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Naše čj.: MUSP 12834/2020 

Naše sp. zn.: 12820/2020 TAJ/PECH *MUSPX0246HCV* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 29. schůze Rady města Šumperka ze dne 06.02.2020 

 

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. 

1519/20 Zadávací podmínky – úvěr 

schvaluje 

a) zadávací podmínky na poskytnutí indikativní nabídky na úvěr ve výši 60 mil. Kč  

 

b) členy hodnotící komise ve složení: 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Roman Macek, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Romana Drásalová, 

Ing. Milena Peluhová  

náhradníci: Ing. Jakub Jirgl, Bc. Dagmar Güttlerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jaromír 

Mikulenka, Ing. Hana Répalová 

 

c) seznam oslovených zájemců: 

− Česká spořitelna, a. s., 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782 

− Československá obchodní banka, a. s., 150 57 Praha 5, Radlická 333/150, IČO 

00001350 

− Komerční banka a. s., 114 07 Praha 1, Na Příkopě 969/33, IČO 45317054 

− UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 140 92 Praha 4, Želetavská 

1525/1, IČO 64948242 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1520/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II r. 2020 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. II roku 2020: 

příjmy ve výši:      2.383 tis. Kč 

výdaje ve výši:              8 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  628.765 tis. Kč 

výdaje celkem:  710.546 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  730.515 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      728.140 tis. Kč 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1521/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

4195/13, 3246/17, 3457/17, 4694/18, 4712/18, 175/18, 227/19, 421/19, 493/19, 

510/19, 867/19, 880/19, 883/19, 906/19, 923/19, 924/19, 925/19, 935/19, 961/19, 

962/19, 963/19, 969/19, 991/19, 992/19, 1018/19, 1019/19, 1020/19, 1021/19, 

1022/19, 1023/19, 1024/19, 1025/19, 1026/19, 1027/19, 1028/19, 1033/19, 

1034/19, 1049/19, 1052/19, 1053/19, 1055/19, 1056/19, 1059/19, 1066/19, 

1071/19, 1080/19, 1103/19, 1104/19, 1106/19, 1107/19, 1108/19, 1109/19, 

1110/19, 1111/19, 1112/19, 1113/19, 1114/19, 1115/19, 1116/19, 1117/19, 

1118/19, 1119/19, 1120/19, 1121/19, 1122/19, 1123/19, 1124/19, 1125/19, 

1126/19, 1127/19, 1128/19, 1129/19, 1130/19, 1134/19, 1135/19, 1136/19, 

1137/19, 1138/19, 1139/19, 1161/19, 1168/19, 1169/19, 1170/19, 1171/19, 

1174/19, 1175/19, 1176/19, 1210/19, 1211/19, 1212/19, 1213/19, 1226/19, 

1227/19, 1228/19, 1229/19, 1230/19, 1231/19, 1232/19, 1233/19, 1234/19, 

1235/19, 1236/19, 1237/19, 1238/19, 1239/19, 1240/19, 1241/19, 1242/19, 

1243/19, 1244/19, 1245/19, 1246/19, 1247/19, 1248/19, 1251/19, 1253/19, 

1254/19, 1255/19, 1261/19, 1262/19, 1264/19, 1265/19, 1266/19, 1267/19, 

1273/19, 1274/19, 1275/19, 1276/19, 1277/19, 1278/19, 1279/19, 1280/19, 

1281/19, 1282/19, 1283/19, 1284/19, 1285/19, 1286/19, 1287/19, 1288/19, 

1289/19, 1290/19, 1292/19, 1293/19, 1344/19, 1345/19, 1346/19, 1347/19, 

1348/19, 1349/19, 1350/19, 1353/19, 1356/19, 1357/19, 1358/19, 1361/19, 

1362/19, 1363/19, 1364/19, 1366/19, 1368/19, 1372/19, 1374/19, 1375/19, 

1377/19, 1378/19, 1379/19, 1380/19, 1381/19, 1382/19, 1383/19, 1384/19, 

1393/19, 1395/19, 1396/19, 1397/19, 1398/19, 1399/19, 1400/19, 1401/19, 

1403/19, 1404/19, 1405/19, 1406/19, 1407/19, 1408/19, 1409/19, 1412/19, 

1413/19, 1414/19, 1415/19, 1416/19, 1417/19, 1419/19, 1420/19, 1421/19, 

1422/19, 1423/19, 1424/19, 1427/19, 1432/19, 1433/19, 1434/19, 1435/19, 

1436/19,    1438/19,   1442/19,    1443/19,   1444/19,    1445/19,    1446/19. 

 

1522/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

  4341/18 do 31.12.2020 Zodpovídá: PhDr. Müllerová, Ph.D. 

  5077/18 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  267/19 do 31.07.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  291/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  299/19 do 31.07.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  774/19 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  998/19 do 30.04.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  999/19 do 30.04.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  1079/19 do 29.02.2020 Zodpovídá: Ing. Volf 

  1140/19 do 30.04.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  1178/19 do 29.02.2020 Zodpovídá: Ing. Répalová 

  1252/19 do 31.03.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  1437/19 do 29.02.2020 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1523/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4699/18 ze dne 19.07.2018 

ruší 

usnesení RM č. 4699/18 ze dne 19.07.2018 z důvodu změny PD – trasy vedení. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1524/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4700/18 ze dne 19.07.2018 

ruší 

usnesení RM č. 4700/18 ze dne 19.07.2018 z důvodu změny PD – trasy vedení. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1525/20 Statut komisí Rady města 

schvaluje 

statut komisí Rady města zřízených usnesením rady města č. 19/18, 1420/19 a 1423/19, 

s účinností od 06.02.2020. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

1526/20 Jmenování tajemníka Komise životního prostředí a energetiky 

jmenuje 

Olgu Havlíčkovou tajemnicí Komise životního prostředí a energetiky s účinností ke dni 

06.02.2020. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub  

1527/20 Jmenování členů Komise životního prostředí a energetiky 

jmenuje 

Marka Pažitku, Petra Prokeše, Vladimíra Haitmara, Slavomíra Bušinu, Miroslavu Pořízkovou, 

Jitku Sitařovou, Ondřeje Poláka a Vladimíra Hoška členy Komise životního prostředí a 

energetiky s účinností ke dni 06.02.2020. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

1528/20 Rezignace člena Komise pro dotace z rozpočtu města  

bere na vědomí 

rezignaci Martina Kuchtíka na funkci člena Komise pro dotace z rozpočtu města ke dni 

05.02.2020. 

 

 

1529/20 Rezignace člena Komise kulturní, letopisecké a cestovního ruchu 

bere na vědomí 

rezignaci Květoslava Vykydala na funkci člena Komise kultury, letopisecké a cestovního ruchu 

ke dni 05.02.2020. 
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1530/20 Jmenování člena Komise pro dotace z rozpočtu města 

jmenuje 

Květoslava Vykydala členem Komise pro dotace z rozpočtu města s účinností ke dni 

06.02.2020. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1531/20 Jmenování člena Komise kultury, letopisecké a cestovního ruchu 

jmenuje 

Martina Kuchtíka členem Komise kultury, letopisecké a cestovního ruchu s účinností ke dni 

06.02.2020. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

1532/20 Zvýšení základního kapitálu společnosti Podniky města Šumperka a.s 

RM ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka 

a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

zvýšení základního kapitálu společnosti Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 

21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163, takto:  

„Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 23.000.000,-- Kč (dvacet tři milionů korun 

českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 

430.608.629,-- Kč (čtyři sta třicet milionů šest set osm tisíc šest set dvacet devět korun 

českých), na novou výši základního kapitálu, která činí 453.608.629,-- Kč (čtyři sta padesát tři 

milionů šest set osm tisíc šest set dvacet devět korun českých).  

Upisování akcií nad ani pod částku 23.000.000,-- Kč (dvacet tři milionů korun českých) 

navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.  

Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií:  

Počet upisovaných akcií: 46 ks (čtyřicet šest kusů) celkem  

Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých)  

Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 23.000.000,-- Kč (dvacet tři milionů korun 

českých)  

Emisní kurz upisovaných akcií: 500.000,-- Kč/1 ks (pět set tisíc korun českých/jeden kus)  

Emisní kurz všech upisovaných akcií: 23.000.000,-- Kč (dvacet tři milionů korun českých)  

Druh upisovaných akcií: kmenové označené čísly AC 01 – AC 46  

Forma upisovaných akcií: na jméno  

Podoba všech upisovaných akcií: listinná  

Emisní kurz bude splácen peněžitým vkladem.  

S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi společnosti.  

Všechny nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s 

využitím přednostního práva jediného akcionáře, který se svého přednostního práva vzdal, 

budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je město Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk, identifikační číslo 00303461, kterému Podniky města 

Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 65138163, 

nabídnou k upsání celkem 46 ks (čtyřicet šest kusů) akcií specifikovaných shora, v úhrnné 

jmenovité hodnotě 23.000.000,-- Kč (dvacet tři milionů korun českých) za emisní kurz všech 

jím upisovaných akcií v úhrnné výši 23.000.000,-- Kč (dvacet tři milionů korun českých), při 

emisním kurzu jedné upisované akcie ve výši 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých). 

Místo upisování akcií je sídlo společnosti Podniky města Šumperka a.s.: Slovanská 21, 787 01 

Šumperk.  

Lhůta pro upisování akcií činí 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.  

Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona číslo 

90/2012 Sb. v platném znění, mezi společností Podniky města Šumperka a.s., se sídlem 
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Slovanská 21, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 65138163, na straně jedné, a předem 

určeným zájemcem městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk, 

identifikační číslo 00303461, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými 

podpisy obou účastníků smlouvy.  

Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti 

vedený u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 5005043467/5500, ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů 

od přijetí tohoto rozhodnutí.  

Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady“. 

 

Termín:  06.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

1533/20 Uzavření smlouvy o upsání akcií 

schvaluje 

uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona číslo 90/2012 Sb., v platném znění, mezi 

upisovatelem městem Šumperk a společností Podniky města Šumperka a.s., se sídlem 

Slovanská 21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163, na základě které bude upsáno 46 kusů 

nových kmenových akcií označených čísly AC 01 – AC 46, v listinné podobě znějících na jméno 

a s následujícími podmínkami:  

− všechny nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s 

využitím přednostního práva jediného akcionáře, který se svého přednostního práva 

vzdal, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je město 

Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk, identifikační číslo 

00303461, kterému Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, 787 01 

Šumperk, identifikační číslo 65138163, nabídnou k upsání celkem 46 ks (čtyřicet šest 

kusů) akcií specifikovaných shora, v úhrnné jmenovité hodnotě 23.000.000,-- Kč 

(dvacet tři milionů korun českých) za emisní kurz všech jím upisovaných akcií v úhrnné 

výši 23.000.000,-- Kč (dvacet tři milionů korun českých), při emisním kurzu jedné 

upisované akcie ve výši 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých),  

− místo pro upsání akcií – sídlo společnosti Podniky města Šumperka a.s., tj. Šumperk, 

Slovanská 21, PSČ 787 01,  

− upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet 

společnosti vedený u Raiffeisenbank, a.s, číslo účtu 5005043467/5500, ve lhůtě do 

60 (šedesáti) dnů od přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního 

kapitálu,  

− emisní kurz jedné akcie je roven jmenovité hodnotě nově upisovaných akcií, tj. 

500.000,-- Kč a bude splacen výhradně peněžitými vklady.  

 

 

Termín:  06.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1534/20 Změna stanov společnosti Podniky města Šumperka a.s. 

RM ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka 

a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

změnu stanov společnosti Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, 787 01 

Šumperk, IČO 65138163, a to tak, že dosavadní znění ruší a nahrazuje jej novým zněním 

stanov v rozsahu dle projednávaného návrhu. 

 

Termín:  06.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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1535/20 Koncepce provozování krytého bazénu v Šumperku 

bere na vědomí 

koncepci provozování krytého bazénu v Šumperku. 

 

 

1536/20 PMŠ – žádost o dotaci z OL kraje 

bere na vědomí 

záměr společnosti Podniky města Šumperka a.s., podat žádost o dotaci z dotačního programu 

Olomouckého kraje (oblast podpory 07_07_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí 

sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020) na realizaci investičního záměru 

„přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A“. 

 

 

1537/20 MJP – žádost nájemníků domu Banskobystrická 46 v Šumperku o snížení nájmu 

schvaluje 

nevyhovět žádosti nájemců bytů na ulici Banskobystrická 46 v Šumperku o snížení nájemného. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1538/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 

„Sečení potoků – Šumperk pro období 2020–2024“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Sečení potoků – 

Šumperk pro období 2020–2024“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Šárka Hofmannová, Ing. Lenka 

Salcburgerová 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jana Andrísková, Lubomír 

Polášek 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Ostrava – Zábřeh, IČO 03921921 

− Leona Gronychová, Komňátka 19, Bohdíkov, IČO 01670379 

− Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 494/17, Šumperk, IČO 26837391 

 

Termín:  17.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1539/20 MJP – podání žádosti o zaslepení středotlakého vedení plynu na hranici pozemku     

p. č. 701/72 a p. č. 701/26 v k. ú. Horní Temenice (lokalita ul. Francouzská 

v Šumperku) 

schvaluje 

podání žádosti o zaslepení středotlakého vedení plynu na hranici pozemku p. č. 701/72 a p. č. 

701/26 v k. ú. Horní Temenice, které je ve vlastnictví města Šumperka. Veškeré náklady 

spojené se zaslepením středotlakého vedení plynu, včetně projektové dokumentace, uhradí 

vlastník pozemku p. č. 701/72 v k. ú. Horní Temenice pan R. G., Třinec. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1540/20 MJP – Májové oslavy 2020 

bere na vědomí 

informace o pořádání Májových oslav a pořádání 19. šumperského autosalonu na pěší zóně 

v Šumperku a v Sadech 1. máje dne 01.05.2020 v rozsahu dle projednané žádosti pořadatele 

akce – společnosti JAM PROMOTION, s.r.o., se sídlem Třebízského 1514/12, Šumperk, IČO 

25396463. 

 

1541/20 MJP – Májové oslavy 2020 

schvaluje 

úpravu vztahu k nemovitostem města užívaným při konání Májových oslav a pro                    

19. šumperský autosalon, konaný dne 01.05.2020, v rozsahu dle žádosti pořadatele akce – 

společnosti JAM PROMOTION, s.r.o., se sídlem Třebízského 1514/12, Šumperk, IČO 

25396463, za podmínek: 

 

− užívání ploch komunikací a ostatních ploch na základě smlouvy o užití práva, bez 

úplaty 

− předložení vyúčtování akce správci majetku – na oddělení komunálních služeb, odboru 

majetkoprávního MěÚ Šumperk nejpozději do 30.06.2020 

 

Termín:  01.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1542/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.06.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši 

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1543/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů 

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 A. O., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

− Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.06.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1544/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů 

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

Podmínky: 

− Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.05.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši         

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1545/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů 

schvaluje 

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

SML/2019/0057/OSM uzavřené dne 18.02.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemcem bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.03.2020 do  31.10.2023. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1546/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů 

schvaluje 

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

SML/2019/0218/OSM uzavřené dne 10.04.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a T. Š., jako 

nájemkyní bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.05.2020 do  31.10.2023. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1547/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů 

schvaluje 

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

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

straně jedné a J. a J. N., bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé.  
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Podmínky: 

− Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.05.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši              

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1548/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

− Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.05.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši              

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1549/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů 

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. 

a L. S., bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé.  

Podmínky: 

− Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.05.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši              

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1550/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů 

schvaluje 

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

SML/2019/0221/OSM uzavřené dne 15.04.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemci bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 1 

bude prodloužení doby nájmu od 01.05.2020 do  31.10.2023. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1551/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů 

schvaluje 

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

SML/2019/0059/OSM uzavřené dne 18.02.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 1 

bude prodloužení doby nájmu od 01.03.2020 do  31.10.2023. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1552/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmů 

schvaluje 

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

SML/2019/0061/OSM uzavřené dne 18.02.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemci bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 1 

bude prodloužení doby nájmu od 01.03.2020 do 31.10.2023. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1553/20 MJP – bytová problematika – přidělení bytu 

schvaluje 

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

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

M., trvale hlášené Petrov nad Desnou, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

− Nájemní smlouva na dobu určitou, jeden rok, předpokládaný počátek nájmu od 

01.04.2020, smluvní nájemné ve výši  56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1554/20 MJP – bytová problematika – změna účastníka smlouvy 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k rozhodnutí o přidělení bytu č. Byt/3528/1989-P ze dne 03.10.1989             

a k dohodě o užívání bytu ze dne 12.10.1989 s účinností od 01.03.2020, mezi městem 

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

a L. H., bytem Šumperk,  jako nájemcem, jejímž předmětem je byt v Šumperku na ulici 

Zahradní. Změna spočívá ve změně označení účastníka nájemní smlouvy, kdy na straně 

nájemce budou namísto L. H. uvedeni jako nájemci L. H. a A. K.. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1555/20 MJP – bytová problematika – změna účastníka smlouvy 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2019/0889/OSM uzavřené dne 

04.12.2019, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, jako pronajímatelem a L. N., bytem Šumperk, jako nájemkyní, jejímž předmětem je 

byt v domě na ulici Banskobystrická v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka 

nájemní smlouvy, kdy na straně nájemce budou namísto L. N. uvedeni jako nájemci S. J. a L. 

N.. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1556/20 MJP – zveřejnění pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu na ulici Gen. 

Svobody 245/7, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu na 

ulici Gen. Svobody 245/7 v Šumperku o celkové podlahové ploše 98,3 m², stávající užívání 

prodejna nepotravinářského zboží (stříbrných a ocelových šperků a hodinek).  

  

Podmínky: 

 Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 01.04.2020   

 

 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 

 Služby:  vodné/stočné vč. dešťové vody, výše záloh bude stanovena dle účelu   

                               pronájmu 

  

 Podmínky: 

− písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném „Pronájem prostor sloužících k podnikání – gen. Svobody 7 - 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 se 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 26.02.2020, do 15.00 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 26.02.2020, 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 a navrhovaná výše nájmu,  

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

zúčastněných uchazečů. 

 

Termín:  26.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1557/20 MJP – zveřejnění pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu na ulici Gen. 

Svobody 245/7, Šumperk 

schvaluje 

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

nacházejících se v objektu na ulici Gen. Svobody 245/7 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 

 

náhradníci hodnotící komise: 

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

 

Termín:  26.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1558/20 MJP – bytová problematika – změna účastníka smlouvy 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k rozhodnutí o přidělení bytu č. Byt/3524/1989-P ze dne 03.10.1989             

a k dohodě o užívání bytu ze dne 13.10.1989, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a S. M. (dříve M.), bytem Šumperk, 

jako nájemkyní, jejímž předmětem je byt v Šumperku na ulici Zahradní. Změna spočívá ve 

změně označení účastníka nájemní smlouvy, kdy na straně nájemce budou namísto S. M. 

(dříve M.) uvedeni jako nájemci M. a S. M.. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1559/20 MJP – bytová problematika – změna účastníka smlouvy 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k rozhodnutí o přidělení podnikového bytu č. Byt/3516/1989-Pp ze dne        

03.10.1989 a k dohodě o užívání bytu ze dne 13.10.1989, mezi městem Šumperkem, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a P. V., bytem 

Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je byt v Šumperku na ulici Zahradní. Změna 

spočívá ve změně označení účastníka nájemní smlouvy, kdy na straně nájemce budou namísto 

P. V. uvedeni jako nájemci P. a L. V.. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1560/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro vedení podzemní 

komunikační sítě CETIN: „VPIC Šumperk, Prievidzská, reg. 7. et.“ 

schvaluje 

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

stavbu vedení podzemní komunikační sítě: „VPIC Šumperk, Prievidzská, reg. 7. et.“ – přeložka 

komunikačního vedení na pozemcích p. č. 2061/1, 513/1, 513/13 v k. ú. Šumperk, v rámci 

investiční akce města: „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, 7. etapa“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

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

3, IČO 04084063 

Podmínky uzavření smlouvy: 

− Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Služebnost bude zřízena úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje dohodou obou 

stran v částce 1.000,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany oprávněného 

po doručení vyrozumění o provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, 

v termínu nejpozději do 60 dnů od vystavení daňového dokladu. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení a zaměření stavby vyhotovení příslušného 

geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti. 

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

nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1561/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Bludovská, p. č. 513/3, přípojka NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Bludovská, p. č. 513/3, přípojka NNk“ – 

nové zemní vedení NNk přes pozemky p. č. 513/1, 513/13 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení plánované rekonstrukce objektu na adrese Bludovská 554/12, 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 

30.11.2022. 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:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1562/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„ROZ, Šumperk – Jesenická, Plynovodní přípojka, číslo stavby: 9900091589“ 

(lokalita ČS PHM MOL u okružní křižovatky k hypermarketu Albert při ul. Jesenické) 

schvaluje 

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

pozemky p. č. 983/4, 987/6, 1093/46, 1093/47 v k. ú. Šumperk plynárenské zařízení: „ROZ, 

Šumperk – Jesenická, Plynovodní přípojka, číslo stavby: 9900091589“, včetně jeho součástí, 

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

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

odstraňováním plynárenského zařízení – přípojka STL plynovodu pro účely rozšíření stávající 

čerpací stanice pohonných hmot MOL při ul. Jesenické o plnicí stanici plynu. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje ve výši 4.659,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva 

do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1563/20 MJP – uzavření splátkového kalendáře 

schvaluje 

uzavření dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře s nájemcem hrobového místa na 

veřejném pohřebišti v Šumperku za podmínek: 

 

Výše dlužného nájemného: 3.780,-- Kč 

Výše splátky:    600,-- Kč/měsíc 

Datum splátky:   do 15. dne v měsíci 

Počátek splácení:  březen 2020 

Konec splácení:  září 2020 

 

Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek. 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1564/20 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Bývalý 

dominikánský klášter v Šumperku – výměna střešní krytiny – etapa C“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Bývalý dominikánský klášter v Šumperku – výměna 

střešní krytiny – etapa C“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Milan Šperlich, Lubomír Polášek 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Nádeníčková, 

Pavel Hegedüs 

 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

DAFESTA s.r.o., se sídlem Nádražní 228, Velké Hoštice, PSČ 747 31, IČO 28650638 

H & B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, Vsetín, PSČ 755 01, IČO 25835661 

FRANKIE spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 1997/37a, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 46577513  

DACH-IZOL s.r.o., se sídlem Šumperská 941, Uničov, PSČ 783 91, IČO 03568849 

 

Termín:  12.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1565/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava amfiteátru, Sady 1. máje, Šumperk“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava amfiteátru, Sady 1. máje, Šumperk“ 

zhotovitelem akce firmu SATIM CZ s.r.o., se sídlem 2. května 1634, 763 61 Napajedla, IČO 

29199433.  

Nabídková cena je 1.937.297,-- Kč bez DPH, tj. 2.344.129,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  09.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1566/20 MJP – výše nájemného pro rok 2020 – nebytové prostory a budovy 

schvaluje 

nečinit v roce 2020 ze strany města Šumperka jako pronajímatele úkony směřující 

k jednostranné úpravě výše nájemného uplatněním inflační doložky z uzavřených nájemních 

smluv, kde předmětem nájmu jsou nebytové prostory, prostory k podnikání a budovy v majetku 

města Šumperka, s výjimkou nájemní smlouvy č. MP/50/2005/Pro ze dne 30.12.2005, 

uzavřené mezi městem Šumperkem a společností Nemocnice Šumperk a.s. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1567/20 MJP – oddělení komunálních služeb – zavedení hrobky do evidence majetku města 

Šumperka 

schvaluje 

zavedení hrobky č. A07 437-438 na městském hřbitově v Šumperku, ul. Zábřežská 72, do 

evidence majetku města a předání do správy majetku odboru majetkoprávního. 

 

Termín:  28.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1568/20 MJP – pronájem části pozemku p. č. 2047/12 v k. ú. Šumperk (or. u viaduktu u 

křižovatky ulic Jesenická a M. R. Štefánika) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

lhůtě od 20.01.2020 do 05.02.2020 dle usnesení rady města č. 1468/20 ze dne 

16.01.2020, pronajmout část pozemku p. č. 2047/12 o výměře cca 1300 m2 v k. ú. Šumperk 

za těchto podmínek: 

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

IČO 00303461 

− nájemce: SART – stavby a rekonstrukce a.s., se sídlem Uničovská 2944/1b, 78701 

Šumperk, IČO 25898671 

− účel pronájmu: uložení stavebního materiálu 

− doba nájmu: určitá do 31.12.2024, před uplynutím doby nájmu je možné nájem 

vypovědět bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

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

− povinnost úhrady nájemného vzniká nájemci dnem 01.01.2020 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1569/20 MJP – realizace prodeje části p. p. č. 1239/5 v k. ú. Šumperk 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

13.03.2019 do 01.04.2019 dle usnesení rady města č. 395/19 ze dne 07.03.2019 a 

usnesení ZM č. 205/19 ze dne 25.04.2019 schválit prodej části p. p. č. 1239/5 o výměře    

21 m2, dle GP číslo 7056-162/2019 pozemek označen jako p. p. č. 1239/73 o výměře 21 m2 

v k. ú. Šumperk. 

 

Kupující: R. H., bytem Šumperk 
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Podmínky prodeje: 

− kupní cena: 1.725,-- Kč/m2 + DPH v platné výši (kupní cena sjednána smlouvou 

budoucí kupní SML/2019/0616/MJP), doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů 

ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

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

katastru nemovitostí 

 

Termín:  20.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1570/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava hrobky Familie Weiss v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava hrobky Familie Weiss v Šumperku“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Krobotová, Monika Paulová, 

DiS. 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Bc. David Kobza,           

Ing. Lenka Salcburgerová 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− Tomáš Hořínek, Máchova 36, 779 00 Olomouc, IČO 45191085 

− Luděk Nečesaný, Pod mýtem 2386/38, 785 01 Šternberk 1, IČO 46615229  

− René Seifried, Radíkovská 85/10, 779 00 Olomouc, IČO 46617248 

 

Termín:  26.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1571/20 MJP – změna usnesení RM č. 765/19 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohoda o umístění stavby „Sportovní lázně Sanatorka“ 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 765/19 ze dne 30.05.2019 ve věci uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby „Sportovní lázně Sanatorka“, 

dle projektové dokumentace zpracované společností AMTB s.r.o., se sídlem Hanušova 

10/100, 779 00, Olomouc, IČO 26381397, datum 09/2018, na pozemcích ve vlastnictví 

budoucího povinného, a to p. č. 2144/1, p. č. 2144/2, p. č. 2148/3,  p. č. 2006/3, p. č. 2146, 

p. č.  2018  v obci a k. ú. Šumperk a p. č. 600/4 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice, mezi 

budoucím povinným z věcného břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, a budoucím oprávněným z věcného břemene – MAPO Activity s.r.o., 

se sídlem Olomoucká 3896/14, 79601 Prostějov, IČO 05543240. Změna usnesení spočívá 

v doplnění výčtu stavbou dotčených pozemků o p. č. 2014/1 a p. č. 2014/3 v obci a k. ú. 

Šumperk a dále ve změně označení projektové dokumentace z datum 09/2018 na datum 

05/2019.  

V ostatním se usnesení RM č. 765/19 ze dne 30.05.2019 nemění. 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1572/20 MJP – správa majetku – Temenická 5 – ukončení výpůjčky s Městskou knihovnou    

T. G. Masaryka Šumperk 

schvaluje 

ukončit smlouvu o výpůjčce č. Obch 27/05/To ze dne 28.02.2005, kde půjčitelem je město 

Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a vypůjčitelem Městská 

knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 1280/1, 

Šumperk, IČO 65496604. 

 předmět výpůjčky: nebytové prostory, nacházející se v I. NP budovy č.p. 2620, která je 

součástí pozemku p. č. st. 4542, katastrální území a obec Šumperk 

(orientačně Temenická 5), označené jako knihovna a kancelář 

způsob ukončení: písemná dohoda k datu 29.02.2020 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1573/20 MJP – správa majetku – Temenická 5 – ukončení nájemní smlouvy se společností 

PONTIS 

schvaluje 

ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NNP/0028/2008 ze dne 01.08.2003, kde 

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

nájemcem PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 

25843907. 

 předmět nájmu: nebytové prostory, nacházející se v I. NP budovy č. p. 2620, která je 

součástí pozemku p. č. st. 4542, katastrální území a obec Šumperk 

(orientačně Temenická 5), označené jako kulturní středisko 

způsob ukončení: písemná dohoda k datu 29.02.2020 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1574/20 MJP – správa majetku – Temenická 5 – ukončení nájemní smlouvy se společností 

PONTIS 

schvaluje 

ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NNP/0007/2011 ze dne 30.09.2011, kde 

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

nájemcem PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 

25843907. 

 předmět nájmu: nebytové prostory o podlahové ploše 121,56 m², nacházející se ve       

II. NP budovy č. p. 2620, která je součástí pozemku p. č. st. 4542, 

katastrální území a obec Šumperk (orientačně Temenická 5), označené 

jako středisko Klubu důchodců v Šumperku 

způsob ukončení: písemná dohoda k datu 29.02.2020 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1575/20 MJP – správa majetku – Temenická 5 – uzavření nové nájemní smlouvy se 

společností PONTIS 

schvaluje 

pronájem budovy č. p. 2620 – stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku st. p. č. 

4542 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek st. p. č. 4542 zastavěná plocha a nádvoří, to 

vše v katastrálním území a obec Šumperk (orientačně Temenická 5), vyjma prostor umístěných 



 

18|29 

RM 29 – 06.02.2020 

ve 2. NP – místnosti 203, 204, 205, 206, 207, 224, 225, 226, 227, 228 a 229 sloužících pro 

účely volnočasové aktivity Klubík. 

 

 nájemce: PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk,  

IČO 25843907 

účel nájmu:  volnočasové a společenské zařízení (provozování rozmanitých aktivit pro 

širokou veřejnost, zejména seniory a zdravotně postižené občany, předmět 

dalšího podnájmu pro organizátory pohybových a jiných vzdělávacích či 

společenských aktivit pro širokou veřejnost, školy a školská zařízení, neziskové 

organizace apod.)  

 doba nájmu:  neurčitá, počátek nájmu od 01.03.2020 

nájemné:  25.000,-- Kč/rok/celek s možností valorizace o koeficient inflace 

služby: vodné a stočné vč. odvádění dešťových vod, elektrická energie, teplo, úklid 

společných prostor  

 

  podmínky:   

Nájemce bude mít právo uzavírat podnájemní smlouvy na pronájem prostorů, podnájemné 

bude příjmem nájemce. 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1576/20 MJP – Geschaderův dům – souhlas s podnájmem kanceláře č. 212, 213, 214 a 

skladu č. 206 vše v 2. NP domu čp. 233 na pozemku st. p. č. 100 v k. ú. Šumperk (ul. 

Kladská 1 v Šumperku) 

souhlasí 

s podnájmem nebytových prostor v budově čp. 233 stojící na pozemku st. p. č. 100 v k. ú. 

Šumperk (orientačně ul. Kladská 1, Šumperk), a to kanceláře č. 212, 213, 214 a skladu č. 

206, vše v 2. NP, pronajaté Společnosti česko-německého porozumění Šumperk-Jeseníky, z.s., 

pro podnájemce MAS Horní Pomoraví o.p.s., se sídlem Hlavní 137, Hanušovice, PSČ 788 33, 

IČO 27777146, a to za podmínek: 

 

− podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 

− podnájemné bude příjmem nájemce 

− doba podnájmu: s účinností od 01.03. 2020  

− podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 

− podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 

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

takovou škodu podnájemce odpovídá 

− pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1577/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu kanalizační přípojky 

pro nový areál samoobslužné myčky v lokalitě křižovatky ul. Žerotínovy a Jesenické 

schvaluje 

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

kanalizační přípojku přes pozemek p. č. 2047/7 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení nového 

areálu samoobslužné myčky v lokalitě křižovatky ul. Žerotínovy a Jesenické. 

Povinný ze služebnosti: 

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

M&S GLOBWASH CZ, s.r.o., se sídlem č. p. 271, 25061 Zápy, IČO 04997361 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

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

1.210,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úplata bude uhrazena ve lhůtě nejpozději 

do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1578/20 MJP – zrušení VZ „Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – 

rozděleno na části“ a vypsání jednacího řízení bez uveřejnění 

schvaluje 

zrušit veřejnou zakázku na „Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – 

rozděleno na části“ dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, z důvodu neobdržení žádné nabídky. 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1579/20 MJP – zrušení VZ „Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – 

rozděleno na části“ a vypsání jednacího řízení bez uveřejnění 

schvaluje 

vypsat jednací řízení bez uveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, pro podání nabídky na veřejnou zakázku „Pojištění majetku a 

odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části“ v rozsahu dle zadávací 

dokumentace zrušené veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění 

motorových vozidel – rozděleno na části“, která byla zadána ve zjednodušeném podlimitním 

řízení.  

 

− pověřené osoby pro vedení elektronické komunikace: Mgr. Ilona Moťková, náhradník: 

Mgr. Milan Šubrt 

 

− upřesnění technických záležitostí a průběhu řízení: OK GROUP a.s., se sídlem 

Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 25561804, jako budoucí správce 

pojištění 

 

členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 

 

  členové  

  Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Ilona Moťková    

 

  náhradníci   

  Ing. Marta Novotná, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Petra Štefečková  

 

vyzváni k podání nabídky budou: 

− Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 

665/21, PSČ 18600, IČO 47116617 
− Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 

1, IČO 45272956 
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− Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, IČO 

47115971 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1580/20 MJP – zveřejnění prodeje pozemku st. p. č. 1365, jehož součástí je stavba č. p. 1276 

v obci a katastrálním území Šumperk (or. ozn. Banskobystrická 44 v Šumperku) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat nemovitou věc, a to část pozemku st. p. č. 1365, 

jehož součástí je stavba č. p. 1276 v obci a katastrálním území Šumperk (or. ozn. 

Banskobystrická 44 v Šumperku), včetně všech součástí a příslušenství, za níže uvedených 

podmínek.  

Pro dům na ulici Banskobystrická 44 v Šumperku byl zpracován průkaz energetické náročnosti 

budovy, budova patří do energetické třídy G, měrná roční spotřeba energie je 224,0 MWh/rok. 

 

− kupní cena: min. ve výši 1.800.000,-- Kč jako cena obvyklá stanovená znaleckým 

posudkem + případná sazba DPH 

− povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za 

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− předmět koupě bude prodán jako celek ve stavu, jak stojí a leží  

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

− zájemce o koupi nesmí mít vůči městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky 

− nabídka musí mít písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce 

− písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném „Prodej domu Banskobystrická 44 v Šumperku – nabídka – neotvírat“, a to 

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

Šumperk 

− písemná nabídka bude obsahovat způsob využití předmětu koupě v souladu 

s územním plánem – bytový dům, akceptaci kupní ceny za předmět koupě, reference 

kupujícího a návrh termínu ukončení stavebních úprav a případného vydání 

kolaudačního souhlasu (pokud bude vydáván) 

− sankce ve výši 20 % kupní ceny za nedodržení využití předmětu koupě v souladu 

s územním plánem, tj. jako bytového domu  

− sankce za nedodržení termínu provedení stavebních úprav a případného vydání 

kolaudačního souhlasu (pokud bude vydáván) 100.000,-- Kč, a to i opakovaně za 

každý i započatý rok prodlení následujícím po stanoveném termínu ukončení 

stavebních úprav a předložení kolaudačního souhlasu (pokud bude vydáván) 

− Písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 

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

v termínu do 28.02.2020 do 9.00 hod. Při osobním doručení musí být písemná 

nabídka doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 

Šumperk, nejpozději do 9.00 hod. dne 28.02.2020. 

− písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu, tj. po 9.00 hod. dne 

28.02.2020, nebudou přijaty a hodnoceny a budou zájemcům vráceny 

− V případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí bude kupující vybrán ve výběrovém 

řízení, kterého se zúčastní zájemci o koupi, kteří podali ve stanovené lhůtě svou 

nabídku o koupi s tím, že kupujícím bude ten, kdo nabídne nejvyšší kupní cenu. 

Vyvolávací cena přitom bude cena uvedená ve zveřejnění. Rada města současně 

jmenuje členy komise pro přípravu a konání výběrového řízení: tajemník PaedDr. Petr 

Holub, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová a Mgr. Romana Drásalová, odbor 

majetkoprávní. 

− Zájemci, kteří podají ve lhůtě do 9.00 hod. dne 28.02.2020 svou nabídku, budou 

následně informování městem Šumperk o termínu a místě konání výběrového řízení a 



 

21|29 

RM 29 – 06.02.2020 

dále budou povinni před konáním výběrového řízení složit na účet města kauci ve výši 

90.000,-- Kč, která bude u vybraného kupujícího započtena na kupní cenu. Ostatním 

účastníkům bude kauce vrácena bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy 

s vybraným kupujícím. 

− stavební úpravy předmětu koupě jsou možné v souladu s územním plánem 

− město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným ze zúčastněných 

zájemců 

 

Poznámka: 

V případě zájmu bude možno dohodnout termín prohlídky předmětu koupě u Ing. 

Salcburgerové, tel. 721 341 331, kde je k nahlédnutí rovněž znalecký posudek č. 5291-

121/2019 a dále vyhodnocení statického stavu bytového domu Banskobystrická 44 

v Šumperku. 

Zájemci o koupi nemovitých věcí berou na vědomí, že uzavření kupní smlouvy podléhá 

schválení Zastupitelstvem města Šumperka. 

Zájemci o koupi berou na vědomí, že pozemek st. p. č. 1365 je zatížen věcným břemenem 

chůze a jízdy. Před vlastním prodejem bude zpracován geometrický plán pro rozdělení 

pozemku, kterým bude z pozemku st. p. č. 1365 v k. ú. Šumperk oddělena část, která zůstane 

ve vlastnictví města Šumperka a bude sloužit jako přístupová komunikace k dalším objektům 

v dané lokalitě. 

 

Termín:  11.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1581/20 MJP – správa majetku – nákup el. energie a zemního plynu na léta 2021 a 2022 

schvaluje 

koncepci nákupu elektrické energie a zemního plynu na léta 2021 a 2022 pro město Šumperk 

a jím zřízené nebo založené organizace, pro město Jeseník a Mohelnici a jimi zřízené nebo 

založené organizace a obec Českou Ves a jí zřízené organizace, formou aukce na 

Českomoravské komoditní burze Kladno, kdy město Šumperk bude centrálním zadavatelem. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1582/20 MJP – správa majetku – nákup el. energie a zemního plynu na léta 2021 a 2022 

schvaluje 

uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů při 

centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie a zemního plynu na 

léta 2021 a 2022 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem a organizacemi zřízenými nebo 

založenými městem Šumperkem na straně druhé, a to: 

 

− Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se sídlem 

Nerudova 567/4B, Šumperk, IČO 71011994 

− Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, se 

sídlem Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČO 00852091 

− Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se sídlem 

Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 60801085 

− Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Dr. E. Beneše 974/1, Šumperk, 

IČO 00852295 

− Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. května 870/63, Šumperk, IČO 

00852317 

− Základní škola Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 2692/38, Šumperk, IČO 

00852864 
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− Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Vrchlického 1846/22, Šumperk, 

IČO 60339381 

− Základní škola Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 2325/21, Šumperk, IČO 

00852287 

− Městská knihovna T.G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 

1280/1, Šumperk, IČO 65496604 

− Kino Oko, se sídlem Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk, IČO 00851400 

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

− Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 

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

− Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, se sídlem Komenského 810/9, Šumperk, IČO 00852082 

− Dům kultury Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1583/20 MJP – správa majetku – nákup el. energie a zemního plynu na léta 2021 a 2022 

schvaluje 

uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů při 

centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie a zemního plynu na 

léta 2021 a 2022 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem a obcí Česká Ves a organizacemi 

zřízenými nebo založenými obcí Českou Vsí na straně druhé, a to: 

 

− Obec Česká Ves, se sídlem Jánského 341, Česká Ves, PSČ 790 81, IČO 00636037 

− Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, se sídlem Makarenkova 414, Česká Ves,  

PSČ 790 81, IČO 00852066 

− Mateřská škola Česká Ves, Jesenická 98 – příspěvková organizace, se sídlem 

Jesenická 98, Česká Ves, PSČ 790 81, IČO 75029731 

− Mateřská škola Česká Ves, Holanova 53 – příspěvková organizace, se sídlem Holanova 

53, Česká Ves, PSČ 790 81, IČO 75029723 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1584/20 MJP – správa majetku – nákup el. energie a zemního plynu na léta 2021 a 2022 

schvaluje 

uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů při 

centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie a zemního plynu na 

léta 2021 a 2022 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem a městem Mohelnice a 

organizacemi zřízenými nebo založenými městem Mohelnicí na straně druhé, a to: 

 

− Město Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 00303038 

− FK MOHELNICE z.s., se sídlem 1. máje 787/14, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 

63696045  

− Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o., se sídlem Lazebnická 974/2, 

Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 29386004 

− Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12, se sídlem Hálkova 1135/12, Mohelnice, PSČ  

789 85, IČO 63696398 

− Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10, se sídlem Na Zámečku 858/10, 

Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 63696380 

− Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace, se 

sídlem Medkova 419/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 70885541 
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− Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice, pobočný spolek, se sídlem nám. Tyrše a Fügnera 

194/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 45212341  

− Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, se sídlem Mlýnská 758/1, Mohelnice, PSČ 789 

85, IČO 00852970 

− Základní škola Mohelnice, Vodní 27, se sídlem Vodní 248/27, Mohelnice, PSČ 789 85, 

IČO 00852937 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1585/20 MJP – správa majetku – nákup el. energie a zemního plynu na léta 2021 a 2022 

schvaluje 

uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů při 

centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie a zemního plynu na 

léta 2021 a 2022 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem a městem Jeseník a organizacemi 

zřízenými nebo založenými městem Jeseníkem na straně druhé, a to: 

 

− Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 

00302724  

− Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 

799/7, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 75029430 

− Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem 

Křížkovského 1217/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 75029251 

− Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353/5, Jeseník, PSČ 790 

01, IČO 62353080 

− Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307/36, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČO 70914877 

− Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Bukovice, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČO 70599921 

− Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 

60341742 

− Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154/5, Jeseník, PSČ 790 

01, IČO 00852341 

− Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 00852112 

− Centrum sociálních služeb Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, PSČ 790 

01, IČO 00852163 

− Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168/41, Jeseník, PSČ 790 

01, IČO 64610063 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1586/20 Přestupní terminál Šumperk – zelené střechy – cena projektu 

bere na vědomí, 

že zhotovitelem projektové dokumentace na akci „Přestupní terminál Šumperk – zelené 

střechy“ je firma Cekr CZ s.r.o., se sídlem Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČO 27821251. 

Cena za aktualizaci projektové dokumentace je 399.000,-- Kč bez DPH, tj. 482.790,-- Kč vč. 

DPH. 
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1587/20 Podání žádosti o dotaci na částečnou rekonstrukci areálu Tyršova stadionu – 

prohlášení k vlastnickým právům 

schvaluje 

realizaci akce „Částečná rekonstrukce areálu Tyršova stadionu“. Rada města tímto potvrzuje, 

že město Šumperk je vlastníkem nemovitostí dotčených realizací akce a bude výlučným 

vlastníkem majetku pořizovaného z dotace. Technické zhodnocení, opravy majetku či 

rekonstrukce hrazené z dotace budou realizovány výlučně do majetku města Šumperka. Město 

Šumperk se zavazuje k ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v 

majetku města. 

 

Termín:  14.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1588/20 Venkovní učebna ZŠ Šumavská – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podat žádost o dotaci z Výzvy č. 7/2019 v rámci Národního programu Životní prostředí na 

vybudování venkovní učebny v areálu 6. Základní školy, Šumavská 21, IČO 00852287. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

1589/20 Zápis do prvního ročníku základních škol a přípravné třídy v Šumperku na školní rok 

2020/2021 

bere na vědomí 

informaci o termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základních škol a přípravné třídy 

v Šumperku pro školní rok 2020/2021, který se uskuteční ve středu 1. dubna 2020 a ve 

čtvrtek 2. dubna 2020. 

 

1590/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisové plány na rok 2020 

schvaluje 

v souladu s § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, odpisové plány hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkových organizací města Šumperka na rok 2020: 

 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Odpisový plán: 

Celkem: 
Hlavní 

činnost: 

Doplňková 

činnost: 

Základní škola Šumperk, 

Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295 

PaedDr.  

Milan Tichý 255.106,00 252.855,00 2.251,00 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63, IČO 00852317 

Mgr.  

Radovan Pavelka 243.062,00 234.746,54 8.315,46 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38, IČO 00852864 

PaedDr.  

Hynek Pálka 267.954,00 253.894,00 14.060,00 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22, IČO 60339381 

Mgr.  

Petr Málek 132.924,00 123.924,00 9.000,00 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21, IČO 00852287 

Mgr.  

Viktor Verner 182.308,00 159.998,00 22.310,00 

Mateřská škola Veselá školka 

Šumperk,  

Prievidzská 1, IČO 00852091 

Mgr.  

Yvona Šimková 392.274,50 391.486,50 788,00 
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Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25, IČO 60801085 Silvie Zjavková 346.151,00 335.887,00 10.264,00 

Mateřská škola Pohádka Šumperk,  

Nerudova 4B, IČO 71011994 

Bc. 

Pavlína Bošková 86.253,00 86.253,00 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP 

Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 

00852082 

PhDr.  

Petra Müllerová, Ph.D. 170.708,00 170.708,00 0,00 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3, IČO 00851400 

MgA. 

Kamil Navrátil 370.808,00 370.808,00 0,00 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604 

Mgr.  

Kamila Šeligová 215.647,00 204.127,00 11.520,00 

 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: ředitelé p.o. 

   

1591/20 Příspěvkové organizace města Šumperk – žádosti o souhlas s podáním žádosti o 

dotace 

souhlasí 

s podáním žádosti Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o individuální dotaci Olomouckého 

kraje na částečnou úhradu nákladů provozní činnosti Střediska ekologické výchovy Švagrov 

pro rok 2020. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1592/20 Příspěvkové organizace města Šumperk – žádosti o souhlas s podáním žádosti o 

dotace 

souhlasí 

s podáním žádosti Základní školou Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v rámci 

programu SFŽP v rámci výzvy NPŽP 6/2019 – 6.1.F Ozdravné pobyty – Národní síť EVVO – 

podpora denních a pobytových výukových programů a školení s názvem „Ozdravné pobyty pro 

žáky z Pětky“ a se zapojením do projektu. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1593/20 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 5/2015 

schvaluje 

JAM PROMOTION, Třebízského 12, 787 01 Šumperk, IČO 25396463 

− 01.05.2020 (pátek): 19. ročník šumperského autosalonu a prvomájových oslav, Hlavní 

třída od 09:00 do 18:00 hod. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1594/20 Výroční zpráva o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2019 

schvaluje 

výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2019 v souladu 

s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, a v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1595/20 Vlajka pro Tibet 

schvaluje 

podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2020 na budově radnice. 

 

Termín:  10.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1596/20 Zpráva o činnosti IC a návštěvnosti městem spravovaných turistických cílů za rok 

2019 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti IC a návštěvnosti městem spravovaných turistických cílů za rok 2019. 

 

1597/20 Prodej propagačních předmětů divadla, turistických suvenýrů a regionálních produktů 

v Informačním centru Šumperk 

schvaluje 

prodej propagačních předmětů Divadla Šumperk za následující jednotkové prodejní ceny (cena 

je uváděna včetně DPH): 

 

− láhev plastová 750 ml          245,-- Kč 

− bamboo hrnek (na kávu)       192,-- Kč 

− pero papírové           16,-- Kč 

− mikina s kapucí šedá        532,-- Kč 

 

 

prodej turistických suvenýrů za následující jednotkové prodejní ceny (cena je uváděna včetně 

DPH): 

 

− pohled dřevěný          30,-- Kč 

− klíčenka dřevěná          30,-- Kč 

− magnetka           30,-- Kč 

 

 

prodej regionálních produktů minipivovaru Zlosin s.r.o., za doporučené prodejní ceny nebo 

s marží doporučenou regionálním producentem. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1598/20 Projekt YEScyklo 2020–2021 

doporučuje ZM 

schválit zapojení města Šumperka do dotačního projektu YEScyklo 2020–2021 ve spolupráci 

se sdružením Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Palackého 1341/2, Jeseník, IČO 

68923244, a s mikroregionem Svazek Obcí Údolí Desné, Šumperská 775, 788 14, Rapotín, 

IČO 65497074. Spoluúčast města Šumperka bude činit 160.000,-- Kč, z čehož 80.000,-- Kč 

bude hrazeno v roce 2020 z rozpočtu odboru ŠKV a zbývajících 80.000,-- Kč bude zařazeno do 

rozpočtu odboru ŠKV na rok 2021. 

 

Termín:  20.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1599/20 Plán činnosti Interního auditu a kontroly na rok 2020 

bere na vědomí 

plán činnosti Interního auditu a kontroly na rok 2020. 

 

1600/20 Povolení k vjezdu vozidel Pekařství pod poštou s.r.o., do pěší zóny v ulici Slovanská v 

Šumperku 

zamítá 

vydání povolení k vjezdu do pěší zóny z důvodu zásobování provozovny v ulici Slovanská 18 

v Šumperku pro vozidla společnosti Pekařství pod poštou s.r.o., Langrova 105/8, 787 01 

Šumperk, IČO 25352911. 

 

Termín:  13.02.2020 

         Zodpovídá: p. Urbánek 

 

1601/20 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2020 

schvaluje 

preventivní projekty Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2020. 

 

Termín:  07.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

1602/20 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2020 

pověřuje 

manažera prevence kriminality k vyplnění a odeslání žádostí o státní účelovou dotaci z 

Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 Ministerstva vnitra České 

republiky pro preventivní projekty Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 

2020. 

 

Termín:  14.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 
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1603/20 Pracovní skupina prevence kriminality města Šumperka 

schvaluje 

změnu ve složení pracovní skupiny prevence kriminality s účinností od 07.02.2020 

− Ing. Marta Novotná za Mgr. Irenu Jonovou, 

− Bc. Jaroslav Janderka za Ing. Zdeňka Dočekala. 

 

Termín:  07.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

1604/20 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu: „Zajištění elektromobilu pro město – 

Městský úřad Šumperk formou operativního leasingu a dodávku a instalaci chytré 

dobíjecí stanice“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Zajištění elektromobilu 

pro město – Městský úřad Šumperk formou operativního leasingu a dodávku a instalaci chytré 

dobíjecí stanice“. 

 

členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek včetně náhradníků 

 

členové: 

Ing. Marta Novotná, Ing. Petra Štefečková, Josef Maša, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka 

Krobotová 

náhradníci: 

  Ing. Jakub Jirgl, Olga Breitzetelová, Helena Hloušková, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Bc. David Kobza 

 

minimální seznam oslovených zájemců: 

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

− AUTO HÉGR, a.s., se sídlem Hněvotínská 658/54a, Olomouc - Neředín, PSČ 77900, 

provozovna Jesenická 2839/1B, Šumperk, IČO 25869833 

− SAMOHÝL MOTOR, a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, Zlín – Prštné, PSČ 763 02, 

provozovna SAMOHÝL OLOMOUC, tř. Kosmonautů 846/2, Olomouc, PSČ 772 00, IČO 

25511165 

− AUTOCENTRUM OLOMOUC, s.r.o., se sídlem Horní lán 445/1, Olomouc – Slavonín, PSČ 

779 00, IČO 25744631 

 

Veřejná zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

Termín:  07.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

   

1605/20 Hospodaření s komunálním odpadem – smlouva o svozu a likvidaci jedlých olejů a 

tuků 

schvaluje 

smlouvu o poskytování služeb v odpadovém hospodářství s dodavatelem služeb EFG Waste 

Logistic BPS, SE, Jihlavská č.p. 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 24259993. 

 

Termín:  10.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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1606/20 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 20.02.2020 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Dušan Ščambura 

                                 starosta                              člen Rady města 
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