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Naše čj.: MUSP 26155/2020 

Naše sp. zn.: 26148/2020 TAJ/PECH *MUSPX024N4PG* 

 

U S N E S E N Í  

z 33. schůze Rady města Šumperka ze dne 05.03.2020 

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. 

1619/20 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2019 

bere na vědomí 

„Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2019“ 

a „Bezpečnostní zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním     

obvodě OOP Šumperk za období od 01.01.2019 do 31.12.2019“. 

 

 

   

1620/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. III r. 2020 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. III roku 2020: 

příjmy ve výši:      5.246 tis. Kč 

výdaje ve výši:      5.041 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  631.011 tis. Kč 

výdaje celkem:  715.587 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  735.761 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      733.181 tis. Kč 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

 

1621/20 Vyhodnocení nabídek na úvěr 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na poskytnutí indikativní nabídky na úvěr ve výši      

60 mil. Kč uchazeče UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 

1525/1, 140 92 Praha 4, IČO 64948242. 

 

Termín:  05.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 



 

2|27 

RM 33 – 05.03.2020 

1622/20 Vyhodnocení nabídek na úvěr 

doporučuje ZM 

přijetí dlouhodobého investičního úvěru za podmínek: 

výše investičního úvěru: 60.000.000,-- Kč 

splatnost: 10 let  

splácení: pravidelné měsíční splátky 

úroková sazba: pevná na celou dobu 1,78 % p. a. 

čerpání: do 31.12.2020 

zajištění úvěru: biankosměnka 

 

Termín:  19.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1623/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

1178/19, 1257/19, 1258/19, 1376/19, 1428/19, 1437/19, 1439/19, 1440/19, 

1447/20, 1448/20, 1449/20, 1451/20, 1452/20, 1453/20, 1455/20, 1457/20, 

1459/20, 1460/20, 1465/20, 1466/20, 1467/20, 1468/20, 1474/20, 1475/20, 

1476/20, 1477/20, 1478/20, 1479/20, 1480/20, 1482/20, 1483/20, 1484/20, 

1485/20, 1486/20, 1487/20, 1489/20, 1490/20, 1491/20, 1492/20, 1493/20, 

1495/20, 1496/20, 1497/20, 1498/20, 1499/20, 1502/20, 1503/20, 1504/20, 

1509/20, 1510/20, 1511/20, 1512/20, 1513/20, 1514/20, 1515/20, 1516/20, 

1519/20, 1520/20, 1523/20, 1524/20, 1525/20, 1526/20, 1527/20, 1530/20, 

1531/20, 1537/20, 1538/20, 1556/20, 1557/20, 1563/20, 1564/20, 1569/20, 

1570/20, 1572/20, 1573/20, 1574/20, 1575/20, 1576/20, 1578/20, 1579/20, 

1580/20, 1587/20, 1590/20, 1591/20, 1592/20, 1593/20, 1594/20, 1597/20, 

1598/20,    1600/20,   1601/20,    1602/20,   1603/20,    1604/20,   1605/20. 

 

 

1624/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

502/19 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

503/19 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1079/19 do 02.04.2020 Zodpovídá: Ing. Volf 

1462/20 do 31.03.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1567/20 do 31.03.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

   

1625/20 Odměny členům správní rady PMŠ 

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

a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

v souladu s čl. XIII. odst. 2) stanov společnosti Podniky města Šumperka a.s., změnu v systému 

odměňování členů správní rady společnosti Podniky města Šumperka a.s., s účinností od 

01.03.2020 ve výši:  

− předseda správní rady a členové správní rady 7.000,-- Kč/měsíc/člen 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 



 

3|27 

RM 33 – 05.03.2020 

1626/20 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – odvolání člena správní rady 

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

a.s., v působnosti valné hromady, odvolává 

s účinností ke dni 31.03.2020 člena správní rady p. Martina Janíčka, bytem Šumperk. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

1627/20 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – volba nového člena správní rady 

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

a.s., v působnosti valné hromady, volí 

s účinností od 01.04.2020 novým členem správní rady p. Františka Porteše, bytem Šumperk. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

1628/20 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – volba nového člena správní rady 

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

a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady, sjednávané mezi společností Podniky 

města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, a panem 

Františkem Portešem, bytem Šumperk, členem správní rady, a to podle vzoru smlouvy o 

výkonu funkce schválené RM v působnosti valné hromady usnesením RM č. 3841/17 ze dne 

30.11.2017. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

  

1629/20 MJP – cestovní pojištění 

schvaluje 

uzavřít pojistnou smlouvu s AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., se sídlem Praha - Nusle, Hvězdova 

1689/2a, PSČ 14000, IČO 25695215, jejímž předmětem je pojištění léčebných výloh 

v zahraničí a pojištění odpovědnosti za újmu (tzv. cestovní pojištění). Pojištěné osoby: starosta 

Mgr. Tomáš Spurný, 1. místostarostka Ing. Marta Novotná, 2. místostarosta Ing. Jakub Jirgl, 

řidič Josef Maša, Ing. Vlasta Vitásková, Bohuslav Vondruška, DiS. Pojištění se sjedná 

s účinností od 10.03.2020 do 09.03.2021. Územní rozsah: Evropa, zahraniční cesty. Výše 

pojistného činí celkem 9.174,-- Kč/rok/6 osob. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1630/20 MJP – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 914/10 a p. č. 

914/109 v k. ú. Šumperk („Silnice I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající ve vybudování a umístění 

stavebního objektu inženýrské sítě „SO 423 – Veřejné osvětlení okružní křižovatky 

v Šumperku“ realizované v rámci stavby I/44 Bludov – obchvat na pozemcích p. č. 914/10 a 

p. č. 914/109 v k. ú. Šumperk.  
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Povinný z věcného břemene: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

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

 

Oprávněný z věcného břemene: 

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

 

Podmínky uzavření smlouvy: 

− Věcné břemeno bude zřízeno na dobu existence uvedené sítě. 

− Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.  

− Veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady 

spojené s poplatkem za zápis práva odpovídající věcnému břemeni do KN uhradí 

povinný. 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1631/20 MJP – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 831/72 a p. č. 

2171/52 v k. ú. Šumperk („Silnice I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající ve vybudování a umístění 

stavebního objektu „SO 215 Most na přivaděči přes Bratrušovský potok“ realizované v rámci 

stavby I/44 Bludov – obchvat na pozemcích p. č. 831/72 a p. č. 2171/52 v k. ú. Šumperk. 

 

Povinný z věcného břemene: 

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

 

Oprávněný z věcného břemene: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

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

 

Podmínky: 

− Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za celkovou částku 20.000,-- Kč včetně 

DPH. 

− Splatnost úplaty po doručení vyrozumění o provedení vkladu věcného břemene do 

katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od obdržení oznámení o povolení 

vkladu práva do katastru nemovitostí. 

− Veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady 

spojené s poplatkem za zápis práva odpovídající věcnému břemeni do KN uhradí 

oprávněný. 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1632/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„PREL A, Šumperk, Stavební úpravy objektu – krytý bazén“ 

schvaluje 

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

pozemky p. č. 1488/8 a 1488/9 v k. ú. Šumperk plynárenské zařízení: „PREL A, Šumperk, 

Stavební úpravy objektu – krytý bazén“, 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 
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zařízení – přeložka STL plynovodní přípojky v areálu krytého bazénu na Benátkách v 

Šumperku. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

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

Investor: 

Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 78701 Šumperk, IČO 65138163   

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální výši 1.000,-- 

Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude uhrazena investorem před vkladem 

věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději ke dni uzavření smlouvy. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1633/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: „VPIC 

Bratrušov, cyklostezka“ 

schvaluje 

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

komunikační sítě: „VPIC Bratrušovská, cyklostezka“ přes pozemky p. č. 924/1, 924/2, 

1292/1, 1296 v k. ú. Horní Temenice – přeložka podzemního vedení metalických a optických 

kabelů, v rámci investiční akce města: „Cyklostezka Šumperk – Bratrušov“. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

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

IČO 04084063 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

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

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

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

daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1634/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní přípojky, 

pro účely připojení RD na adrese Bohdíkovská, Šumperk 

schvaluje 

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

vodovodní přípojku přes pozemky p. č. 1327/3 a st. 122 v k. ú. Horní Temenice, pro účely 

připojení RD na adrese Bohdíkovská, Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněná ze služebnosti: 

G. J., bytem Šumperk 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

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

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

nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1635/20 MJP – uzavření smlouvy o užití práva na reklamní akci McDonald´s 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva za podmínek: 

 

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

Uživatel:  up brand activation, s.r.o., se sídlem Porážka 206/4, 602 00 Brno, IČO 

25599062 

Předmět smlouvy: reklamní akce pro společnost McDonald´s 

Umístění:  na ul. Hlavní třída u parku Sady 1. máje 

Termín:   13.06.2020 od 6:00 hod. do 20:00 hod. 

Plocha:   180 m² 

Cena:   60,-- Kč/m²/den vč. 21% DPH, tj. celkem 10.800,-- Kč vč. 21% DPH 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1636/20 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Bývalý 

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

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Bývalý dominikánský klášter v Šumperku – výměna 

střešní krytiny – etapa C“ zhotovitelem akce firmu DACH-IZOL s.r.o., se sídlem Šumperská 941, 

Uničov, PSČ 783 91, IČO 03568849. Nabídková cena je 2.355.451,-- Kč bez DPH, tj. 

2.850.095,71 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1637/20 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 312/2 v k. ú. Šumperk (plocha 

označovaná jako zadní obslužná komunikace s parkovištěm Slovanská) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemkové parc. č. 312/2 o výměře 24 m² v k. ú. 

Šumperk za podmínek: 

 

Účel nájmu: plocha pro parkování osobního motorového vozidla nájemce – osoby 

s bydlištěm v okolí parkoviště, parkovací místo č. 5 

Nájemné: min. 375,-- Kč vč. 21 % DPH/1 park. místo/měsíc, tj. celkem 4.500,-- Kč vč.     

21 % DPH /1 park. místo/rok 

Doba nájmu:  doba určitá od 01.05.2020 do 30.04.2023, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvní stran 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1638/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 

„Realizace vsypové loučky na hlavním hřbitově v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Realizace vsypové loučky na hlavním 

hřbitově v Šumperku“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Romana Drásalová, Monika Paulová, DiS., Ing. Šárka 

Hofmannová 

 

náhradníci 

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

Jana Andrísková 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

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

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

− KomuTech s.r.o., Výpadová 827/20, Praha 16 – Radotín, IČO 03759997 

− STAEG Facility spol. s.r.o., Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, IČO 24141623 

 

Termín:  10.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1639/20 MJP – oddělení komunálních služeb – jarní úklid a vyhodnocení plnění plánu zimní 

údržby 

bere na vědomí 

informace správce veřejných komunikací o plánu jarního čištění chodníků, komunikací a 

vyhodnocení plnění plánu zimní údržby vozovek a chodníků za období od listopadu 2019 do 

poloviny února 2020. 

 

 

1640/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava hrobky Familie Weiss v Šumperku“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava hrobky Familie Weiss v Šumperku“ 

zhotovitelem akce pana Tomáš Hořínka, se sídlem Máchova 36, 779 00 Olomouc, IČO 

45191085. Nabídková cena je 630.500,-- bez DPH, tj. 762.905,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  20.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1641/20 MJP – bytová problematika – přidělování bytů 

schvaluje 

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

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

J., trvale hlášená Žulová, jako nájemkyní na straně druhé.  
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Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

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

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

1642/20 MJP – prostory sloužící k podnikání v budově č. p. 289 na Hlavní třídě 12 v Šumperku 

– uzavření budoucí nájemní smlouvy 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od      

20.01.2020 do 05.02.2020 dle usnesení rady města č. 1478/20 ze dne 16.01.2020 

uzavření budoucí nájemní smlouvy s Michaelou Kroulíkovou, bytem Horní Čermná 291, PSČ 

561 56, IČO 08954453, jejímž předmětem bude nebytový prostor v budově  č. p. 289 na       

ul. Hlavní třída č. p. 12 v Šumperku o celkové podlahové ploše 57,20 m².   

Podmínky: 

− náklady spojené se změnou v účelu užívání nebytových prostor na prodejnu 

potravinářského charakteru včetně nákladů na stavební úpravy nebytových prostor 

ponese ze svého nájemce 

− změna účelu užívání stavby bude provedena v termínu nejpozději do 30.06.2020 

− nájemní smlouva bude uzavřena po předložení příslušných dokladů, legalizujících 

změnu účelu užívání stavby, a to za následujících podmínek:  

- doba nájmu neurčitá, předpokládaný počátek nájmu  od 01.07.2020, výpovědní lhůta 

6měsíční 

- výše nájemného 114.400,-- Kč/rok/k celku  s možností valorizace o koeficient inflace  

- nájemce bude hradit zálohy na poskytované služby – vodné, stočné, dešťová voda,         

čištění a prohlídky komínů  

- v případě neuzavření nájemní smlouvy nebo ukončení nájmu nebude pronajímatel 

požadovat odstranění nájemcem provedených stavebních úprav a ani nájemce nebude 

oprávněn tyto provedené úpravy odstranit. Nájemce současně nemá právo na náhradu 

finančních prostředků vložených do majetku pronajímatele v souvislosti s provedenými 

úpravami pronajímaných prostor. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

1643/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava místní komunikace na ul. Zborovská v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace na ul. Zborovská 

v Šumperku“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Romana Drásalová, Stanislav Šrámek, Ing. Lenka 

Salcburgerová 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Martina 

Hlobilová 
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Minimální seznam oslovených zájemců: 

− STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 

− Roadmedic s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 28586484 

− M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 

 

Termín:  13.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

 

1644/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Výstavba haly Hartje na parcele č. 1479/24 v k. ú. Šumperk, včetně úpravy 

stávajících přípojek a zpevněných ploch“ – plynovodní přípojka na pozemku p. č. 

1487/4 v k. ú. Šumperk (průmyslová lokalita při ul. Příčné) 

schvaluje 

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

přípojky přes pozemek p. č. 1487/4 v k. ú. Šumperk, v rámci stavební akce: „Výstavba haly 

Hartje na parcele č. 1479/24 v k. ú. Šumperk, včetně úpravy stávajících přípojek a zpevněných 

ploch“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

Hartje e-factory s.r.o., se sídlem č. p. 54, 78901 Rovensko, IČO 06589791 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

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

zřizování věcných břemen …“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 

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

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

náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba 

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

ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.12.2022. 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:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

 

1645/20 MJP – smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné 

komunikační sítě CETIN: „VPIC Šumperk, Benátky, parkoviště“ 

schvaluje 

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

stavbu vedení podzemní veřejné komunikační sítě: „VPIC Šumperk, Benátky, parkoviště“ – 

přeložka komunikačního vedení na pozemcích p. č. 1488/1, 1488/5, 1488/6, 1488/7, 

1488/8, 1484/10, 1487/9 v k. ú. Šumperk, v rámci investiční akce města – výstavba 

parkoviště u krytého bazénu na Benátkách. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
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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 úplaty se stanovuje dohodou obou stran 

v jednorázové částce 100,-- 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:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

 

1646/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Masarykovo nám. 2881/1 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Masarykovo nám. 2881/1 NNk“ – nové 

zemní vedení NNk a umístění přípojkové skříně na pozemcích p. č. 1239/1 a st. 1246 

v k. ú. Šumperk, pro účely připojení objektu na adrese Masarykovo nám. 2881/1, 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 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 

31.12.2022. 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:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1647/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojek IS, pro účely 

připojení novostavby RD na pozemku p. č. 1257/124 v k. ú. Šumperk (lokalita při ul. 

Tyršově) 

schvaluje 

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

vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojku přes pozemek p. č. 1257/89 v k. ú. Šumperk, pro 

účely připojení novostavby RD na pozemku p. č. 1257/124 v k. ú. Šumperk. 

Povinný ze služebnosti:   

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

Oprávněná ze služebnosti:  

D. Z., bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 871,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada je splatná před vkladem věcného práva do katastru 

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

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1648/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

na akci „Sečení potoků – Šumperk pro období 2020–2024“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Sečení potoků – Šumperk pro období 2020–2024“ 

zhotovitelem akce firmu SYNPRO s.r.o., se sídlem Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice, IČO 

29228298.  

Nabídková cena je 1.011.075,-- Kč bez DPH, tj. 1.223.400,75 Kč včetně DPH/5 let. 

 

Termín:  20.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1649/20 MJP – prostory sloužící k podnikání v budově Gen. Svobody 245/7, Šumperk – 

uzavření smlouvy o nájmu 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a společností LECOMB s.r.o., se sídlem Malá 3006/3, Šumperk, IČO 26864673, jako 

nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem jsou prostory sloužící k podnikání v budově na 

ulici Gen. Svobody 245/7 v Šumperku o celkové podlahové ploše 98,30 m², za podmínek: 

 

 účel nájmu:   prodejna nepotravinářského charakteru 

 doba nájmu:  neurčitá, počátek nájmu od 01.04.2020, výpovědní lhůta 6měsíční 

výše nájemného:  222.000,-- Kč/rok/celek + DPH s možností valorizace o koeficient 

inflace 

služby:   zálohy na poskytované služby – vodné/stočné vč. dešťové vody 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1650/20 MJP – změna kupujícího ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní obch/0042/2009/Vr – 

zahrada u domu Temenická (or. u točky autobusu při ul. Bohdíkovské) 

doporučuje ZM 

schválit  při realizaci smlouvy budoucí kupní, označené jako obch/0042/2009/Vr ze dne 

24.08.2009, jejímž předmětem je budoucí prodej části p. p. č. 18/1, části p. p. č. 19 a části   

p. p. č. 1340/3 vše v k. ú. Horní Temenice, změnu na straně budoucího kupujícího M. T., 

bytem Šumperk, nově na H. Z., bytem Šumperk, s tím, že předmět sjednaného prodeje zůstane 

beze změny. 

Změna kupujícího bude následně schválena při realizaci sjednaného budoucího prodeje, kdy 

jako kupující bude nově označena H. Z., bytem Šumperk. Podmínkou provedení změny bude 

prohlášení stávajícího budoucího kupujícího a nově označeného kupujícího, že složené 

finanční prostředky, v souladu se smlouvou budoucí kupní obch 0042/2009/Vr, mají být 

připsány ve prospěch nového kupujícího. 

 

Termín:  19.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1651/20 MJP – zveřejnění prodeje části st. p. č. 54/1 o výměře cca 800 m2 v k. ú. Horní 

Temenice (or. při ul. Bohdíkovské) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část st. p. č. 54/1 o výměře cca 800 m2  v k. ú. 

Horní Temenice za podmínek: 

− kupní cena:  a) zastavěná část pozemku obytným domem 538,-- Kč/m2 + DPH 

v platné   výši, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu  

           b) zázemí k domu, včetně zastavěné části pozemku drobnými stavbami 

300,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud bude stanovena zákonná 

povinnost odvodu  

− kupující uradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu + náklady spojené 

se zápisem vkladu vlastnického práva 

 

Termín:  10.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1652/20 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 126 v k. ú. Horní Temenice (or. při ul. 

Bohdíkovské) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p. p. č. 126 o výměře cca 440 m2  v k. ú. 

Horní Temenice za podmínek: 

− sazba nájemného: 5,-- Kč/m2/rok  

− doba nájmu: neurčitá s 6měsíční výpovědní lhůtou 

 

Termín:  10.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1653/20 MJP – prodej části st. p. č. 1233/2 a st. p. č. 1772/2 v k. ú. Šumperk (or. vnitroblok 

mezi ul. Vančurovou a Zábřežskou) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

02.10.2018 do 17.10.2018, dle usnesení RM č. 4911/18 ze dne 27.09.2018, schvaluje 



 

13|27 

RM 33 – 05.03.2020 

prodej části st. p. č. 1233/2 o výměře 274 m2 a st. p. č. 1772/2 o výměře 102 m2 v k. ú. 

Šumperk. 

Kupující: P. Ch., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st. p. č. 1772/2, J. H., spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/10 na st. p. č. 1772/2, J. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na        

st. p. č. 1772/2, P. a M. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st. p. č. 1772/2 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1233/2, všichni Šumperk, M. K., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/7 na st. p. č. 1233/2, bytem Sobotín, P. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st. p. č. 

1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1233/2, bytem Šumperk, V. K., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/7 na st. p. č. 1233/2, bytem Rapotín, P. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st. p. č. 

1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1233/2, bytem Starý Lískovec, J. M., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/7 na st. p. č. 1233/2, bytem Rapotín, P. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st. p. č. 

1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1233/2, bytem Šumperk. 

Podmínky: 

− kupní cena 400,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovení zákonné povinnosti odvodu; 

− kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí; 

− kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru a náklady spojené s 

vyhotovením geometrického plánu; 

− kupujícím bude uznána sleva z kupní ceny ve výši odpovídající finanční částce za 

zřízení služebnosti vedení kanalizační přípojky; 

− kupující se zavazují, že společně s prodejem pozemků uzavřou smlouvu o věcném 

břemeni spočívajícím ve zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes část. st. p. č. 

1233/2 v k. ú. Šumperk, dle GP p. p. č. 3345 v k. ú. Šumperk. 

 

Termín:  19.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1654/20 MJP – pronájem části p. p. č. 2169/3 v k. ú. Šumperk (or. vnitroblok mezi ul. 

Vančurovou a Zábřežskou) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část p. p. č. 2169/3 o výměře 58 m2  v k. ú. 

Šumperk za podmínek:  

− sazba nájemného: 5,-- Kč/m2/rok 

− účel nájmu: zázemí k domu 

− doba nájmu: neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou 

 

Termín:  10.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1655/20 MJP – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti 

stezky a cesty přes část st. p. č. 1233/2 v k. ú. Šumperk (or. vnitroblok mezi ul. 

Vančurovou a Zábřežskou) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti stezky a cesty 

přes část st. p. č. 1233/2, dle GP p. p. č. 3345 v k. ú. Šumperk. Věcné břemeno bude zřízeno 

ve prospěch vlastníka st. p. č. 1233/2 v k. ú. Šumperk. 

 

Povinný z věcného břemene: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461 
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Oprávněný z věcného břemene: budoucí vlastníci st. p. č.  1233/2 v k. ú. Šumperk, jmenovitě: 

P. a M. N., bytem Šumperk, M. K., bytem Sobotín, P. Š., bytem Šumperk, V. K., bytem Rapotín, 

P. K., bytem Starý Lískovec, J. M., bytem Rapotín, P. S., bytem Šumperk. 

 

Podmínky:  

− věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,-- Kč +  DPH 

v platné výši  

− oprávnění z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu na vyznačení průběhu věcného břemene 

− oprávnění z věcného břemene uhradí správní poplatek za zápis vkladu věcného 

břemene do katastru 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

1656/20 MJP – prodej části p. p. č. 127 o výměře cca 800 m2 v k. ú. Rejchartice u Šumperka 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 20.01.2020 do 05.02.2020, v souladu s usnesením RM č. 1493/20 ze dne 

16.01.2020, schválit prodej části p. p. č. 127 o výměře cca 800 m2 v k. ú. Rejchartice u 

Šumperka. 

Kupující: J. P., bytem Žárová 

 

Podmínky: 

− 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 

− pokud nebude vydán souhlas odboru životního prostředí k dělení lesního pozemku, při 

kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyhrazuje si prodávající právo od záměru 

prodeje pozemku odstoupit 

 

Termín:  19.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1657/20 MJP – pacht p. č. ve ZJE 7/1 o výměře 3067 m2 v k. ú. Rejchartice u Šumperka 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 20.01.2020 do 05.02.2020, v souladu s usnesením RM č. 1492/20 ze dne 

16.01.2020, pacht pozemku číslo 7/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, přídělový plán o 

výměře 3067 m2 v k. ú. Rejchartice u Šumperka. 

 

Pachtýř: J. P., bytem Žárová 

  

Podmínky: 

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

dané katastrální území dle vyhlášky ČR Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví 

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. 
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− 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:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1658/20 MJP – zveřejnění změny zveřejněného záměru pronájmu části p. p. č. 227/20 a 

227/3 v k. ú. Šumperk (or. parkoviště na nám. Republiky) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 26.07.2018 do 11.08.2018 dle 

usnesení rady města č. 4723/18 ze dne 19.07.2018 změnu nájemní smlouvy, označenou 

jako SML/2018/0680/MJP/Vr ze dne 03.12.2018, kterou byl sjednán pronájem části p. p. č. 

227/20 a části p. p. č. 227/3 v k. ú. Šumperk za účelem instalace a provozování dobíjecí 

stanice pro elektromobily a dvě parkovací stání pro dobíjení elektromobilů. Nájemce: Olife 

Energy a.s., se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, PSČ 12000, IČO 29291897. 

 

Změnou nájemní smlouvy dojde: 

− k prodloužení sjednané doby nájmu z data do 30.11.2023 nově do 31.12.2033  

− k doplnění čl. III. stanovení nájemného o text: nájemce bere na vědomí, že úplata 

nájemného v dalších letech bude učiněna jednostranným rozhodnutím orgánů 

samosprávy města o výši nájemného z pronájmu  pozemků města, přičemž nájemce 

bude o tomto rozhodnutí písemně informován. Nepřistoupí-li nájemce na úpravu výše 

nájemného, nájemní smlouva skončí k 31.12. roku posledně uhrazeného nájemného. 

− změna nájemní smlouvy bude upravena dodatkem ke stávající nájemní smlouvě 

 

Termín:  10.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1659/20 MJP – nabídka ÚZSVM na odkoupení pozemku p. č. 2193/1 v k. ú. Šumperk 

(Krenišovský náhon) 

doporučuje ZM 

trvat na usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 237/19 ze dne 20.06.2019, kterým bylo 

schváleno nevyužít nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 

13.05.2019, týkající se převodu pozemku p. č. 2193/1 – vodní plocha, koryto vodního toku 

umělém v k. ú. Šumperk do vlastnictví města Šumperka. 

 

Termín:  19.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

1660/20 MJP – správa majetku – ukončení nájmu nebytových prostor dohodou v objektu na 

ulici Gen. Svobody 254/1, Šumperk 

schvaluje 

ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 29.08.2001, kde pronajímatelem je 

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

Zdeněk Vysloužil, bytem Mánesova 13, Šumperk, IČO 10647759, Robert Vysloužil, bytem 

Mánesova 13, Šumperk, IČO 70003475, a Tomáš Vysloužil, bytem Gen. Svobody 17/2, 

Šumperk, IČO 76055892. 
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Předmět nájmu: prodejna Darka o rozloze 43 m² v domě Gen. Svobody 254/1 

v Šumperku   

Způsob ukončení: písemná dohoda k datu 31.03.2020 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1661/20 MJP – správa majetku – zveřejnění pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici 

Gen. Svobody 254/1, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu na ulici Gen. Svobody 254/1       

v Šumperku o celkové podlahové ploše 43 m², stávající užívání prodejna Darka. 

 

Podmínky: 

 

Účel:   prodejna potravinářského zboží 

Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu v dubnu 2020 

Nájemné:  minimální výše nájemného je stanovena na částku 3.000,-- Kč/m2/rok, 

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

valorizace o míru inflace od roku 2021 

Služby:  vodné, stočné, dešťová voda, spol. elektřina, čištění a prohlídky komínů 

 

Podmínky: 

− písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném „Pronájem prostor sloužících k podnikání – Gen. Svobody 254/1 - 

neotvírat“, a to na adresu Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 

787 01 Šumperk 

− písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, 

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

případně osvědčení o registraci plátce DPH 

− písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 

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

do 23. 3. 2020, do 10.00 hod. 

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

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

nabídek, tj. po   23.03.2020, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 

posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka 

− kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je druh sortimentu (např. prodej a balení 

dárkových balíčků) a rozsah nabízených služeb, navrhovaná výše nájmu 

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

zúčastněných uchazečů 

 

Termín:  06.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1662/20 MJP – správa majetku – zveřejnění pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici 

Gen. Svobody 254/1, Šumperk 

schvaluje 

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

nacházejících se v objektu na ulici Gen. Svobody 254/1 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, Ing. Šárka Hanáková 



 

17|27 

RM 33 – 05.03.2020 

 

náhradníci hodnotící komise: 

Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek 

 

Termín:  23.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1663/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu kanalizační přípojky, 

pro účely připojení bytového domu na adrese Zábřežská, Šumperk 

schvaluje 

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

kanalizační přípojku přes pozemky p. č. st. 1233/2 a st. 1772/2 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení bytového domu na adrese Zábřežská, Šumperk. 

Povinný ze služebnosti:   

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

Oprávnění ze služebnosti:  

P. Ch., J. H., J. M., P. a M. N., všichni bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 1.307,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada je splatná před vkladem věcného práva do katastru 

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

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1664/20 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1439/11 v k. ú. Šumperk (vymezený 

pozemek k bytovému domu B. Václavka 1488/11) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1439/1 o výměře 830 m2 v k. ú. 

Šumperk. 

Účel nájmu:  a) veřejně přístupná zelená plocha pronajatá jako zázemí k obytnému domu   

B. Václavka  1488/11, Šumperk 

  b) pozemek pro individuální využití 

  c) pozemek pod ostatní stavbou 

Nájemné:  a) 1,-- Kč/celek/rok 

b) 5,-- Kč/m2/rok  

c) 30,-- Kč/m2/rok  

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

lhůta se stanovuje tříměsíční 

 

Termín:  16.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1665/20 MJP – zveřejnění pronájmu st. p. č. 4693 v k. ú. Šumperk (or. nám. Republiky) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout st. p. č. 4693 o výměře 18 m2  v  k. ú. Šumperk za 

podmínek: 

− účel nájmu: pozemek pod stavbou garáže 
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− sazba nájemného: 30,-- Kč/m2/rok + DPH v platné výši  

− doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

Termín:  10.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1666/20 MJP – sjednání smlouvy o užití práva (or. nám. Republiky) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p. č. 1910/2, p. p. č. 1911/2, p. p. č. 220 a 

p. p. č. 219/2 vše v k. ú. Šumperk za účelem zajištění vjezdu k pozemku st. p. č. 4693 v k. ú. 

Šumperk, na kterém je postavena stavba garáže ve vlastnictví uživatele práva. 

 

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

 

Uživatel práva: D. D., Šumperk 

 

Podmínky: 

 

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

bude prováděna vždy k datu 31.03. běžného roku 

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

− výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 

− uživatel práva se zavazuje udržovat na své náklady části dotčených pozemků sloužící 

jako vjezd, společně s dalšími vlastníky garáží v daném místě, včetně zimní údržby 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1667/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk – Fialova + 6“ 

schvaluje 

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

provozovat na budoucích služebných pozemcích p. č. 2255/1, 2261, st. 1840/2, 2265, st. 

176/1, 2048/1, 125/2, 1273/34, 1273/32, 150/1, 1239/1, st. 1246, 2095/1, 1239/18, 

1188/8, st. 1142/2, 1188/9, 2225, 184/3, 1239/9, st. 1839/2 v k. ú. Šumperk, 

plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk – Fialova + 6“ – rekonstrukce plynovodních řadů 

STL a NTL v lokalitě ul. Fialovy, Dr. E. Beneše, M. R. Štefánika, Komenského, Ležáky, 

Masarykova nám., včetně jejich součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v 

právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

pro zřizování věcných břemen …“, ve výši 180,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

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

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

zajistí na své náklady investor, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná 

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

obdržení daňového dokladu. 
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− Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.12.2022. V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný a investor jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 

a podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1668/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Prodejna – kavárna a výrobna sýrů, stavební úpravy budovy Masarykovo nám. 

2881/1, Šumperk“ – vodovodní přípojka na pozemku p. č. 1238/1 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

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

přípojky přes pozemek p. č. 1239/1 v k. ú. Šumperk, v rámci stavební akce: „Prodejna – 

kavárna a výrobna sýrů, stavební úpravy budovy Masarykovo nám. 2881/1, Šumperk“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

PROFI MP STAVBY s.r.o., se sídlem Nedvězská 2223/29, Strašnice, 10000 Praha 10, IČO 

26854414 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

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

zřizování věcných břemen …“, ve výši 180,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 

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

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

náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba 

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

ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.12.2022. 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:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1669/20 MJP – zveřejnění výpůjčky pozemku p. č. 779/1 v k. ú. Dolní Temenice (areál 

baseballového hřiště) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka vypůjčit pozemek p. č. 779/1 výměře 27618 m2 v obci 

Šumperk, k. ú. Dolní Temenice za těchto podmínek: 

− účel výpůjčky: provozování baseballového hřiště se zázemím 

− doba výpůjčky: určitá do 30.09.2020, výpovědní lhůta 1měsíční 

 

Termín:  09.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1670/20 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) – 

změna usnesení Rady města Šumperka č. 1580/20 ze dne 06.02.2020 ve znění 

usnesení Rady města Šumperka č. 1609/20 ze dne 20.02.2020 

schvaluje 

změnu usnesení Rady města Šumperka č. 1580/20 ze dne 06.02.2020 ve znění usnesení 

Rady města Šumperka č. 1609/20 ze dne 20.02.2020 tak, že dochází k prodloužení lhůty pro 

podání nabídek z původního termínu do 11.03.2020 do 9.00 hod. na nový termín do 

27.03.2020 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 27.03.2020. 

Písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu, tj. po 9.00 hod. dne 27.03.2020, 

nebudou přijaty a hodnoceny a budou zájemcům vráceny. 

Zájemci, kteří podají ve lhůtě do 9.00 hod. dne 27.03.2020 svou nabídku, budou následně 

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

V ostatním se unesení Rady města Šumperka č. 1580/20 ze dne 06.02.2020 ve znění 

usnesení Rady města Šumperka č. 1609/20 ze dne 20.02.2020 nemění. 

 

Termín:  27.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1671/20 ZŠ Šumavská – stavební úpravy hygienického zařízení 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce: „ZŠ 

Šumavská – stavební úpravy hygienického zařízení“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

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

                Ing. Milan Šperlich 

 

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

                     Pavel David 

 

minimální seznam uchazečů:  

STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., 789 63 Hrabenov 92, IČO 25827375  

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

GAREDI s.r.o., 788 11 Loučná nad Desnou 75, IČO 25892673 

FORTEX – AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584 

PRUMHOR spol. s r.o., 788 13 Rapotín 824, IČO 47153903 

 

Termín:  02.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1672/20 Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce: 

„Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“.  

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 
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členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  

                PaedDr. Milan Tichý 

                                

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

                     Mgr. Marcela Macečková 

                                         

minimální seznam uchazečů: 

 SPORT Construction a.s., Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha 1, IČO 27752771 

 Floor Technology s.r.o., Filipínského 4460/59, 615 00 Brno, IČO 24286494 

 Sportovní podlahy Zlín,s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191 

 Funny sport s.r.o., Pod Babou 2515, 760 01 Zlín, IČO 47906171 

PIKHARTSPORSERVIS s.r.o., Mečířova 2381/45, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 29202060 

 

Termín:  02.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1673/20 Klapperothova manufaktura 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na akci: „Muzeum textilnictví a průmyslu 

Klapperothova manufaktura“ uchazeče Design By Hy s.r.o., Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4, 

IČO 27634329. Nabídková cena za projektové práce je 630.000,-- Kč bez DPH,                        

tj. 762.300,-- Kč vč. DPH, hodinová sazba za výkon autorského dozoru je 550,-- Kč bez DPH, tj. 

580,80 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  02.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1674/20 Podání žádosti o dotaci – Klapperothova manufaktura 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z Programu Kultura Fondů EHP 2014-2021 na stavební práce a 

vybudování expozice textilnictví v budově bývalé Klapperothovy manufaktury. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1675/20 MěÚ Lautnerova – snižování energetické náročnosti 

schvaluje 

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

zakázek, v platném znění, a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby: „Budova MěÚ 

Lautnerova 1, Šumperk – snižování energetické náročnosti“. 

 

členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

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

Salcburgerová 

 

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

Ing. Eva Nádeníčková 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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1676/20 Přestupní terminál Šumperk – dodatek č. 4 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2019/0517/RUI, uzavřené dne 27.03.2019 se 

zhotovitelem stavebních prací „Společnost terminál Šumperk“, Olomoucká 704/174, 

Černovice, 627 00 Brno, IČO 25322257, na akci: „Přestupní terminál Šumperk“ na vícepráce 

v částce 3.895.977,26 Kč bez DPH, tj. 4.714.132,48 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  30.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

  

1677/20 Přestupní terminál Šumperk – technický dozor investora a dotační management – 

dohoda o ukončení příkazní smlouvy č. 2018/0605/RUI 

schvaluje 

ukončení příkazní smlouvy na provádění technického dozoru investora a zajištění dotačního 

managementu na stavbě „Přestupní terminál Šumperk“ uzavřené dne 03.09.2018 mezi 

městem Šumperkem jako příkazcem a společností USCHEMER s.r.o., Wolkerova 36, 787 01 

Šumperk, IČO 27768180, jako příkazníkem. 

 

Způsob ukončení: dohodou ke dni 06.03.2020. 

 

Termín:  02.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

1678/20 Přestupní terminál Šumperk – technický dozor investora a dotační managementu 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise veřejnou zakázku malého rozsahu na provádění 

technického dozoru investora a zajištění dotačního managementu na stavbě „Přestupní 

terminál Šumperk“ společnost IREA s.r.o., Mánesova 17, 787 01 Šumperk, IČO 48390062. 

Celková nabídková maximální cena je 870.000,-- Kč bez DPH, tj. 1.052.700,--  Kč včetně DPH. 

 

Termín:  02.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1679/20 Změna platu ředitele Kina Oko 

schvaluje 

změnu platu MgA. Kamila Navrátila, ředitele Kina Oko, p.o., Masarykovo nám. 3, Šumperk,  

IČO 00851400, a to s účinností od 01.04.2020 dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  05.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1680/20 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Šumperku pro školní rok 

2020/2021 

bere na vědomí 

informaci o termínu, době a místu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol  

a jejich odloučených pracovišť v Šumperku pro školní rok 2020/2021 v úterý 5. května 2020  

a ve středu 6. května 2020. 
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1681/20 Změna organizace školního roku 2019/2020 v ZŠ Šumperk, Šumavská 21 

bere na vědomí 

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

Šumavská 21, IČO 00852287. 

 

   

1682/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona  

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

účelově určený finanční dar v celkové výši 20.000,-- Kč od společnosti SHM, s.r.o., se sídlem 

Průmyslová 3020/3, 78701 Šumperk, IČO 47976519, který bude účelově poskytnut 

k financování akcí v rámci cyklu Via Lucis. 

 

Termín:  05.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1683/20 Příspěvkové organizace města Šumperk – žádosti o souhlas s podáním žádosti o 

dotace 

souhlasí 

s podáním žádosti Základní školou Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, 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 „Nekonečný příběh“ a 

se zapojením do projektu. 

 

Termín:  05.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1684/20 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, v rámci programu SFŽP v rámci 

výzvy NPŽP 7/2019–6.1.C Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a 

jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“) a se zapojením do projektu. 

 

Termín:  05.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1685/20 Nadační fond Centrum bakalářských studií – darovací smlouva 

doporučuje ZM 

schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 

bakalářských studií dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  19.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1686/20 Výjimka z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství 

schvaluje 

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

nápojů na veřejném prostranství pro: 

 

Okresní Agrární komora Šumperk, Jílová 1, 787 01 Šumperk, IČO 47673796, 

03.04.2020 (pátek), 08.05.2020 (pátek), 05.06.2020 (pátek), 03.07.2020 (pátek), 

07.08.2020 (pátek), 04.09.2020 (pátek), 02.10.2020 (pátek): Farmářské trhy, Hlavní třída, 

v prostoru od OD Jednota po hotel Grand, 08:00 – 16:00 hod. 

 

Termín:  05.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1687/20 Vánoční Šumperk 2020 - koncepce 

schvaluje 

koncepci Vánoční Šumperk 2020. 

 

Termín:  05.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1688/20 Vánoční Šumperk 2020 - koncepce 

schvaluje 

uzavření smlouvy s Domem kultury s.r.o., Fialova 963, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, na 

zajištění akce Vánoční Šumperk pro rok 2020. 

 

Termín:  05.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1689/20 Žádost o udělení souhlasu k užívání logotypu města Šumperka 

neuděluje 

souhlas s užitím loga města Šumperka pro Takashi Jošida, nám. Míru 140/6, Šumperk 787 

01, IČO 08939144, na ručně vyrobené dekorační výrobky z cementu, skla a dalších materiálů. 

 

Termín:  05.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1690/20 Koncepce rozvoje sportu ve městě Šumperku 

doporučuje ZM 

schválit „Koncepci rozvoje sportu“ dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  19.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Novotná 

   



 

25|27 

RM 33 – 05.03.2020 

1691/20 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2019 

bere na vědomí 

zprávu o stavu požární ochrany za rok 2019 dle předloženého materiálu. 

 

   

1692/20 Zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2019 

bere na vědomí 

zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2019 dle předloženého materiálu. 

 

   

1693/20 Zpráva o podaných stížnostech za II. pololetí 2019 

bere na vědomí 

zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2019 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření č. 

11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

 

   

1694/20 Zpráva o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2019 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2019. 

 

 

   

1695/20 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 změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2019/0144/OSM uzavřené dne 20.03.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.04.2020 

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

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1696/20 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 změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2019/0143/OSM uzavřené dne 20.03.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. G., trvale bytem 
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Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.04.2020 

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

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1697/20 Komunitní plánování sociálních služeb v Šumperku 

schvaluje 

změnu ve složení koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb města 

Šumperka: 

− Mgr. Irena Jonová do 05.03.2020 

− Ing. Marta Novotná od 06.03.2020 

 

Termín:  06.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

1698/20 PONTIS Šumperk, o.p.s. – prodloužení funkčního období členovi dozorčí rady 

prodlužuje 

funkční období členu dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s., MUDr. Vítovi Rozehnalovi o tři roky 

ode dne 28.03.2020 do 27.03.2023. 

 

Termín:  06.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

1699/20 Oddávající 

pověřuje 

v souladu s ustanovením § 11 zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

p. Radovana Auera 

p ř i j í m á n í m   projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, při občanských 

sňatcích. 

 

Termín:  05.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

   

1700/20 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zajištění elektromobilu pro 

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

chytré dobíjecí stanice“ 

schvaluje 

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

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění elektromobilu pro město – 

Městský úřad Šumperk formou operativního leasingu a dodávku a instalaci chytré dobíjecí 
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stanice“ dodavatelem firmu AUTO HÉGR, a.s., se sídlem Hněvotínská 658/54a, Olomouc, PSČ 

779 00, provozovna Jesenická 2839/1B, Šumperk, IČO 25869833, za nabídkovou cenu 

514.055,62 Kč bez DPH, tj. 622.007,30 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  30.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

   

1701/20 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2019 

bere na vědomí 

v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 

informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2019. 

 

1702/20 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 19.03.2020 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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