dne 17.10.2019 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1260/19 MJP – změna podmínek prodeje pozemků – výstavba při ul. Hrubínově 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit podmínky smlouvy o budoucí smlouvě kupní, 

označené 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 30.06.2023 

Ostatní podmínky sjednané smlouvou zůstávají nezměněny. 

Změny podmínek smlouvy budou sjednány dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 

označené jako SML/2018/0107/MJP/vr. 

 

Termín:  20.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1261/19 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2016/0612/MJP/Pe 

– ČEZ: „Šumperk – Potoční, p. č. 538, H. NNk“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2016/0612/MJP/Pe, uzavřené dne 

20.12.2016 mezi budoucím povinným městem Šumperkem a budoucím oprávněným spol. 

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

jejímž předmětem je budoucí závazek smluvních stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o 

zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat zařízení distribuční 

soustavy – podzemní kabelové přípojky NN, pod názvem stavby: „Šumperk – Potoční, p. č. 

538, H. NNk“, přes pozemek p. č. 879/7 v k. ú. Dolní Temenice ve vlastnictví města 

Šumperka. 

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení sjednané lhůty pro podání písemné výzvy ze strany 

budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 31.08.2019 na 

nový termín 31.12.2020, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro 

případ nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1262/19 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2016/0613/MJP/Pe 

– ČEZ: Šumperk – Zemědělská, (DPCZ), DTS, NNk“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2016/0613/MJP/Pe, uzavřené dne 

09.01.2017 mezi budoucím povinným městem Šumperkem a budoucím oprávněným spol. 

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

jejímž předmětem je budoucí závazek smluvních stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o 

zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat zařízení distribuční 

soustavy – podzemní kabelové vedení NN, pod názvem stavby: „Šumperk – Zemědělská, 

(DPCZ), DTS, NNk“, přes pozemky p. č. 899, 879/4 v k. ú. Dolní Temenice ve vlastnictví města 

Šumperka. 

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení sjednané lhůty pro podání písemné výzvy ze strany 

budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 31.08.2019 na 

nový termín 31.12.2020, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro 

případ nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1263/19 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 555/28 v k. ú. Šumperk (část zahrady 

k bytovému domu Balbínova 1515/20, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 555/28 o výměře 90 m2 v  k. ú. 

Šumperk (část zahrady u bytového domu Balbínova 1515/20, Šumperk). 

Účel nájmu:  individuální využití  

            Nájemné:  5,-- Kč/m2/rok 
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Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní 

lhůta se stanovuje tříměsíční 

 

Termín:  25.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1264/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka vodovodu pro 

plánovaný objekt víceúčelového domu na adrese Fialova 154/12a, Šumperk 

schvaluje 

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

vodovodní přípojku přes pozemek p. č. 2048/1 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

plánovaného objektu víceúčelového domu na adrese Fialova 154/12a, Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 1.777,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Doplatek ve výši 157,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení 

zálohy ve výši 1.620,-- Kč vč. DPH, zaplacené dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu 

VBb/0027/2015/Pe ze dne 05.10.2015, bude oprávněným uhrazen 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:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1265/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení elektrizační distribuční 

soustavy ČEZ: „Šumperk – Temenická, parc. 104/16, VNk“ 

schvaluje 

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

pozemek p. č. 960 v k. ú. Dolní Temenice zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk 

– Temenická, parc. 104/16, VNk“ – nové zemní kabelové vedení VN. 

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 1.597,-- 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:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1266/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: 

„RVDSL1729_M_M_SUMP151_SUMP1HR_MET“ (lokalita při ul. Vítězné a Reissově) 

schvaluje 

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

komunikačního zařízení: „RVDSL1729_M_M_SUMP151_SUMP1HR_MET“ přes pozemky p. č. 

1955/31, 1959/8, 1959/19, 1959/20 v k. ú. Šumperk – podzemní vedení metalických a 

optických kabelů, včetně 1 ks rozvaděče. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

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

IČO 04084063 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje ve výši 5.493,-- Kč včetně 

DPH v platné sazbě. Úplata je splatná před vkladem věcného práva do KN, ve 

lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1267/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: „VPIC 

Šumperk, Prievidzská, reg. 5. et.“ 

schvaluje 

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

komunikačního zařízení: „VPIC Šumperk, Prievidzská, reg. 5. et.“ přes pozemky p. č. 481/1, 

481/3, 2061/1, 2080/2, 2253/4 v k. ú. Šumperk – přeložka podzemního vedení metalických 

kabelů, v rámci investiční akce města: „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, 5. etapa“. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

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

IČO 04084063 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje ve výši 1.210,-- Kč včetně 

DPH v platné sazbě. Úplata je splatná po obdržení vyrozumění o provedení 

vkladu věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení 

daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1268/19 MJP – žádost o odkoupení pozemku při ul. Jílové 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat p. p. č. 999/65, p. p. č. 999/10 a část p. p. č. 

999/5 vše v k. ú. Šumperk, z důvodu ponechání si pozemků ve vlastnictví města Šumperka. 

 



 

21|45 

RM 23 – 14.11.2019 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1269/19 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Komenského 

290/2, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory – jednotky č. 290/5 a 290/6, 

nacházející se v objektu č. p. 290 na ulici Komenského 2 v Šumperku, o celkové podlahové 

ploše 165,45 m², stávající užívání prodejna knihy a cestovní kancelář. 

 

Podmínky: 

 Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu v 1. čtvrtletí 2020. 

   

 Nájemné:  minimální výše nájemného je stanovena na částku 2.000,-- Kč/m2/rok, 

v případě zájemce – plátce DPH bude nájemné navýšeno o DPH, možnost 

valorizace o míru inflace od roku 2021 

 

 Služby:  vodné, stočné, dešťová voda, el. energie, plyn a čištění a prohlídky komínů 

  

 Podmínky: 
 

− písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném „Pronájem prostor sloužících k podnikání – Komenského 2 - neotvírat“, a 

to na adresu Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01 

Šumperk, 

− písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, 

nabízenou výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, 

případně osvědčení o registraci plátce DPH, 

− písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 

doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, v termínu  

do 02.12.2019, do 10.00 hod.,  

− písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a hodnoceny, 

− v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 02.12.2019, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 

posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka, 

− kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je druh a rozsah nabízených služeb nebo 

zboží, otevírací doba, navrhovaná výše nájmu a začátek provozu, 

− město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze 

zúčastněných uchazečů. 

 

Termín:  02.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1270/19 MJP – zveřejnění pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Komenského 

290/2, Šumperk 

schvaluje 

pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem prostor sloužících k podnikání, 

nacházejících se v objektu na ulici Komenského 290/2 v Šumperku, hodnotící komisi pro 

posouzení a doporučení předložených písemných nabídek na pronájem prostor sloužících 

k podnikání v tomto složení: 

 

členové hodnotící komise:  

Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Lubomír Polášek 
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náhradníci hodnotící komise: 

Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Šárka Hanáková 

 

Termín:  02.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1271/19 MJP – zavedení sochy „Merkur“ do evidence majetku města a předání do správy 

oddělení správy majetku odboru majetkoprávního 

schvaluje 

zavedení sochy „Merkur“ do evidence majetku města a předání do správy oddělení správy 

majetku odboru majetkoprávního s účinností od 15.11.2019. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

1272/19 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – 

rekonstrukce chirurgického oddělení v 5. NP pavilonu B“ 

schvaluje 

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

podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění na akci: 

„Nemocnice Šumperk – rekonstrukce chirurgického oddělení v 5.NP pavilonu B“ zhotovitelem 

akce firmu PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Rapotín 824, Rapotín, PSČ 788 13, IČO 

47153903. Nabídková cena je 7.131.276,65 Kč bez DPH, tj. 8.628.844,75 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1273/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a L. Š., bytem 

Šumperk, jako nájemcem, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1274/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a Z. a M. H., bytem 

Šumperk, jako nájemci, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1275/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a E. 

K., bytem Šumperk, jako nájemcem, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1276/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a L. 

N., bytem Šumperk, jako nájemcem, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1277/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a A. M., bytem 

Šumperk, jako nájemcem, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1278/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a V. J., bytem 

Šumperk, jako nájemcem, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1279/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a M. P., bytem 

Šumperk, jako nájemcem, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1280/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a J. a V. S., bytem 

Šumperk, jako nájemci, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1281/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a M. a M. H., bytem 

Šumperk, jako nájemci, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1282/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a Z. a G. V., bytem 

Šumperk, jako nájemci, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1283/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a M. D., bytem 

Šumperk, jako nájemcem, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1284/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a A. Ž., bytem 

Šumperk, jako nájemcem, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1285/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a A. J., bytem 

Šumperk, jako nájemcem, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1286/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a E. K., bytem 

Šumperk, jako nájemcem, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1287/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a P. a P. Š., bytem 

Šumperk, jako nájemci, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1288/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a P. K., bytem 

Šumperk, a I. K., bytem Oskava, jako nájemci, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1289/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a P. F., bytem 

Šumperk, jako nájemcem, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1290/19 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346, jako pronajímatelem a A. P., bytem 

Šumperk, jako nájemcem, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou 

− účinnost smlouvy 01.01.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1291/19 MJP – změna v pojištění majetku města 

schvaluje 

s účinností od 15.11.2019 uzavřít dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 0517644018 na 

pojištění majetku a odpovědnosti, uzavřené dne 21.02.2019 mezi městem Šumperk, se 

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

vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČO 46973451, 

jako pojistitelem, kterým: 

 

− do přílohy č. 4 (věci zvláštní a historické hodnoty pro riziko živelní pojištění, úmyslné 

poškozování cizí věci a odcizení) – pojistit obrazy od malířky Ivany Kotýnkové: Na hrázi 

Světa (Třeboň) - pojistná částka: 28.000,-- Kč, Trávy a žluté květy – pojistná částka: 

16.000,-- Kč, umístění: nám. Míru 1 – prostory radnice, jedná se o pojištění nově 

nabytého majetku 

 

− odpojistit z důvodu převodu z majetku města Šumperk tyto stavby v areálu 

Bratrušovského koupaliště: 

 

-z přílohy č. 1 (soubor budov a staveb pro riziko živelní pojištění):  

položka č. 44 – úpravna vody na st. p. č. 667 k. ú. Dolní Temenice, pojistná částka 

12.142.000,-- Kč; 

položka č. 83 – Bratrušovské koupaliště na p. č. 565/1 v k. ú. Dolní Temenice, pojistná 

částka 11.994.000,-- Kč; 

položka č. 84 – tobogan na p. č. 565/1 v k. ú. Dolní Temenice, pojistná částka 

1.965.000,-- Kč; 

položka č. 86 – stanoviště pro poskytnutí první pomoci a pro plavčíky v areálu 

Bratrušovského koupaliště na p. č. 565/1 v k. ú. Dolní Temenice, pojistná částka 

100.000,-- Kč; 

 

-z přílohy č. 2 (soubor budov a staveb pro riziko povodeň a záplava):  

položka č. 35 – úpravna vody na st. p. č. 667 k. ú. Dolní Temenice, pojistná částka 

12.142.000,-- Kč; 

položka č. 36 – Bratrušovské koupaliště na p. č. 565/1 v k. ú. Dolní Temenice, pojistná 

částka 11.994.000,-- Kč; 

položka č. 37 – tobogan na p. č. 565/1 v k. ú. Dolní Temenice, pojistná částka 

1.965.000,-- Kč; 

položka č. 39 – stanoviště pro poskytnutí první pomoci a pro plavčíky v areálu 

Bratrušovského koupaliště na p. č. 565/1 v k. ú. Dolní Temenice, pojistná částka 

100.000,-- Kč; 

 

-z přílohy č. 3 (soubor budov a staveb pro riziko úmyslné poškozování cizí věci):  

položka č. 8 – Bratrušovské koupaliště – bazény, pojistná částka 6.231.000,-- Kč; 

položka č. 9 – Bratrušovské koupaliště na p. č. 565/1 v k. ú. Dolní Temenice, pojistná 

částka 11.994.000,-- Kč; 

položka č. 10 – tobogan na p. č. 565/1 v k. ú. Dolní Temenice, pojistná částka 

1.965.000,-- Kč; 

položka č. 12 – stanoviště pro poskytnutí první pomoci a pro plavčíky v areálu 

Bratrušovského koupaliště na p. č. 565/1 v k. ú. Dolní Temenice, pojistná částka 

100.000,-- Kč; 

 

− odpojistit z důvodu zbourání z přílohy č. 1 (soubor budov a staveb pro riziko živelní 

pojištění): položka č. 139 – sklady a nebytové prostory na st. p. č. 660/1 v k. ú. 

Šumperk (při ul. Jesenická) 

 

− připojistit v příloze č. 3 vzhledem k opakovanému posprejování (soubor budov a staveb 

pro riziko úmyslné poškozování cizí věci) – fasáda budovy ZŠ Šumavská 21 – č. p. 

2325 na st. p. č. 298 v k. ú. Dolní Temenice – pojistná částka 100.000,-- Kč  
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− připojistit v příloze č. 3 (soubor budov a staveb pro riziko úmyslné poškozování cizí 

věci) z důvodu opomenutí pojištění na vandalismus a z důvodu sjednocení pojištění 

podzemních kontejnerů – podzemní kontejnery Čsl. armády, rok pořízení 2018, 

pojistná částka 1.015.000,-- Kč 

 

− připojistit segmentovou kuželkářskou dráhu v budově bez č. p./č. e. na st. p. č. 

2021/2, st. p. č. 2021/1 v k. ú. Šumperk (or. kuželna v areálu Tyršova stadionu 

v Šumperku) pořízenou v r. 2019 za 1.599.620,-- Kč tak, že v příloze č. 1 (soubor 

budov a staveb pro riziko živelní pojištění) dojde u položky č. 45 (Tyršův stadion – 

soubor budov) k navýšení pojistné částky z 71.179.955,-- Kč na částku 72.779.575,--

Kč, v příloze č. 2 (soubor budov a staveb pro riziko povodeň a záplava) dojde u položky 

č. 21 (Tyršův stadion – soubor budov a staveb) dojde k navýšení pojistné částky 

z 71.179.955,-- Kč na částku 72.779.575,-- Kč.  

 

Roční pojistné se poníží o částku 8.775,-- Kč. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1292/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní, splaškové kanalizační a STL plynovodní přípojky pro plánovanou 

novostavbu BD na pozemku p. č. 513/3 a st. 4172 v k. ú. Šumperk (při ul. Bludovské) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojek 

splaškové kanalizace, vodovodu a STL plynovodu přes pozemek p. č. 513/1 v k. ú. Šumperk, 

pro účely připojení plánované novostavby BD na pozemku p. č. 513/3 a st. 4172 v k. ú. 

Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

SAVING EUROPE s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 48/22, 78701 Šumperk, IČO 29453275 

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 

služebnosti inženýrské sítě. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.08.2022. 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:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1293/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní a splaškové kanalizační přípojky pro plánovanou novostavbu RD na 

pozemku p. č. 513/8 v k. ú. Šumperk (při ul. Vojanově) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojek 

splaškové kanalizace a vodovodu přes pozemek p. č. 2063 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

plánované novostavby RD na pozemku p. č. 513/8 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

M. K., bytem Brno 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

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

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

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

rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 

náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 500,-- 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 

31.08.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1294/19 MJP – žádost SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3 o souhlas s umístěním herních prvků 

na zahradě MŠ při ul. Třebízského 1, Šumperk 

souhlasí, 

aby Střední škola, základní škola a mateřská škola Šumperk, Hanácká 3, se sídlem Šumperk, 

Hanácká 145/3, PSČ 787 01, IČO 49589768, na své náklady umístila na pozemku p. č. 

360/1 v k. ú. Šumperk, obec Šumperk (or. zahrada MŠ při ul. Třebízského 1, Šumperk) herní 

prvky v umístění, rozsahu a stavebnětechnickém provedení dle předložené žádosti podané dne 

11.10.2019, č.j. MUSP 106086/2019, a to bez nároku žadatele na kompenzaci ze strany 

města Šumperk, jakožto vlastníka předmětného pozemku. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1295/19 MJP – správa majetku – Nemocnice – plán oprav na rok 2020 

schvaluje 

plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2020 - dle nájemní smlouvy č. MP 

50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 

 

-  fond investic – 70 % z 92 % nájemného  8.771.286,--  Kč 

-    celková výše fondu investic pro rok 2020 8.771.286,--  Kč 
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FOND INVESTIC: 

- pavilon B – rekonstrukce odd. chirurgie v 5.NP – 2.etapa    7.192.000,--  Kč 

- pavilon C– rekonstrukce kongresového sálu ve 3.NP  1.342.286,--  Kč 

- projektové dokumentace k investičním akcím 237.000,--  Kč 

       Celkem fond investic roku 2020              8.771.286,-- Kč 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1296/19 MJP – Správa majetku – dodatek č. 1 k SoD „Nemocnice – stavební úpravy 

související s výměnou CT a RDG vybavení ve 2. NP pavilonu C“ – prodloužení termínu 

plnění 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/2019/0809/OSM ze dne 10.10.2019 na akci 

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

pavilonu C“ uzavřené s firmou PRUMHOR, spol. s r.o. se sídlem Rapotín 824, Rapotín,  

PSČ 788 13, IČO 47153903, na prodloužení termínu dokončení prací z původního termínu 3 

týdny od předání staveniště na nový termín od 11.11.2019 do 31.12.2019. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1297/19 MJP – zveřejnění záměru nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti 

VHZ, a.s. – vodovod a kanalizace (lokalita Za Hniličkou) 

schvaluje 

zveřejnění   záměru města   vložit  nepeněžitý  vklad do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČO 47674954, a to: 

 

 

− vodovod a splaškovou kanalizaci s příslušenstvím sloužící veřejné potřebě vybudované 

v k. ú. Horní Temenice v rámci akce „Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice“ dle 

stavebního povolení č.j. MUSP 66486/2017, sp. zn. 45474/2017ŽPR/ALTU ze dne 

25.07.2017. 

 

Termín:  18.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1298/19 MJP – Transfúzní služba a.s. 

ruší 

usnesení Rady města Šumperka č. 809/19 ze dne 20.06.2019 a usnesení Rady města 

Šumperka č. 843/19 a č. 844/19 ze dne 18.07.2019, týkající se záležitosti prodloužení 

nájemní smlouvy č. MP/51/2005/Pro ze dne 30.12.2005 a souhlasu s technickým 

zhodnocením majetku pronajímatele města Šumperka v předpokládané hodnotě 

3.142.975,67 Kč. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1299/19 Regenerace panelového sídliště Šumperk – Sever – 4. etapa – vyhodnocení 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Regenerace panelového 

sídliště Šumperk – Sever - 4. etapa“ zhotovitelem stavby EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 

980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024.  

Nabídková cena je 10.861.079,13 Kč bez DPH, tj. 13.141.905,75 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  27.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1300/19 Opěrné zdi – potok Temenec – vyhodnocení 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Opěrné zdi – 

potok Temenec“ zhotovitelem stavby JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 77900  Olomouc - 

Hodolany, IČO 26875080. 

Nabídková cena je 4.524.223,25 Kč bez DPH, tj. 5.474.310,13 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  27.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1301/19 Kino Oko – vestavba malého sálu 

schvaluje 

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

– vestavba malého sálu“. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka. 

 

Termín:  27.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

1302/19 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: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Nádeníčková, 

                             Ing. Helena Miterková 

                                         

minimální seznam uchazečů: 

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

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

− Ing. Vladislav Fornůsek, 788 21 Sudkov 283, IČO 11574780 

− CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO 05725674 

− ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 

25858343 

 

Termín:  27.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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1303/19 Chodník při ul. Nemocniční, Šumperk – dohoda o ukončení smlouvy o dílo 

schvaluje 

ukončení smlouvy o dílo č. na058/11/sm058/11 na zpracování projektové dokumentace 

na akci: „Chodník při ul. Nemocniční, Šumperk“, uzavřené dne 26.10.2011 mezi městem 

Šumperkem, jako objednatelem a společností Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk, IČO 

27821251, jako zhotovitelem. 

 

Způsob ukončení: dohodou ke dni 30.11.2019 

 

Termín:  27.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

1304/19 Stavební úpravy serverovny – Jesenická 2 – dohoda o ukončení smlouvy o dílo 

schvaluje 

ukončení smlouvy o dílo č. 2019/11 na realizaci akce: „Stavební úpravy serverovny – 

Jesenická 2“, uzavřené dne 10.10.2019 mezi městem Šumperkem jako objednatelem a 

společností STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, IČO 25827375, 

jako zhotovitelem. 

 

Způsob ukončení: dohodou ke dni 30.11.2019 

 

Termín:  27.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

1305/19 Nadační fond Centrum bakalářských studií – zmocnění zástupce města 

ruší 

usnesení č. 430/19 z důvodu jeho nahrazení novým usnesením. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

1306/19 Nadační fond Centrum bakalářských studií – zmocnění zástupce města 

navrhuje 

valné hromadě zakladatelů Nadačního fondu Centrum bakalářských studií,  

se sídlem Šumperk, Jesenická 621/31, PSČ 787 01, IČO 26808153, zvolit po skončení 

funkčního období člena správní rady Mgr. Zdeňka Brože členem správní rady Ing. Martu 

Novotnou. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1307/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

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

32/18 ze dne 13.12.2018. 

 

Příjemce:   Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 

Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Adamem Kalousem, předsedou správní rady 

Účel použití:   na výdaje spojené s opravou rolby 

  Výše částky: 20.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1308/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

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

32/18 ze dne 13.12.2018. 

 

Příjemce:   Spolek Jokes&Games, Šumperk, Hlavní třída 433/25, Šumperk, IČO 

05164311 

Zastoupený: Jakubem Glozou, ředitelem 

Účel použití:   na úhradu nájmu 

Výše částky: 10.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1309/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 – individuální žádosti 

nedoporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

 

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

Zastoupený: Vladimírem Dostálem a Bohdanem Heclem 

Účel použití:   na zabezpečení účasti mužstva mužů v soutěži MSD pořádané FAČR, na 

úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní 

činnosti, včetně úhrady části mezd a ostatních osobních nákladů trenérů a 

hráčů, na dopravu k utkáním 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1310/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

 

Příjemce:   Hokej Šumperk 2003, s.r.o., Žerotínova 2010/59, Šumperk, IČO 26840219 

Zastoupený: Ing. Vladimírem Velčovským 

Účel použití:   na sportovní činnost mužského "A" týmu ledního hokeje, na úhradu nákladů 

spojených s pronájmem ledové plochy a pronájmem šaten 

Výše částky:   3.550.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1311/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 321/19 ze dne 31.10.2019. 

 
 

Příjemce:   Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 

Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Adamem Kalousem 

Účel použití:   na výdaje spojené s údržbou lyžařských běžeckých tras, s údržbou lyžařského 

značení, s administrací, koordinací údržby lyžařských běžeckých tras, na výdaje 

spojené s provozem aplikace pro sledování sněžných vozidel a na výdaje 

spojené s provozem Cyklo & tourist busu v Jeseníkách 

Výše částky:   110.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1312/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 321/19 ze dne 31.10.2019. 

 
 

Příjemce:   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, z.s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk, IČO 

00494917 

Zastoupený: Ing. Lubošem Cekrem 

Účel použití:   na úhradu nákladů vzniklých s užíváním krytého sportovního zařízení (zimní 

stadion v Šumperku) ke své sportovní činnosti – mládežnická družstva ledního 

hokeje. Tyto náklady vznikají z uzavřeného smluvního vztahu s provozovatelem 



 

35|45 

RM 23 – 14.11.2019 

zimního stadionu v Šumperku – Šumperské sportovní areály, s. r. o., Šumperk;  

na náklady vzniklé s užíváním sportoviště TJ, na náklady vzniklé s užíváním 

šaten v prostorách Hotelu Sport a na podporu činnosti jednotlivých oddílů, 

extraligy dorostu, extraligy juniorů, na podporu trenérů a nákladů souvisejících 

se sportovní činnosti klubu      

Výše částky:   4.400.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1313/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

Příjemce:   Fotbalový klub Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55 Šumperk, IČO 26999501 

Zastoupený: Bořivojem Bartošem 

Účel použití:   na úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní 

činnosti, včetně úhrady části mezd a ostatních osobních nákladů, na podporu 

trenérů a na náklady spojené se Sportovním střediskem mládeže U9 až U15 

Výše částky:   990.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1314/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

 

Příjemce:   Sdružení přátel folkloru Severní Hané, Růžová 458, 789 69 Postřelmov, IČO 

60801158 

Zastoupený: Janem Březovským   

 Účel použití:   na náklady spojené s Mezinárodním folklorním festivalem Šumperk IOV, CIOF 

 Výše částky:   650.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1315/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

 
Příjemce:   Společnost česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z.s.,  Kladská 

233/1, Šumperk, IČO 43961266 

Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Brožem   

 Účel použití:   na provoz Společnosti česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z.s.,  

  a na provoz Evropského domu setkávání Kladská 233/1, Šumperk 

Výše částky:   230.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1316/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

Příjemce:   Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 

Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Adamem Kalousem 

Účel použití:   na výdaje spojené s provozem Regionální filmové kanceláře Jeseníky Film 

Office 

Výše částky:   70.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1317/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 321/19 ze dne 31.10.2019. 

 
 

Příjemce:   Ječmínek, o.p.s, Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 26835932 

Zastoupený: Danou Výprachtickou 

Účel použití:   na činnost a provoz jeslí 

 Výše částky:   615.000,-- Kč   
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Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1318/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 321/19 ze dne 31.10.2019. 

 
 

Příjemce:   Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 

logopedická Schola Viva, o.p.s., Erbenova 2298/16, Šumperk, IČO 25827707 

Zastoupený: Mgr. Vladimírem Bicanem 

Účel použití:   investiční činnost 

  Výše částky:   670.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1319/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

 
Příjemce:   Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s., Šumavská 13, Šumperk,  

IČO 25828274 

Zastoupený: lng. Mgr. Natašou Strakošovou Vykydalovou 

Účel použití:   na činnost a provoz 

 Výše částky:   258.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1320/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 321/19 ze dne 31.10.2019. 
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Příjemce:   Spolek Artibi Šumperk, nám. Jana Zajíce 2761/5, Šumperk 787 01,  

IČO 03867668  

Zastoupený:     Věrou Kovářovou, předsedkyní spolku    

Účel použití:   na náklady spojené s uskutečněním akce Andělárium 2020 a vytvořením 

dřevěných uměleckých děl, které budou umístěny na území města Šumperka 

dle pokynu poskytovatele dotace  

  Výše částky:   80.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1321/19 Organizace provozu školních družin základních škol v Šumperku v období školních 

vánočních prázdnin ve dnech 23.122019 až 03.01.2020 

bere na vědomí 

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

vánočních prázdnin ve dnech 23.12.2019 až 03.01.2020. 

 

   

1322/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisové plány na rok 2019 (dodatky) 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, 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 6.059,-- Kč. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1323/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisové plány na rok 2019 (dodatky) 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, 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 

2.407,-- Kč. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1324/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisové plány na rok 2019 (dodatky) 

schvaluje 

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

23.172,-- Kč. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1325/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisové plány na rok 2019 (dodatky) 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 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 7.143,-- Kč. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1326/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 

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

znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, 

který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu osvětlení v části přízemí 

školy (tzv. přístavbě), v celkové výši do 40 tis. Kč. 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1327/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, 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 pořízení interaktivní tabule a varného kotle do školní jídelny, v celkové výši  

do 252 tis. Kč. 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1328/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

ve výši 289.072,-- Kč (na úhradu pracovních sešitů pro žáky na školní rok 2019/2020) od 

Unie rodičů z Pětky, z.s., Vrchlického 22, 787 01 Šumperk, IČO 01734351, v  souladu s § 27 

odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 

platném znění. 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1329/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

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

30.000,-- Kč na zajištění příležitostných akcí (ekologických, sportovních, kulturních, 

společenských aj.) od Dormer Pramet s.r.o., se sídlem Uničovská 2, 787 01 Šumperk, IČO 

25782983, v  souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 



 

40|45 

RM 23 – 14.11.2019 

1330/19 Účelový neinvestiční příspěvek na rok 2019 – změna účelu 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317 změnu účelu schváleného účelového 

neinvestičního příspěvku, a to z původního: 

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

výši 20 tis. Kč 

Na: 

− Účelový neinvestiční příspěvek na pořízení stavebnic LEGO Mindstorms EV3 ve výši  

20 tis. Kč 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1331/19 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, p.o.,  

28. října 1280/1, IČO 65496604, ze dne 04.09.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

18.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 02.05.2008, dodatku č. 3 ze dne 12.12.2013, dodatku č. 4  

ze dne 14.09.2017, dodatku č. 5 ze dne 21.06.2018 a dodatku č. 6 ze dne 13.12.2018. 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1332/19 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2018/2019 

bere na vědomí 

předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním v roce 2018/2019. 

 

   

1333/19 Kronika města Šumperka 

schvaluje 

kronikářské zápisy města Šumperka za roky 2014, 2015 a 2016. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1334/19 Prodej regionálních produktů a propagačních předmětů 

schvaluje 

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

včetně DPH): 

 

− Hrnek s vánočními motivy                       75,-- Kč 

− Magnetka puzzle            30,-- Kč 
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prodej regionálních produktů za doporučené prodejní ceny nebo s marží doporučenou 

regionálními producenty. 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1335/19 Prodej vánočních hrníčků na základě komisionářské smlouvy, rozhodování o 

uzavírání smluv 

schvaluje 

vzor komisionářské smlouvy, jejímž předmětem je zařízení obchodní záležitosti (prodej hrníčků 

s vánoční tematikou) komitenta komisionářem, a to jménem komisionáře a na účet komitenta. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1336/19 Prodej vánočních hrníčků na základě komisionářské smlouvy, rozhodování o 

uzavírání smluv 

svěřuje 

v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 14.11.2019 vedoucí odboru školství, kultury a vnějších 

vztahů rozhodování o uzavírání a ukončování komisionářských smluv, jejichž předmětem je 

zařízení obchodní záležitosti (prodej hrníčků s vánoční tematikou) komitenta komisionářem, a 

to jménem komisionáře a na účet komitenta, dle vzoru komisionářské smlouvy, ve znění 

pozdějších změn. 

Současně RM uděluje vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů podpisové právo 

k uzavření výše uvedených smluv a dodatků k těmto smlouvám. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1337/19 Mediální spolupráce s TV Morava 

schvaluje 

uzavření smlouvy na realizaci výroby a vysílání televizního měsíčníku „Šumperk – živá brána 

Jeseníků“ s TV Morava, s.r.o., 8. května 497/37, Olomouc 772 00, IČO 25826841. 

Spolupráce bude spočívat ve výrobě a vysílání měsíčního magazínu o městě Šumperku 1x 

měsíčně v období leden–prosinec 2020 prostřednictvím vysílání televizní stanice TV Morava. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1338/19 Žádost o výjimku z OZV č. 5/2015 

schvaluje 

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

veřejném prostranství pro: 

 

 

František Jurečka, Jugoslávská 13, 787 01 Šumperk, IČO 60294256, 

− 20.11. - 03.12. a 27.12. - 31.12.2019: Prodej svařeného vína a punče, před prodejnou 

Gen. Svobody 17/2, dva stolky, provozní doba 10–12 hod. a 15–22 hod. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1339/19 Žádost o výjimku z OZV č. 5/2015 

rozšiřuje 

usnesení č. 1191/19 ze dne 17.10.2019 týkající se povolení konzumace alkoholu pro město 

Šumperk, nám. Míru 1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, na akci Vánoční trhy 2019 i na 

04.12.2019. 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

1340/19 Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk – provoz odloučeného pracoviště Sever 

schvaluje 

ukončení provozu odloučeného pracoviště Sever Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, 

p.o., 28. října 1280/1, 787 01 Šumperk, IČO 65496604, k 31.01.2020. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1341/19 Náhradní zdroj napájení radnice Šumperk – vyhodnocení veřejné zakázky malého 

rozsahu 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu s uveřejněním: 

„Náhradní zdroj napájení radnice Šumperk“ vyloučení dodavatele STAMP UNI s.r.o., se sídlem 

Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary, IČO 26380561, pro nesplnění podmínek 

stanovených zadávací dokumentací a doplňujícími informacemi k zadávací dokumentaci. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

           Ing. Kouřil 

1342/19 Náhradní zdroj napájení radnice Šumperk – vyhodnocení veřejné zakázky malého 

rozsahu 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu s uveřejněním: 

„Náhradní zdroj napájení radnice Šumperk“ výběr zhotovitele akce – uchazeče IRIUM s.r.o., se 

sídlem Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, IČO 61506010. Nabídková cena je 781.660,-- Kč 

včetně DPH. 

 

Termín:  30.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

           Ing. Kouřil 

1343/19 Povolení k vjezdu vozidel Sociálních služeb pro seniory Šumperk, p.o., do pěší zóny 

v ulici Kozinova v Šumperku 

schvaluje 

vydání povolení k vjezdu do pěší zóny v ulici Kozinova v Šumperku pro vozidla Sociálních 

služeb pro seniory Šumperk, p.o., U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČO 75004011. 

 

Termín:  18.11.2019 

         Zodpovídá: Bc. Janderka 
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1344/19 PONTIS Šumperk, o.p.s. – dodatek k rámcové smlouvě 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 k rámcové smlouvě o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku, 

uzavřené dne 27.08.2012 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk a 

PONTISEM Šumperk, o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907, 

s účinností od 01.01.2020. 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

1345/19 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

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

pronajímatelem na straně jedné a J. A., bytem Petrov nad Desnou,  jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

 
− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.12.2019 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1346/19 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0038/2014 uzavřené dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

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

zastoupenou opatrovnicí A. K., jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, 

v ulici Bohdíkovské, na straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 30.06.2021 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1347/19 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 10 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

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

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

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

druhé, za podmínek: 
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− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 30.10.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1348/19 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2018/0743/OSM uzavřené dne 06.12.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2020 do 30.06.2021 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1349/19 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2018/0742/OSM uzavřené dne 07.12.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

straně druhé, za podmínek:  
 

 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou  od 01.12.2019 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1350/19 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2019/0020/OSM uzavřené dne 16.01.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.02.2020 

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

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1351/19 Hospodaření s komunálním odpadem – distribuce bionádob ve městě Šumperku 

ruší 

usnesení RM č. 5633/14 ze dne 23.10.2014 (text vzorové smlouvy o výpůjčce na hnědé 

nádoby o velikosti 240 litrů určené pro třídění biologicky rozložitelného odpadu). 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

1352/19 Hospodaření s komunálním odpadem – distribuce bionádob ve městě Šumperku 

schvaluje 

text vzorové smlouvy o výpůjčce na hnědé nádoby o velikosti 240 litrů určené pro třídění 

biologicky rozložitelného odpadu s účinností od 01.01.2020. 

 

Termín:  14.11.2019 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

1353/19 Hospodaření s komunálním odpadem – distribuce bionádob ve městě Šumperku 

ukládá 

postupovat při distribuci nových bionádob dle nové vzorové smlouvy o výpůjčce na hnědé 

nádoby o velikosti 240 litrů určené pro třídění biologicky rozložitelného odpadu. 

 

Termín:  01.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

1354/19 Hospodaření s komunálním odpadem – distribuce bionádob ve městě Šumperku 

ukládá 

provést uzavření nových smluv se stávajícími vypůjčiteli ve smyslu uzavření výpůjčky na dobu 

neurčitou. 

 

Termín:  30.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

1355/19 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 12.12.2019 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                 starosta                               1. místostarostka 
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