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RM 27 – 16.01.2020 

 

Naše čj.: MUSP 3356/2020 

Naše sp. zn.: 3354/2020 TAJ/PECH *MUSPX023V2AI* 

 

U S N E S E N Í  

z 27. schůze Rady města Šumperka ze dne 16.01.2020 

 

  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. 

1447/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. I r. 2020 

doporučuje ZM  

schválit rozpočtová opatření č. I roku 2020: 

příjmy ve výši:      12.650 tis. Kč 

výdaje ve výši:     44.400 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   626.382 tis. Kč 

výdaje celkem:  710.538 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  728.132 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      728.132 tis. Kč 

 

Termín:  30.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1448/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. I r. 2020 

schvaluje 

nespecifikovanou rezervu sociálního fondu ve výši 386 tis. Kč a fondu životního prostředí ve 

výši 108 tis. Kč z důvodu vyrovnání rozpočtu fondů. 

 

Termín:  16.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1449/20 Přijetí úvěru 

doporučuje ZM 

přijetí úvěru za těchto podmínek: 

 

výše: úvěrový rámec do 60 mil. Kč 

účel: investiční akce „Přestupní terminál Šumperk“ 

splatnost úvěru: 10 let, s možností předčasného splacení bez sankce 

 

Termín:  30.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1450/20 Rezignace člena Komise pro dotace z rozpočtu města 

bere na vědomí 

rezignaci MUDr. Jiřího Berky na funkci člena Komise pro dotace z rozpočtu města ke dni 

15.01.2020. 

 

1451/20 Jmenování předsedy Komise pro dotace z rozpočtu města 

jmenuje 

MUDr. Miloslava Borka předsedou Komise pro dotace z rozpočtu města ke dni 16.01.2020. 

 

Termín:  16.01.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

1452/20 Grémium podnikatelů – jmenování koordinátora 

jmenuje 

Mgr. Tomáše Spurného koordinátorem Grémia podnikatelů s účinností od 16.01.2020. 

 

Termín:  16.01.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

1453/20 Členství města – změna zástupce za město Šumperk – Rada pro kontrolu 

hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p.o., a Dětského 

centra Ostrůvek, p.o. 

schvaluje 

jmenování zástupcem města Šumperka do Rady pro kontrolu hospodaření Zdravotnické 

záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a Dětského centra Ostrůvek, 

příspěvkové organizace, 1. místostarostku Ing. Martu Novotnou s účinností od 16.01.2020. 

 

Termín:  16.01.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

1454/20 Rezignace člena Komise strategického rozvoje a výstavby 

bere na vědomí 

rezignaci Martina Hoždory z funkce člena Komise strategického rozvoje a výstavby ke dni 

09.01.2020. 

 

1455/20 Jmenování člena Komise strategického rozvoje a výstavby 

jmenuje 

Valerii Hrubou členem Komise strategického rozvoje a výstavby ke dni 16.01.2020. 

 

Termín:  16.01.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   



 

3|19 

RM 27 – 16.01.2020 

1456/20 Rezignace člena Komise strategického rozvoje a výstavby 

bere na vědomí 

rezignaci Petra Prokeše na funkci člena Komise strategického rozvoje a výstavby ke dni 

15.01.2020. 

 

1457/20 Jmenování člena Komise strategického rozvoje a výstavby 

jmenuje 

Martina Honse členem Komise strategického rozvoje a výstavby ke dni 16.01.2020. 

 

Termín:  16.01.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

1458/20 Rezignace člena Komise majetkoprávní, bytového hospodářství a živností 

bere na vědomí 

rezignaci Lubomíra Vlčka na funkci člena Komise majetkoprávní, bytového hospodářství a 

živností ke dni 15.01.2020. 

 

1459/20 Jmenování člena Komise majetkoprávní, bytového hospodářství a živností 

jmenuje 

Tomáše Menšíka členem Komise majetkoprávní, bytového hospodářství a živností ke dni 

16.01.2020. 

 

Termín:  16.01.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1460/20 Mimořádný výnos z tržeb za prodej dříví z LHC Lesy města Šumperka 

schvaluje 

použití mimořádného výnosu společnosti Podniky města Šumperka a.s., z tržeb z prodeje dříví 

ve výši 4.662.239,12 Kč v roce 2019 na zmírnění následků kůrovcové kalamity v LHC Lesy 

města Šumperka a eliminování negativních finančních dopadů této skutečnosti do výše 

pachtovného na rok 2020. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

1461/20 MJP – doplnění usnesení RM č. 998/19 ze dne 29.08.2019 

schvaluje 

doplnit usnesení RM č. 998/19 ze dne 29.08.2019, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti cesty a stezky přes část p. p. č. 

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

Doplněním dojde k rozšíření služebnosti o uložení popelnicové nádoby. 

Ostatní podmínky usnesení RM č. 998/19 zůstávají nezměněny. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1462/20 MJP – prodej části p. p. č. 921/1 v k. ú. Dolní Temenice (or. při ul. Anglické) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného zveřejněného záměru města od 16.12.2019 do 02.01.2020 na 

základě usnesení RM č. 1378/19 ze dne 12.12.2019 schválit prodej části p. p. č. 921/1 o 

výměře cca 35 m2 v k. ú. Dolní Temenice.  

 

Kupující: Z. a I. K., bytem Šumperk 

 

Podmínky: 

 

− kupní cena: 300,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu  

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1463/20 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2020 v zahrádkářské kolonii U Sanatoria 

(or. při komunikaci na Bratrušov pod Domovem důchodců) 

schvaluje 

ČZS ZO Šumperk U Sanatoria, IČO 63696134, nájemci z nájemní smlouvy označené jako MP 

121/99/Pro ve znění jejich pozdějších dodatků, posunutí povinnosti úhrady nájemného 

z nájemní smlouvy  za rok 2020 z data 31.03.2020 nově na 30.06.2020.  Výše nájemného 

bude sjednaná ve výši odpovídající skutečně užívaným plochám k datu 31.05.2020. Do výše 

nájmu nebudou započítány společné plochy v zahrádkářské kolonii a jednotlivé díly sloužící 

k zahrádkářské činnosti, které již nebudou k datu 31.05.2020 užívány. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1464/20 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2020 v zahrádkářské kolonii U Sanatoria 

(or. při komunikaci na Bratrušov pod Domovem důchodců) 

ukládá 

odboru životního prostředí, aby zajistil průběžné přistavování 20 velkoobjemových kontejnerů 

k zahrádkářské kolonii s názvem U Sanatoria. Data přistavovaných kontejnerů budou 

dohodnuta samostatně s předsedou zahrádkářského svazu P. H., bytem Šumperk. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

   

1465/20 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

prominutí a odpis nedobytné pohledávky ve výši 718,31 Kč za dlužníkem V. R., bytem 

Klášterec, vzniklou neuhrazením vyfakturované náhrady za odvoz na protialkoholní záchytnou 

stanici v Olomouci. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1466/20 MJP – odpis pohledávek 

doporučuje ZM 

schválit prominutí a odpis pohledávky ve výši 627.857,-- Kč za zemřelým J. H., naposledy 

bytem Bludov, vzniklou neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním nebytových 

prostor nacházejících se v domě na ulici 17. listopadu 3-5, Šumperk. 

 

Termín:  30.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1467/20 MJP – převod části pozemku p. č. 2047/12 v k. ú. Šumperk (or. u viaduktu u 

křižovatky ulic Jesenická a M. R. Štefánika) 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 16.12.2019 do 02.01.2020 dle usnesení rady města č. 1380/19 ze dne 

12.12.2019 převod části pozemku p. č. 2047/12 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Šumperk 

formou uzavření dohody o uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2047/12, kterou 

převodce uzná, že nabyvatel tuto část pozemku užíval v dobré víře po dobu dvojnásobně delší 

než 10 let, a že jej tedy nabyvatel vydržel podle ust. § 1095 zákona č. 89/2012 Sb., za 

podmínek: 

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

− nabyvatel: Uhelné sklady – obchod s palivem, s.r.o., se sídlem Leštinská 34, 789 01 

Zábřeh, IČO 48390046 

− nabyvatel uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku 

− nabyvatel uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí 

 

Termín:  30.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1468/20 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 2047/12 v k. ú. Šumperk (or. u 

viaduktu u křižovatky ulic Jesenická a M. R. Štefánika) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. 2047/12 o výměře cca 1300 

m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 

− účel pronájmu: uložení stavebního materiálu 

− doba nájmu: určitá do 31.12.2024 

− nájemné: dohodou ve výši 20.000,-- Kč k celku/rok 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1469/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Lidická NNk VNk“ (parkoviště pro plavecký bazén Benátky) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Lidická NNk VNk“ – přeložka stávajícího 

vedení NNk a VNk přes pozemky p. č. 1484/10, 1487/9, 1488/7, 1484/13, 1484/12, 

1484/11, 1481/2, 1484/3 v k. ú. Šumperk, pro účely přípravy území pro investiční akci 

města – parkoviště u plaveckého bazénu Benátky. 
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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: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

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

vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1470/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – č. parc. 513/8 NNk“ (ul. Vojanova) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – č. parc. 513/8 NNk“ – nové zemní 

vedení NNk a nová rozpojovací skříň na pozemku p. č. 2063 v k. ú. Šumperk, pro účely 

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

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 

nadzemního zařízení a ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky 

vedení, stanovené podle geometrického plánu pro určení rozsahu věcného břemene. 

Úplata bude splatná před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.10.2022. 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:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1471/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Temenická, p. č. 108/100, přeložka NN“ (středisko Sever) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická, p. č. 108/100, přeložka NN“ 

– přeložka stávajícího vedení NNk přes pozemky p. č. 108/100 v k. ú. Dolní Temenice a p. č. 

484/1 v k. ú. Šumperk, v rámci přípravy území pro výstavbu výtahu s obslužnou rampou 

v objektu Temenická 2620/5, Šumperk (středisko Sever). 

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 500,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

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

vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1472/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – 17. listopadu, č. parc. 1273/9 NNk“ (vila Doris) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – 17. listopadu, č. parc. 1273/9 NNk“ – 

nové zemní vedení NNk přes pozemky p. č. 2258, 2109/1, 1273/9, st. 863 v k. ú. Šumperk, 

pro účely posílení odběrného místa – objektu 17. listopadu 691/2, Šumperk (vila Doris). 

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 500,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

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

vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1473/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Zábřežská, p. č. 915/2, ČEZ a.s.“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Zábřežská, p. č. 915/2, ČEZ a.s.“ – nové 

zemní vedení VNk přes pozemky p. č. 589/4, 589/5, 2080/2 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení dobíjecí stanice pro elektromobily na pozemku p. č. 915/2 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

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

započatý 1 m délky vedení, stanovené podle geometrického plánu pro určení rozsahu 

věcného břemene. Úplata bude splatná před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 

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

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.10.2022. 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:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1474/20 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemků p. č. 1484/5 a 1484/6 v k. ú. Šumperk 

(část zahrady k bytovému domu Lidická 1313/77, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1484/5 a část pozemku p. č. 

1484/6 o celkové výměře 115 m2 v  k. ú. Šumperk (část zahrady u bytového domu 

Lidická 1313/77, Šumperk). 

Účel nájmu:   a) individuální využití 

    b) pozemek pod ostatní stavbou - kolnou  

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

     b) 30,-- Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:  povinnost odstranění stavby po skončení nájmu vlastním nákladem 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1475/20 MJP – uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové 

podlahové ploše 16,20 m2 na ulici Hlavní třída 289/12, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 25.08.2003 

mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 
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pronajímatelem a Boženou Kolářovou, bytem nám. J. Zajíce 2958/14, Šumperk,  IČO 

47845121. 

 

Předmět nájmu: prostory sloužící k podnikání o celkové podlahové ploše 16,20 m², 

nacházející se na ulici Hlavní třída 289/12 v Šumperku, označené jako 

prodejna spotřebního zboží 

 

Způsob ukončení: písemná dohoda k 31.01.2020 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1476/20 MJP – uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové 

podlahové ploše 41,00 m2 na ulici Hlavní třída 289/12, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 11.03.2005 

mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 

pronajímatelem a Boženou Kolářovou, bytem nám. J. Zajíce 2958/14, Šumperk, IČO 

47845121. 

 

Předmět nájmu: prostory sloužící k podnikání o celkové podlahové ploše 41,00 m², 

nacházející se na ulici Hlavní třída 289/12 v Šumperku, označené jako 

prodejna spotřebního zboží 

 

Způsob ukončení: písemná dohoda k 31.01.2020 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1477/20 MJP – uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové 

podlahové ploše 41,00 m2 na ulici Hlavní třída 289/12, Šumperk 

schvaluje 

nesouhlas s žádostí o majetkové vyrovnání v souvislosti se změnami na předmětu nájmu, 

které nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele v nebytových prostorách o velikosti 41,00 

m² na ulici Hlavní třída 12 v Šumperku. 

 

Termín:  05.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1478/20 MJP – zveřejnění pronájmu prostor sloužící k podnikání o celkové podlahové ploše 

57,20 m2 na ulici Hlavní třída 289/12, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání na ulici Hlavní třída 289/12 

v Šumperku o celkové podlahové ploše 57,20 m², stávající užívání prodejna spotřebního zboží. 

 

 

Podmínky: 

 Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 01.04.2020 

   výpovědní lhůta 6 měsíců   

  

 Nájemné:  minimální výši nájemného ve výši 2.000,-- Kč/m²/rok, v případě zájemce – 

plátce DPH bude nájemné navýšeno o DPH,  možnost valorizace o koeficient 

míry inflace od roku 2021 
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 Služby: vodné/stočné vč. dešťové vody, elektřina společných prostor, komíny – výše 

záloh bude stanovena dle účelu pronájmu 

   

 Podmínky: 

− písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném 

obalu označeném „Pronájem prostor sloužících k podnikání – Hlavní třída 

12 - 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, 

− náklady spojené s případnou rekonstrukcí či změnou způsobu užívání  

prostor ponese ze svého nájemce, 

− písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo 

osobním doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 

Šumperk, v termínu do 05.02.2020, do 12,00 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 05.02.2020, neotevřené písemné nabídky všech 

zájemců předloženy k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené 

Radou města Šumperka, 

− kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky bude druh a rozsah nabízených 

služeb nebo zboží, otevírací doba a navrhovaná výše nájmu,  

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

zúčastněných uchazečů. 

 

Termín:  05.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1479/20 MJP – zveřejnění pronájmu prostor sloužící k podnikání o celkové podlahové ploše 

57,20 m2 na ulici Hlavní třída 289/12, Šumperk 

schvaluje 

pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem nebytových prostor sloužících               

k podnikání, nacházejících se na ulici Hlavní třída 12 v Šumperku, hodnotící komisi pro 

posouzení a doporučení předložených písemných nabídek na pronájem prostor sloužících 

k podnikání v tomto složení: 

 

členové hodnotící komise:  

Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Lubomír Polášek  

 

náhradníci hodnotící komise: 

Ing. Hana Répalová, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Šárka Hanáková 

 

Termín:  05.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1480/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava hradební zdi úseku Z10 – ulice Okružní v Šumperku“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava hradební zdi úseku Z10 – ulice Okružní 

v Šumperku“ zhotovitelem akce firmu HaServices s.r.o., se sídlem Huštěnovice č.p. 367, PSČ 
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687 03, IČO 04877551. Nabídková cena je 596.767,54 Kč bez DPH, tj. 722.088,72 Kč 

včetně DPH. 

 

Termín:  21.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1481/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní a splaškové 

kanalizační přípojky, pro RD na pozemku p. č. 289/1 v k. ú. Horní Temenice 

schvaluje 

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

vodovodní a splaškovou kanalizační přípojku přes pozemek p. č. 1230 v k. ú. Horní Temenice, 

pro účely připojení novostavby RD na pozemku p. č. 289/1 v k. ú. Horní Temenice. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

P. B., bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 500,-- 

Kč včetně platné sazby DPH. Úplata byla uhrazena v rámci obdržené zálohy dne 

02.12.2014, na základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

- služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu 

VBb/0038/2014/Pe ze dne 29.10.2014. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1482/20 MJP – zvýšení poměrné části nákladů na odvod dešťové vody a nájemného 

z pozemku pod halou Lombard – st. p. č. 2524/1 k. ú. Šumperk 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 05.05.2005 ve znění usnesení č. 275/07 ze dne  

11.01.2007, usnesení č. 1549/07 ze dne 22.11.2007, usnesení č. 1641/07 ze dne 

13.12.2007, usnesení č. 3859/09 ze dne 04.06.2009, usnesení č. 4770/10 ze dne 

14.01.2010, usnesení č. 1902/12 ze dne 12.01.2012, usnesení č. 3198/12 ze dne 

28.12.2012, usnesení č. 1432/16 ze dne 14.01.2016, usnesení č. 2647/16 ze dne 

29.12.2016, usnesení č. 3958/17 ze dne 29.12.2017, usnesení č. 155/18 ze dne 

28.12.2018 v části: 

 

− výše poměrné části nákladů na odvod dešťové vody se mění tak, že s účinností od 

01.01.2020 se poměrná část nákladů na odvod dešťové vody zvyšuje z částky 944,--

Kč/měsíc + DPH v platné výši na částku 1007,-- Kč/měsíc + DPH v platné výši, 

− nájemné se s účinností od 01.01.2020 zvyšuje z částky 60,50 Kč/m2/rok+sazba DPH 

na částku 80,-- Kč/m2/rok+sazba DPH. 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1483/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Sečení poldrů a průlehů na území města Šumperka pro roky 2020–2024“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Sečení poldrů a průlehů na území města 

Šumperka pro roky 2020–2024“ vyloučit firmu Ladislav Ščuka, se sídlem B. Němcové 890/6, 

787 01 Šumperk, IČO 61570672. 

 

Termín:  14.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1484/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Sečení poldrů a průlehů na území města Šumperka pro roky 2020–2024“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Sečení poldrů a průlehů na území města Šumperka 

pro roky 2020–2024“ zhotovitelem akce firmu VYKRUT zahradní služby a.s., se sídlem 

Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 03921921. 

Nabídková cena je 793.372,-- Kč bez DPH, tj. 959.980,12 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  14.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1485/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Provádění manipulace s osobními vozidly na území města Šumperka pro období 

2020–2024“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Provádění manipulace s osobními vozidly na území 

města Šumperka pro období 2020–2024“ zhotovitelem akce pana Miroslava Vařeku, se 

sídlem Zábřežská 476/77, 787 01 Šumperk, IČO 40323641.  Nabídková cena je 2.550,-- Kč 

bez DPH, tj. 3.085,50 Kč včetně DPH za 1 hodinu v daném roce. 

 

Termín:  14.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1486/20 MJP – pacht – lovný rybník Benátky 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

16.12.2019 do 02.01.2020 na základě usnesení rady města číslo 1377/19 ze dne 

12.12.2019, pacht p. p. č. 1484/16 o výměře 77 m2, p. p. č. 1487/1 o výměře 260 m2,        

p. p. č. 1487/2 o výměře 243 m2, p. p. č. 1491/1 o výměře 18215 m2 a část p. p .č. 1491/2 

o výměře 600 m2  vše v k. ú. Šumperk,  za účelem provozování lovného rybníka. 

 

Pachtýř:  Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Šumperk, se sídlem Kozinova 

33/11, Šumperk, PSČ 78701, IČO 18050433 

 

Pachtovné:  a) vodní plocha: 1,-- Kč/m2/rok + DPH v případě stanovené zákonné povinnosti 

odvodu  

           b) ostatní pozemky 1,-- Kč/celek/rok 
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Podmínky pachtu:  

 

− doba pachtu určitá do 31.12.2021, s možností propachtovatele vypovědět pacht 

s jednoměsíční výpovědní lhůtou, nejdříve však k datu 30.09. daného roku v případě 

schválených investic na předmětu pachtu;  

− pachtýř bude provádět kontroly stavu česlí u vtoku do Krenišovského náhonu do 

zatrubněné části ve směru rybníka Benátky a kontrolu stavu vtoku přepadového 

potrubí z Krenišovského náhonu do řeky Desné v prostoru za areálem Raudo, a to min. 

1x týdně, v případě ucpání česlí provede nájemce okamžité odstranění nánosů; 

− pachtýř bude provádět kontrolu vtokového objektu na řece Desné do Krenišovského 

náhonu min. 3x týdně; 

− pachtýř min. 3x ročně provede seč a úklid případných odpadů v bezprostředním okolí 

nátoku do obou zatrubněných částí, cca v rozsahu 300 m2 (po hranici zadní částí 

oplocení tak, aby byl zajištěný přístup pro provedení kontroly, čištění a oprav česlí, 

nátoku do potrubí apod.); 

− pachtýř se zavazuje 1x ročně v zimních měsících odstranit rákos z břehové části a 

rybníku. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1487/20 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1484/5 v k. ú. Šumperk (část zahrady 

k bytovému domu Lidická 1313/77, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1484/5 o výměře 100 m2 v  k. ú. 

Šumperk (část zahrady u bytového domu Lidická 1313/77, Šumperk). 

Účel nájmu:  individuální využití 

Nájemné: 5,-- Kč/m2/rok 

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

lhůta se stanovuje tříměsíční 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

1488/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – č. parc. 1246/2, NNk“ (zahrádková kolonie Tkalcovna) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – č. parc. 1246/2, NNk“ – umístění 

rozpojovací skříně na pozemku p. č. 1246/2 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení zahrádkové 

kolonie Tkalcovna. 

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 

nadzemního zařízení. Úplata bude splatná před vkladem věcného práva do KN, ve 

lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 
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− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.10.2022. 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:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1489/20 MJP – zrušení usnesení ZM č. 1087/18 ze dne 21.06.2018  

doporučuje ZM 

zrušit usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 1087/18 ze dne 21.06.2018 týkající se 

odstranění stavby domu č. p. 1276, stojícího na pozemku st. p. č. 1365 v obci a katastrálním 

území Šumperk, orientační označení Banskobystrická 44 v Šumperku z důvodu přijetí nového 

usnesení. 

 

Termín:  30.01.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1490/20 MJP – přeřazení domu Banskobystrická 44 na seznam majetku určeného k prodeji 

doporučuje ZM 

schválit přeřazení nemovitosti pozemku st. p. č. 1365, jehož součástí je stavba č. p. 1276 

v obci a katastrálním území Šumperk (or. ozn. Banskobystrická 44) ze „Seznamu majetku 

určeného k ponechání v majetku města Šumperk“ na „Seznam majetku určeného k prodeji“. 

 

Termín:  30.01.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1491/20 MJP – přeřazení domu Banskobystrická 44 na seznam majetku určeného k prodeji 

doporučuje ZM 

schválit kupní cenu pro prodej nemovitosti pozemku st. p. č. 1365, jehož součástí je stavba    

č. p. 1276  v obci a katastrálním území  Šumperk (or. ozn. Banskobystrická  44) min. ve výši 

1.800.000,-- Kč (jako cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem) + případná sazba 

DPH. V případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí bude kupující vybrán v uzavřeném 

výběrovém řízení s tím, že kupujícím bude ten, kdo nabídne vyšší kupní cenu. Vyvolávací cena 

přitom bude cena uvedená ve zveřejnění, tj. částka 1.800.000,-- Kč. 

 

Termín:  30.01.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

1492/20 MJP – pacht p. č. 7/1 ve ZJE o výměře 3067 m2 v k. ú. Rejchartice u Šumperka 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit pacht pozemku číslo 7/1 – pozemek ve zjednodušené 

evidenci, přídělový plán o výměře 3067 m2 v k. ú. Rejchartice u Šumperka, za podmínek: 

− sazba pachtovného: 2,2 % z přiřazené průměrné ceny zemědělských pozemků pro 

dané katastrální území dle vyhlášky ČR Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví 
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seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků 

pro daný rok; 

− propachtovatel si vyhrazuje právo jednostranně pachtovné zvýšit. Pokud nebude ze 

strany propachtovatele zvýšení pachtu akceptováno, bude podána propachtovatelem 

výpověď z pachtovní smlouvy; 

− propachtovatel si vyhrazuje právo, v případě potřeby (rozsáhlá kalamita) kácení 

z přilehlých lesních pozemků využít část předmětu pachtu k uložení dřeva za podmínky, 

že bude předem pachtýř na tuto skutečnost upozorněn. 

 

Termín:  20.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1493/20 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 127 o výměře cca 800 m2 v k. ú. Rejchartice u 

Šumperka 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p. p. č. 127 o výměře cca 800 m2 v k. ú. 

Rejchartice u Šumperka, za podmínek: 

− kupní cena 15,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotoveném geometrického plánu a náklady 

spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  20.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1494/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – nám. Míru, 323/23, NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – nám. Míru, 323/23, NNk“ – nové zemní 

vedení NNk přes pozemky p. č. 2244/1, 2032 v k. ú. Šumperk, pro účely navýšení příkonu 

elektrické energie pro objekt nám. Míru 323/23, Šumperk. 

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 180,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky vedení, stanovené podle geometrického plánu pro určení rozsahu 

věcného břemene. Úplata bude splatná před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 

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

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.10.2022. 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:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1495/20 Kino Oko – vestavba malého sálu 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise zpracovatelem projektové dokumentace na akci: 

„Kino Oko – vestavba malého sálu“ uchazeče Ing. Pavel Malínek, Jakoubka ze Stříbra 44, 779 

00 Olomouc, IČO 46616373. Nabídková cena je 457.395,-- Kč bez DPH, tj. 553.448,-- Kč vč. 

DPH. 

 

Termín:  05.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

  

1496/20 Klapperothova manufaktura 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni 

pro realizaci stavby na akci: „Muzeum textilnictví a průmyslu Klapperothova manufaktura 

v Šumperku“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

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

                   Ing. Lenka Salcburgerová 

                                

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Bc. David Kobza, 

                             Ing. Eva Nádeníčková 

                                                        

minimální seznam uchazečů: 

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

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

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

 

Termín:  05.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

1497/20 Revitalizace bývalého areálu firmy Hedva 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci: „Revitalizace bývalého 

areálu firmy Hedva“ se společností knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 

Brno, IČO 47912481. Cena je 1.074.000,-- Kč bez DPH, tj. 1.299.540,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1498/20 Hydraulické vyprošťovací zařízení pro JSDH – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH 2020 Olomouckého kraje na pořízení 

hydraulického vyprošťovacího zařízení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města 

Šumperka. 

 

Termín:  10.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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1499/20 Plán veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem v roce 2020 

schvaluje 

plán a obsah veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem na rok 2020 a pracovníky Městského úřadu Šumperk k provedení kontrol v roce 

2020 dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  16.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1500/20 Zpráva o kontrolní činnosti v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem v kalendářním roce 2019 

bere na vědomí 

zprávu odboru školství, kultury a vnějších vztahů o kontrolní činnosti v příspěvkových 

organizacích zřizovaných městem Šumperkem v kalendářním roce 2019. 

 

   

1501/20 Organizace provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem  

Šumperkem v období pololetních prázdnin dne 31.01.2020 a školních jarních 

prázdnin ve dnech 03.02.2020 až 09.02.2020 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem v období pololetních prázdnin dne 31.01.2020 a školních jarních prázdnin  

ve dnech 03.02.2020 až 09.02.2020. 

 

1502/20 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o souhlas k uzavření DPP s ředitelem školy 

schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro Mgr. Petra Málka, 

ředitele Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, pro období trvání projektu 

„Let’s go increase skills of 21st century“, financovaného z prostředků programu Erasmus+ 

školní vzdělávání – Klíčová akce – 2. výzva 2019, tj. od 01.01.2020 do 31.08.2021, ve znění 

náplně práce – odborné vedení projektu Erasmus+ v rámci výzvy KA02. 

 

Termín:  16.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1503/20 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o souhlas k uzavření DPP s ředitelem školy 

schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro Mgr. Petra Málka 

ředitele Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, pro období trvání projektu 

„Šablony na škole Pětka 2019“, financovaného z prostředků EU – OPVV Šablony II., tj. od 

01.01.2020 do 31.08.2021, ve znění náplně práce – odborné vedení projektu „Šablony na 

škole Pětka 2019“. 

 

Termín:  16.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1504/20 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu investic 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 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 vyhrazeného serveru 

pro DB systém a jeho instalace do uzamykatelné rackové skříně, v celkové výši do 180 tis. Kč. 

 

Termín:  16.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1505/20 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 H. O., trvale bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

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

01.02.2020 

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

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1506/20 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/2019/009/OSM uzavřené dne 23.01.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

Šumperk, zastoupený opatrovníkem P. J., jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení 

v Šumperku, v ulici Temenické, na straně druhé, za podmínek: 

 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.02.2020 do 31.01.2023 

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

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1507/20 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/003/2015 

uzavřené dne 16.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 

00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. V., bytem Šumperk, zastoupený 

opatrovníkem J. V., jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici 

Temenické, na straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.03.2020 do 28.02.2022 
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− měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1508/20 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 30.01.2020 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Jakub Jirgl 

                                 starosta                            2. místostarosta 
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