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Naše čj.: MUSP 35476/2020 

Naše sp. zn.: 35473/2020 TAJ/PECH *MUSPX02526YX* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 37. schůze Rady města Šumperka ze dne 30.03.2020 

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. 

 

1708/20 MJP – sleva z nájmu nebytových prostor – nouzový stav 

schvaluje 

slevu ve výši 100 % nájemného pro nájemce nebytových prostor v majetku města Šumperka, 

uvedené v příloze číslo 1, a to za období od 01.04.2020 do 30.04.2020. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

1709/20 MJP – sleva z nájmu nebytových prostor – nouzový stav 

schvaluje 

slevu ve výši 50 % nájemného pro nájemce nebytových prostor v majetku města Šumperka, 

uvedené v příloze číslo 2, a to za období od 01.04.2020 do 30.04.2020. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

 

1710/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Realizace vsypové loučky na hlavním hřbitově v Šumperku“ 

ruší 

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Realizace vsypové loučky na hlavním hřbitově 

v Šumperku“ z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a z toho plynoucího daňového propadu. 

 

 

Termín:  10.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1711/20 MJP – uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 831/48, p. č. 2171/4 a p. č. 

2171/21 v k. ú. Šumperk („Silnice I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 24.06.2019 do 10.07.2019 dle 

usnesení rady města č. 807/19 ze dne 20.06.2019, pronájem části pozemků p. č. 831/48, p. 

č. 2171/4 a p. č. 2171/21 o celkové výměře 25 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

Účel nájmu:  dočasné využití pozemků při realizaci stavby díla komunikace „I/44 Bludov 

obchvat“ 

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

 

Nájemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

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

 

Nájemné: 33,-- Kč/m2 za jeden rok dle Výměru ministerstva financí č. 1/2019 

 

Doba nájmu: určitá počínající dnem uvedeným v písemném oznámení nájemce pronajímateli 

o zahájení prací souvisejících s výstavbou silnice I/44, jimiž bude dotčen 

předmět nájmu 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1712/20 MJP – prodloužení pronájmu bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                         

č. SML/2018/0797/OSM uzavřené dne 21.12.2018 mezi městem Šumperkem jako 

pronajímatelem na straně jedné a I. H., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu v domě nám. 

Jana Zajíce, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu 

od 01.04.2020 do   30.06.2020. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1713/20 MJP – uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě na vozový park 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o sdruženém pojištění souboru vozidel č. 

4483137855, uzavřené dne 26.02.2020 mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem a společností Generali Česká pojišťovna a.s., se 

sídlem Spálená 75/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, jako pojistitelem, 

kterým se u vozidel RZ 4M45858, 5M63533, 5M96434 a 6M87733 zruší připojištění střetu 

se zvěří a poškození vozidla zvířetem a pojistitel stanoví retroaktivně od 01.03.2020 novou 

(nižší) výši ročního pojistného. 

 

Roční pojistné se poníží o částku 1.720,-- Kč. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1714/20 MJP – prostory sloužící k podnikání v budově Gen. Svobody 254/1, Šumperk – 

uzavření smlouvy o nájmu 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 06.03.2020 do 23.03.2020 dle usnesení RM č. 1661/20 ze dne 05.03.2020, 

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 Tomášem Vysloužilem, bytem Gen. Svobody 17/2, Šumperk, IČO 76055892, jako nájemcem 

na straně druhé, jejímž předmětem jsou prostory sloužící k podnikání v budově na ulici Gen. 

Svobody  254/1 v Šumperku,  o celkové podlahové ploše  43 m²  za podmínek: 

 

 účel nájmu:   prodejna potravinářského zboží 

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

výše nájemného:  129.000,-- Kč/rok/celek + DPH s možností valorizace o koeficient 

inflace 

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

elektřina, čištění a prohlídky komínů 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

1715/20 MJP – bytová problematika – směna bytu 

souhlasí 

  s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 

M. V., nájemce obecního bytu v Šumperku na ulici Banskobystrická, a V. a A. M., nájemníci 

obecního bytu v Šumperku na ulici Banskobystrická. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1716/20 MJP – bytová problematika – směna bytu 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v Šumperku na ulici Banskobystrická, s M. V., bytem 

Šumperk. 

Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v Šumperku na ulici Banskobystrická, 

mezi městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 78701, IČO 00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné a M. V., bytem Šumperk, jako nájemce na straně druhé, a to 

za podmínek: NS na dobu určitou – pravděpodobný počátek nájmu od 01.05.2020 do 

31.10.2023, nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1717/20 MJP – bytová problematika – směna bytu 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v Šumperku na ulici Banskobystrická, s V. a A. M., bytem 

Šumperk. 

Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v Šumperku na ulici Banskobystrická, 

mezi městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 78701, IČO 00303461, jako 
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pronajímatelem na straně jedné a V. a A. M., bytem Šumperk, jako nájemníky na straně druhé, 

a to za   podmínek: NS na dobu neurčitou s pravděpodobným počátkem od 01.05.2020, 

nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1718/20 MJP – výpůjčka pozemku p. č. 779/1 v k. ú. Dolní Temenice (areál baseballového 

hřiště) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 09.03.2020 do 25.03.2020 dle usnesení RM č. 1669/20 ze dne 05.03.2020  

vypůjčit pozemek p. č. 779/1 výměře 27618 m2 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice za 

těchto podmínek: 

 

Půjčitel:  Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01,  

IČO 00303461 

 

Vypůjčitel:  Cannibals baseball Šumperk, z.s., se sídlem Tyršova 89/26, 787 01 

Šumperk, IČO 26537362 
 

Účel výpůjčky:  provozování baseballového hřiště se zázemím 

 

Doba výpůjčky:  určitá do 30.09.2020, výpovědní lhůta 1měsíční 
 

Podmínky: 

 

− Vypůjčitel hradí veškeré náklady spojené s údržbou  areálu bez možnosti uplatňovat v 

této souvislosti nároky vůči půjčiteli. Vypůjčitel je zejména povinen s ohledem na stav 

tribuny uvést tuto stavbu tribuny do vyhovujícího stavebnětechnického stavu, a že 

zajistí na své náklady veškeré opravy, čištění a údržbu tribuny tak, aby došlo ke 

zlepšení stavebně technického stavu díla tribuny oproti stávajícímu stavu v termínu do 

30.09.2020 s tím, že pokud tento závazek Cannibals baseball Šumperk nebude plnit a 

nesplní město Šumperk bude oprávněno od uzavřené budoucí smlouvy darovací 

smlouvy odstoupit, jejímž předmětem budoucího daru ve prospěch města Šumperka je 

dílo tribuny. 

− Dojde - li v důsledku nepředvídatelných nebo objektivně neodvratitelných okolností k    

tomu, že se areál stane nezpůsobilým k užívání pro účel, k němuž    byl vypůjčen, není 

vypůjčitel oprávněn uplatňovat u půjčitele nárok na uvedení předmětu výpůjčky do 

stavu způsobilého k užívání 

− Jakékoliv další investice do vypůjčeného majetku je vypůjčitel povinen předložit ke 

schválení půjčiteli, a to předem v dostatečné časovém předstihu 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1719/20 Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše 

ruší 

veřejnou zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše 

v Šumperku“ z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a z toho plynoucího daňového propadu. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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1720/20 Klapperothova manufaktura 

schvaluje 

neuzavřít smlouvu s uchazečem Design By Hy s.r.o., Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4, IČO 

27634329, na zhotovení projektové dokumentace na akci: „Muzeum textilnictví a průmyslu 

Klapperothova manufaktura“. 

 

Termín:  30.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

1721/20 Územní plán Šumperk – změna č. 2 – dodatek 03 

schvaluje 

uzavření dodatku 03 ke smlouvě o dílo na zhotovení územně plánovací dokumentace na akci 

„ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMPERK – ZMĚNA Č.2“ se společností knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 

416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481. Původní cena byla 470.000,-- Kč bez DPH, tj. 

568.700,-- Kč vč. DPH. Rozdělením na změnu 2a a změnu 2b dojde k navýšení ceny za 

projednání a úpravu návrhu změny 2b o částku 70.000,-- Kč bez DPH, tj. 84.700,-- Kč vč. DPH. 

Celková cena za ÚP Šumperk – změna č. 2 je  540.000,-- Kč bez DPH, tj. 653.400,-- Kč vč. 

DPH. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

1722/20 Rezignace člena Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 

bere na vědomí 

rezignaci Ing. Petra Krilla na funkci člena Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve 

městě ke dni 16.03.2020. 

 

1723/20 Jmenování člena Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 

jmenuje 

Radoslava Sturma členem Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě ke dni 

01.04.2020. 

 

Termín:  01.04.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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