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Naše čj.: MUSP 49642/2020 

Naše sp. zn.: 49640/2020 TAJ/PECH *MUSPX025KP8C* 

 

U S N E S E N Í  

z 41. schůze Rady města Šumperka ze dne 21.05.2020 

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. 

 

1798/20 Šumperské sportovní areály, s.r.o. – vyúčtování dotací za rok 2019 

schvaluje 

roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., 

Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující areál plaveckých bazénů Na 

Benátkách a Letní bratrušovské koupaliště v Šumperku za rok 2019. 

 

Termín:  30.05.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

1799/20 Šumperské sportovní areály, s.r.o. – vyúčtování dotací za rok 2019 

schvaluje 

roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., 

Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující objekt zimního stadionu v Šumperku 

za rok 2019. 

 

Termín:  30.05.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

1800/20 Šumperské sportovní areály, s.r.o. – vyúčtování dotací za rok 2019 

schvaluje 

dorovnání dotace na pokrytí ztráty z provozu zimního stadionu za rok 2019 ve výši  

330.075,70 Kč dle čl. II. odst. 5 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Šumperka na kompenzaci nákladů závazků veřejné služby ze dne 09.05.2017, uzavřené se 

společností Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, a 

ukládá Odboru finančnímu a plánovacímu poskytnout tuto částku z úspory dotace za rok 2019 

poskytnuté na provoz plaveckých bazénů na Benátkách a Letní bratrušovské koupaliště ve výši 

350.178,48 Kč a zapracovat vzájemná vyúčtování do rozpočtových opatření. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

           Ing. Peluhová 
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1801/20 Zadávací podmínky – úvěr 

schvaluje 

zadávací podmínky na poskytnutí úvěru ve výši 100 mil. Kč a vyzvání Česká spořitelny, a. s., 

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782, k předložení návrhu úvěrové smlouvy. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1802/20 Směrnice „Nakládání s pohledávkami města Šumperka“ 

schvaluje 

směrnici města Šumperka „Nakládání s pohledávkami města Šumperka“ dle předloženého 

materiálu. 

 

Termín:  01.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1803/20 Přijetí daru 

schvaluje 

přijetí daru 100 tis. Kč od společnosti ENDL + K a. s., Riegrova 390/25, 779 00 Olomouc, IČO 

26805600. 

 

Termín:  21.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

1804/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Realizace vsypové loučky na hlavním hřbitově v Šumperku“ 

schvaluje 

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

zakázku malého rozsahu na akci „Realizace vsypové loučky na hlavním hřbitově v Šumperku“ 

zhotovitelem akce firmu Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 17, 787 01 Šumperk, IČO 

26837391. 

Nabídková cena je 621.161,70 Kč bez DPH, tj. 751.605,66 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  26.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1805/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Jesenická, č. parc. 1140/6 a 7“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Jesenická, č. parc. 1140/6 a 7“ – nové 

zemní vedení NNk + nové el. skříně přes pozemky p. č. 2047/5, 1140/7 v k. ú. Šumperk, pro 

účely připojení pozemku p. č. 1141/1 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

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

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

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

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

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.03.2023. 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:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1806/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: 

„RVDSL1708_M_M_SUMP120_SUMP1HR_OK“ (lokalita při ul. Reissově a Riegrově) 

schvaluje 

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

komunikačního zařízení: „RVDSL1708_M_M_SUMP120_SUMP1HR_OK“ přes pozemky p. č. st. 

1741/2, 1955/16, 1959/4, 1998/3, 2144/1, 2155 v k. ú. Šumperk – podzemní vedení 

metalických a optických kabelů. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 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 16.771,-- Kč 

včetně DPH v platné sazbě. Úplata je splatná před vkladem věcného práva do 

KN, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1807/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Temenická, parc. st. 533, KGJ, ČEZ Energo, VNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu umístit a 

provozovat přes pozemek p. č. 921/12 v k. ú. Dolní Temenice zařízení elektrizační distribuční 

soustavy: „Šumperk – Temenická, parc. st. 533, KGJ, ČEZ Energo, VNk“ – nové zemní 

kabelové vedení VN pro instalaci kogenerační jednotky v objektu Kotelny K3 Anglická 

2644/64. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
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Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce  

1.210,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do 

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

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

1808/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Jesenická, p. č. 1067/6, RWE Energo, nové NNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu umístit a 

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Jesenická, p. č. 1067/6, 

RWE Energo, nové NNk“ přes pozemky p. č. 1067/5, 1067/23, 1093/32, 1093/33, 

1093/46, 1093/68 v k. ú. Šumperk – nové zemní kabelové vedení NN pro účely připojení 

plynové stanice CNG u ČS MOL při ul. Jesenické. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje ve výši 31.944,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do katastru 

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

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1809/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Průmyslová, parcela číslo 999/49, Roman Mazák – Nuget, 

přeložka VNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu umístit a 

provozovat přes pozemek p. č. 999/49 v k. ú. Šumperk zařízení elektrizační distribuční 

soustavy: „Šumperk – Průmyslová, parcela číslo 999/49, Roman Mazák – Nuget, přeložka 

VNk“ – přeložka zemního kabelové vedení VN pro účely výstavby parkoviště pro areál Nuget při 

ul. Průmyslové. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
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− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje ve výši 7.720,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do katastru 

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

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1810/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Revitalizace ul. Šumavská, MěÚ Šumperk, přeložky VN, NN 

– et. IV, dílčí část – SO 441, Přeložka NN“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu umístit a 

provozovat přes pozemky p. č. 620/2, 620/6 v k. ú. Dolní Temenice zařízení elektrizační 

distribuční soustavy: „Šumperk – Revitalizace ul. Šumavská, MěÚ Šumperk, přeložky VN, NN – 

et. IV, dílčí část – SO 441, Přeložka NN“ – přeložka zemního kabelového vedení NN v rámci 

přípravy území „Revitalizace ulice Šumavská – IV. etapa“. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 

1.210,-- Kč  včetně platné sazby DPH. Úplata je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1811/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Nemocniční, 1468/47, NNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu umístit a 

provozovat přes pozemek p. č. 2076/3 v k. ú. Šumperk zařízení elektrizační distribuční 

soustavy: „Šumperk – Nemocniční, 1468/47, NNk“ – nové zemní kabelové vedení NN pro 

účely připojení objektu dialýzy na adrese Nemocniční 1468/47, Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje ve výši 33.142,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do katastru 

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

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1812/20 MJP – dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 

zařízení a o právu provést stavbu plynárenských zařízení GasNet, v rámci stavby: 

„REKO MS Šumperk – Fialova + 6“ 

schvaluje 

uzavřít, v rámci širší stavby: „REKO MS Šumperk – Fialova + 6“, dohodu o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu, kterou 

vlastník objektu Fialova 416/3, Šumperk (Dům kultury), udělí investorovi souhlas provést 

zrušení stávající NTL plynovodní přípojky a HUP, uložení nové STL plynovodní přípojky včetně 

HUP. 

Vlastník: 

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

Investor: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Investor provede stavbu v souladu s doloženým technickým řešením, v termínu 

05/2021 – 08/2021. 

− Investor hradí veškeré náklady na provedení stavby. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1813/20 MJP – dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 

zařízení a o právu provést stavbu plynárenských zařízení GasNet, v rámci stavby: 

„REKO MS Šumperk – Fialova + 6“ 

schvaluje 

uzavřít, v rámci širší stavby: „REKO MS Šumperk – Fialova + 6“, dohodu o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu, kterou 

vlastník objektu Fialova 342/1, Hlavní třída 342/22, Šumperk (Vlastivědné muzeum), udělí 

investorovi souhlas provést odpojení stávající NTL plynovodní přípojky včetně HUP. 

Vlastník: 

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

Investor: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Investor provede stavbu v souladu s doloženým technickým řešením, v termínu 

05/2021 – 08/2021. 

− Investor hradí veškeré náklady na provedení stavby. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1814/20 MJP – dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 

zařízení a o právu provést stavbu plynárenských zařízení GasNet, v rámci stavby: 

„REKO MS Šumperk – Fialova + 6“ 

schvaluje 

uzavřít, v rámci širší stavby: „REKO MS Šumperk – Fialova + 6“, dohodu o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu, kterou 

vlastník objektu Fialova 342/1, Hlavní třída 342/22, Šumperk (Vlastivědné muzeum), udělí 

investorovi souhlas provést zrušení stávající STL plynovodní přípojky a HUP, uložení nové STL 

plynovodní přípojky včetně HUP. 

Vlastník: 

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

Investor: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 
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Podmínky: 

− Investor provede stavbu v souladu s doloženým technickým řešením, v termínu 

05/2021 – 08/2021. 

− Investor hradí veškeré náklady na provedení stavby. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1815/20 MJP – dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 

zařízení a o právu provést stavbu plynárenských zařízení GasNet, v rámci stavby: 

„REKO MS Šumperk – Fialova + 6“ 

schvaluje 

uzavřít, v rámci širší stavby: „REKO MS Šumperk – Fialova + 6“, dohodu o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu, kterou 

vlastník objektu Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk (Kino Oko), udělí investorovi souhlas 

provést úpravu objektu stávajícího HUP. 

Vlastník: 

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

Investor: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Investor provede stavbu v souladu s doloženým technickým řešením, v termínu 

05/2021 – 08/2021. 

− Investor hradí veškeré náklady na provedení stavby. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1816/20 MJP – dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 

zařízení a o právu provést stavbu plynárenských zařízení GasNet, v rámci stavby: 

„REKO MS Šumperk – Fialova + 6“ 

schvaluje 

uzavřít, v rámci širší stavby: „REKO MS Šumperk – Fialova + 6“, dohodu o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu, kterou 

vlastník objektu Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk (Kino Oko), udělí investorovi souhlas 

provést zrušení stávající NTL plynovodní přípojky a HUP, uložení nové STL plynovodní přípojky a 

HUP. 

Vlastník: 

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

Investor: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Investor provede stavbu v souladu s doloženým technickým řešením, v termínu 

05/2021 – 08/2021. 

− Investor hradí veškeré náklady na provedení stavby. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1817/20 MJP – dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 

zařízení a o právu provést stavbu plynárenských zařízení GasNet, v rámci stavby: 

„REKO MS Šumperk – Fialova + 6“ 

schvaluje 

uzavřít, v rámci širší stavby: „REKO MS Šumperk – Fialova + 6“, dohodu o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu, kterou 

vlastník objektu Komenského 810/9, Šumperk (SVČ DORIS Šumperk), udělí investorovi 

souhlas provést odpojení stávající NTL plynovodní přípojky včetně HUP. 

Vlastník: 

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

Investor: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Investor provede stavbu v souladu s doloženým technickým řešením, v termínu 

05/2021 – 08/2021. 

− Investor hradí veškeré náklady na provedení stavby. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1818/20 MJP – dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 

zařízení a o právu provést stavbu plynárenských zařízení GasNet, v rámci stavby: 

„REKO MS Šumperk – Fialova + 6“ 

schvaluje 

uzavřít, v rámci širší stavby: „REKO MS Šumperk – Fialova + 6“, dohodu o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu, kterou 

vlastník objektu Komenského 810/9, Šumperk (SVČ DORIS Šumperk), udělí investorovi 

souhlas provést zrušení stávající STL plynovodní přípojky a HUP, uložení nové STL plynovodní 

přípojky včetně HUP a úpravu objektu stávajícího HUP. 

Vlastník: 

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

Investor: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Investor provede stavbu v souladu s doloženým technickým řešením, v termínu 

05/2021 – 08/2021. 

− Investor hradí veškeré náklady na provedení stavby. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

1819/20 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. p. č. 1560/3 a části pozemku p. č. 

1745/1 v k. ú. Šumperk – lokalita zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1560/3 o výměře 9 m2 a část 

pozemku p. č. 1745/1 o výměře 108 m2 v  k. ú. Šumperk (lokalita zahrádek za řadovými 

garážemi při ul. Jesenické). 

Účel nájmu:  a) pozemek pro individuální využití  

   b) společné přístupové plochy 

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

    b) 1,-- Kč/m2/rok 
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Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní 

lhůta se stanovuje tříměsíční. 

 

Termín:  01.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

1820/20 MJP – výpůjčka části pozemku p. č. 832/57 v k. ú. Šumperk (Silnice I/44 Bludov 

obchvat) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

04.05.2020 do 21.05.2020 dle usnesení rady města č. 1741/20 ze dne 29.04.2020, 

výpůjčku části pozemku p. č. 832/57 – trvalý travní porost o výměře cca 3.203 m2 v k. ú. 

Šumperk. 

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

 

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

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

 

Účel: realizace vyvolané investice v rámci stavby „I/44 Bludov – obchvat“, a to 

stavební objekt č. SO 870 – Stabilizace mokřadního biotopu v k. ú. Šumperk 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1821/20 MJP – žádost Centra sociálních služeb Pomněnka o prodloužení smlouvy o výpůjčce 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH 49/03/Dr ze dne 20.10.2003, jejímž 

předmětem je výpůjčka p. č. 9/26 a p. č. 9/10 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, 

k účelu činnosti samotného školského zařízení a odvozených služeb. 

Změna zveřejněných podmínek smlouvy o výpůjčce byla zveřejněna na základě usnesení rady 

města č. 1762/20 ze dne 29.04.2020 od 04.05.2020 do 21.05.2020. 

 

Vypůjčitel: Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú., se sídlem Šumavská 1915/13, 787 01 

Šumperk, IČO 04775627 

 

Změnou smlouvy o výpůjčce dojde k prodloužení sjednané doby výpůjčky z data do 

20.10.2023 nově do 31.12.2025. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1822/20 MJP – nabídka ÚZSVM na odkup pozemku p. č. 970 v k. ú. Dolní Temenice 

doporučuje ZM 

schválit odmítnutí nabídky na úplatný převod pozemku p. č. 970 v k. ú. Dolní Temenice 

z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví města Šumperk, 

za kupní cenu 107.000,-- Kč. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1823/20 MJP – zveřejnění prodeje st. p. č. 21, jehož součástí je budova č. p. 94 v obci a k. ú. 

Šumperk – změna usnesení RM č. 3575/17 ze dne 05.10.2017 ve znění usnesení 

RM č. 1040/19 ze dne 26.09.2019 (Dům nám. Míru 20) 

schvaluje 

zveřejnit záměr změnit podmínky prodeje st. p. č. 21, jehož součástí je budova č. p. 94 v obci a 

k. ú. Šumperk, které byly schváleny usnesením Rady města Šumperka č. 3575/17 ze dne 

05.10.2017 ve znění usnesení Rady města Šumperka č. 1040/19 ze dne 26.09.2019. Ke 

změně dochází ve třetí odrážce, kdy se mění způsob úhrady kupní ceny tak, že do 60 dnů od 

uzavření kupní smlouvy je kupující povinen uhradit část kupní ceny ve výši 1.000.000,-- Kč, 

doplatek kupní ceny ve výši 6.500.000,-- Kč bude uhrazen nejpozději do 30.06.2020 před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-- Kč. Dále dochází 

k nahrazení původního textu „v případě, že nebude uhrazen doplatek ve výši 70% kupní ceny 

v termínu do 30.04.2020, je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty 

složené zálohy“ novým textem „v případě, že nebude uhrazen doplatek ve výši 6.500.000,-- Kč 

v termínu do 30.06.2020, je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty 

složené zálohy“. V ostatním se usnesení Rady města Šumperka č. 3575/17 ze dne 

05.10.2017 ve znění usnesení Rady města Šumperka č. 1040/19 ze dne 26.09.2019 

nemění. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

1824/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v Šumperku na ulici Zahradní, s N. L., bytem Šumperk, 

k termínu 31.05.2020. 

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

městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČO 00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné a S. H., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, a to 

za   podmínek:  NS na dobu  určitou – od 01.06.2020 do  31.05.2023, nájemné  ve výši     

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1825/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0470/OSM uzavřené dne 13.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Hlavní třída, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 28.02.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1826/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0471/OSM uzavřené dne 11.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
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Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. B., jako 

nájemkyní bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  30.06.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1827/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0007/OSM uzavřené dne 23.01.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  31.10.2023. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1828/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0116/OSM uzavřené dne 26.04.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  30.06.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1829/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0472/OSM uzavřené dne 13.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a I. O., jako 

nájemkyní bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  30.06.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1830/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0473/OSM uzavřené dne 07.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemcem bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  30.06.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1831/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0117/OSM uzavřené dne 29.03.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemcem bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  30.06.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1832/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0118/OSM uzavřené dne 22.03.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  31.10.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1833/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0009/OSM uzavřené dne 22.01.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemníky bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od 01.07.2020 do  31.01.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1834/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2019/0475/OSM uzavřené dne 28.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemníky bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  31.10.2023. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1835/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0120/OSM uzavřené dne 28.03.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a H. T., jako 
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nájemkyní bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  31.10.2023. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1836/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0476/OSM uzavřené dne 05.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  31.10.2023. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1837/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0219/OSM uzavřené dne 10.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

nájemcem bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  31.01.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1838/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0701/OSM uzavřené dne 30.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  31.10.2023. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1839/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0481/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. D., jako 

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1840/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0010/OSM uzavřené dne 23.01.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1841/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0483/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  31.10.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1842/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0486/OSM uzavřené dne 13.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.10.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1843/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0488/OSM uzavřené dne 10.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.10.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1844/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0489/OSM uzavřené dne 13.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.10.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1845/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0013/OSM uzavřené dne 21.01.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.10.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1846/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0505/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.10.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1847/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0507/OSM uzavřené dne 18.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  31.10.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1848/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0014/OSM uzavřené dne 16.01.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.10.2023. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1849/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0508/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.01.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1850/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0510/OSM uzavřené dne 06.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.10.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1851/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0509/OSM uzavřené dne 14.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.01.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1852/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0511/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.10.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1853/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0008/OSM uzavřené dne 26.02.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. a L. K., jako 
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nájemníky bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku  

č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do  31.10.2020. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1854/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny označení účastníka nájemní smlouvy a prodloužení doby 

nájmu k nájemní smlouvě č. SML/2019/0474/OSM ze dne 12.06.2019 mezi městem 

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

straně jedné a K. H., jako nájemkyní bytu v domě na ulici Čsl. armády v Šumperku, na straně 

druhé. Předmětem dodatku č. 1 bude změna v označení účastníka nájemní smlouvy, kdy na 

straně nájemce budou na místo K. H. uvedeni jako nájemci P. a K. F. a prodloužení doby 

nájmu od 01.07.2020 do 30.06.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1855/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0480/OSM uzavřené dne 12.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby 

nájmu od 01.07.2020 do 31.01.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1856/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0018/2014 

uzavřené dne 01.08.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. S. a H. R., oba bytem Šumperk, jako 

nájemníky na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 

01.07.2020 do 31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1857/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0018/2015 

uzavřené dne 25.06.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a S. a L. L., oba bytem Šumperk, jako 

nájemníky na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 

01.07.2020 do 31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1858/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0005/2015 

uzavřené dne 27.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní 

na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 

31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1859/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0019/2015 

uzavřené dne 11.06.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. a H. G., oba bytem Šumperk, jako 

nájemníky na straně druhé.  Předmětem dodatku  č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 

01.07.2020 do 31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši  47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1860/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0007/2014 

uzavřené dne 08.09.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. a A. D., oba bytem Šumperk, jako 

nájemníky na straně druhé.  Předmětem dodatku  č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 

01.10.2020 do 31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1861/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0020/2015 

uzavřené dne 17.06.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. H., bytem Šumperk, jako nájemcem 

na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 

31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1862/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0021/2015 

uzavřené dne 17.06.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. T., bytem Šumperk, jako nájemkyní 
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na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 

31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1863/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0007/2015 

uzavřené dne 27.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a G. P., bytem Šumperk, jako nájemkyní 

na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 

31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1864/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0011/2015 

uzavřené dne 18.03.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. a E. A., oba bytem Šumperk, jako 

nájemníky na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 

01.07.2020 do 31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1865/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0016/2015 

uzavřené dne 29.04.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. P., bytem Šumperk, jako nájemkyní 

na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 

31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1866/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

SML/2019/0484/OSM uzavřené dne 26.06.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 31.10.2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1867/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0023/2015 

uzavřené dne 13.07.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a H. M., bytem Šumperk, jako nájemkyní 

na straně druhé.  Předmětem dodatku   č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.08.2020 do 

31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1868/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. MS/0002/2015 

uzavřené dne 20.05.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. H., bytem Šumperk, jako nájemkyní 

na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 

31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1869/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0009/2015 

uzavřené dne 27.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. a J. M., oba bytem Šumperk, jako 

nájemníky na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 

01.07.2020 do 31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1870/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0024/2015 

uzavřené dne 31.07.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. S., bytem Šumperk, jako nájemcem 

na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.08.2020 do 

31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1871/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0005/2015 

uzavřené dne 18.03.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. a J. N., oba bytem Šumperk, jako 
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nájemníky na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 

01.07.2020 do 31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1872/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2017/0097/OSM uzavřené dne 20.03.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby 

nájmu od 01.07.2020 do 31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1873/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0019/2014 

uzavřené dne 30.09.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. B., bytem Šumperk, jako nájemcem 

na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 01.10.2020 do 

31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1874/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0004/2015 

uzavřené dne 27.02.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. S., bytem Šumperk, jako nájemkyní 

na straně druhé.  Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 

31.12.2020. Nájemné zůstává ve výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1875/20 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0015/2014 

uzavřené dne 01.07.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. Š., bytem Králec, jako nájemcem na 

straně druhé.  Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2020 do 

31.12.2020 ke služebnímu bytu v budově na Hlavní třídě v Šumperku. Nájemné zůstává ve 

výši 47,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1876/20 MJP – prostory sloužící k podnikání v budově Hlavní třída 289/12, Šumperk – 

uzavření smlouvy o nájmu 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

20.01.2020 do 05.02.2020, usnesením rady č. 1478/20 ze dne 16.01.2020 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 Michaelou Kroulíkovou, 

bytem Horní Čermná 291, PSČ 561 56, IČO 08954453, jako nájemcem na straně druhé, 

jejímž předmětem jsou prostory sloužící k podnikání v budově na ulici Hlavní třída 289/12 

v Šumperku,  o celkové podlahové ploše  57,20 m²  za podmínek: 

 

 účel nájmu:   prodejna potravinářského charakteru 

 doba nájmu:  neurčitá, počátek nájmu od 01.06.2020, výpovědní lhůta 6měsíční 

výše nájemného:   114.400,-- Kč/rok/celek  s možností valorizace o koeficient inflace 

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

společných prostor, čištění komínů 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1877/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „Přeložka NTL plynovodu“, v rámci stavební akce: 

„Nákupní centrum Šumperk – II. etapa“ (lokalita za hypermarketem PENNY 

v Temenici) 

schvaluje 

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

provozovat na budoucím služebném pozemku p. č. 960 v k. ú. Dolní Temenice plynárenské 

zařízení: „Přeložka NTL plynovodu“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a 

vytyčovacích bodů, a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se 

zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského 

zařízení, pro účely připojení plánované výstavby nákupního centra v lokalitě za hypermarketem 

PENNY v Temenici. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Investor: 

Levski Retail, s.r.o., se sídlem Pitterova 2855/13, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO 28724666 

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 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 investor ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 

uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

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

investora, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.03.2023. 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:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1878/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„REKO MS Šumperk, Zborovská + 4, 1. část“ 

schvaluje 

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

pozemky p. č. st. 1864/2, st. 1865/2, st. 1866/2, st. 1867/3, st. 1868/2, 1463/3, 1531/3, 

1531/5, 1560/1, 1658/1, 2133/1, 2222/1, 2222/2, 2288 v k. ú. Šumperk plynárenské 

zařízení: „REKO MS Šumperk, Zborovská + 4, 1. část“, 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 – rekonstrukce NTL plynovodu a domovních přípojek v ul. Zborovské, Jesenické,         

8. května, Jeremenkovy a Bachmačské.  

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 157.457,-- 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:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1879/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Autosalon VW FORTEX-AGS, a.s., Novostavba haly autolakovny“ – přípojka splaškové 

kanalizace na pozemku p. č. 999/34 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

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

splaškové kanalizace přes pozemek p. č. 999/34 v k. ú. Šumperk, v rámci stavební akce: 

„Autosalon VW FORTEX-AGS, a.s., Novostavba haly autolakovny“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 78701 Šumperk, IČO 00150584 

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 

31.03.2023. 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:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1880/20 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádka – Indická restaurace v 

Šumperku 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2032 o výměře 1 x 10 m u výkladu 

provozovny Indické restaurace v budově č. p.214, stojící na pozemku parc. č. 87 (orientačně 

ul. Bulharská 2 v Šumperku) v k. ú. Šumperk a současně část pozemku parc. č. 2032 o 

výměře 5 x 10 m před budovou radnice v Šumperku, za účelem zřízení předzahrádky k Indické 

restauraci v Šumperku na nám. Míru, za podmínek:  

Nájemné:         120,-- Kč/m2/rok vč. 21% DPH 

Doba nájmu:    01.06.2020 do 30.09.2020 

 

Termín:  26.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1881/20 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – Obnova zázemí Domu kultury 

Šumperk 

schvaluje 

přijmout dotaci od Olomouckého kraje na spolufinancování projektu „Obnova zázemí Domu 

kultury Šumperk“ ve výši 120.000,-- Kč. 

 

Termín:  21.05.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

1882/20 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – Obnova zázemí Domu kultury 

Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 

Olomouc, IČO 60609460, v částce 120.000,-- Kč na spolufinancování „Obnova zázemí Domu 

kultury Šumperk“. 

 

Termín:  21.05.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1883/20 Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu 

budoucnosti – oprava hrobky Familie Weiss 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti 

s Česko-německým fondem budoucnosti, nadačním fondem, Železná 24, 110 00 Praha 1, IČO 

67776841, v částce 130.000,-- Kč na spolufinancování projektu „Oprava hrobky Familie 

Weiss“. 

 

Termín:  21.05.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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1884/20 Opěrné zdi – potok Temenec – uzavření dodatku č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21-11/2019-JR uzavřené dne 25.11.2019 se 

zhotovitelem stavebních prací se společností JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 792 01 

Bruntál, IČO 26875080. Původní cena dle SOD 4.524.223,25 Kč bez DPH, tj. 5.474.210,13 

Kč vč. DPH. Nová cena 4.682.549,96 Kč bez DPH, tj.5.665.885,45 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

1885/20 Opěrné zdi – potok Temenec – uzavření dodatku č. 1 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření částku ve výši 158.326,71 Kč bez 

DPH, tj. 191.575,32 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1886/20 Uzavření smlouvy o dílo – restaurování sochy Merkura 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo s MgA. Martinem Parobkem, Na Vyhlídce 21, 785 01 Šternberk, IČO 

70251932, na restaurování sochy Merkura v ceně 345.780,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  21.05.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

1887/20 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu investic 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, v souladu s ustanovením  

§ 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů – technického 

zhodnocení budovy (oplocení rampy na pracovišti na ulici Šumavská) v celkové výši do 75 tis. 

Kč, dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  21.05.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1888/20 Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku základních škol a přípravné třídy ve městě 

Šumperku pro školní rok 2020/2021 

bere na vědomí 

informaci o výsledcích zápisu dětí do 1. ročníku základních škol a přípravné třídy ve městě 

Šumperku pro školní rok 2020/2021. 
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1889/20 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem během hlavních 

letních a vánočních prázdnin 

bere na vědomí 

přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem během hlavních letních 

prázdnin ve školním roce 2019/2020 a po dobu vánočních prázdnin ve školním roce 

2020/2021. 

 

 

1890/20 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem během hlavních 

letních a vánočních prázdnin 

bere na vědomí 

návrh přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem na dobu čtyř týdnů 

během hlavních letních prázdnin ve školním roce 2020/2021. 

 

   

1891/20 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/2019/0466/OSM uzavřené dne 23.05.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.06.2020  

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

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1892/20 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/2019/0467/OSM uzavřené dne 27.05.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a F. a M. N., trvale 

hlášeni na adrese Libina, Obědné, jako nájemci bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, 

v ulici Temenické, na straně druhé, za podmínek: 

  
− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.06.2020 

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

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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RM 41 – 21.05.2020 

1893/20 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. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2016/0550/OSM uzavřené dne 21.11.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

straně druhé, za podmínek: 

     

 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.06.2020 do 30.06.2022 

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

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1894/20 Časový a obsahový program schůzí Rady města na 2. pololetí 2020 

schvaluje 

časový a obsahový program schůzí Rady města na 2. pololetí 2020. 

 

Termín:  21.05.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1895/20 Časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 2. pololetí 2020 

doporučuje ZM 

schválit časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 2. pololetí 2020. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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