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Naše čj.: MUSP 54754/2020 

Naše sp. zn.: 54752/2020 TAJ/PECH *MUSPX025R7EH* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 42. schůze Rady města Šumperka ze dne 04.06.2020 

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. 

 

1896/20 MJP – nařízení města Šumperk č. 4/2020, kterým se ruší nařízení č. 2/2020 – o 

opatření k zamezení šíření koronaviru 

vydává 

v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), v platném znění, nařízení města Šumperka, kterým se ruší nařízení      

č. 2/2020, o opatření k zamezení šíření koronaviru, které nabylo účinnosti dnem 18.03.2020. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1897/20 Řádná účetní závěrka – Divadlo Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se 

sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady, schvaluje 

 

1. Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ve výši: 

 

Výnosy celkem        22.471.722,08 Kč 

Náklady celkem        22.197.539,67 Kč 

 

Výsledek hospodaření              274.182,41 Kč 

 

2. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 v částce 274.182,41 Kč takto: 

 

Převedení zisku na účet 428 OOO Nerozdělený zisk minulých let v částce 274.182,41 Kč. 

 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Potěšil 
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1898/20 Řádná účetní závěrka – Dům kultury Šumperk, s.r.o. 

RM ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o., 

se sídlem ul. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady, schvaluje 

 

1. Řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2019 ve výši: 

 

Výnosy celkem        16.339.963,89 Kč 

Dotace z rozpočtu města Šumperk 

1. Dotace – festival PRELUDIUM 2019     50.000,-- Kč 

2. Dotace – festival ŠPEK 2019      50.000,-- Kč 

3. Dotace – na celoroční zajištění činnosti           4.800.000,-- Kč 

4. Investiční dotace                 400.000,-- Kč 

 

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 

1. Dotace – festival PRELUDIUM 2019     20.000,-- Kč 

2. Dotace – festival ŠPEK 2019      30.000,-- Kč 

3. Dotace na podporu výstavního cyklu v Galerii Jiřího   10.000,-- Kč 

    Jílka za rok 2019 

 

Náklady celkem        16.055.961,41 Kč 

Výsledek hospodaření              284.002,48 Kč 

 

2. Hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 284.002,48 Kč a jeho zaúčtování na 

účet 428 - Nerozdělený zisk z minulých let v plné výši. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Písková 

   

1899/20 Nouzový stav (COVID-19) – přehled darů 

schvaluje 

příjem darů od poskytovatelů: 

− OP Papírna, s.r.o., Olšany 18, 789 62 Olšany, IČO 25128612 – 500 litrů dezinfekce 

ANTI-COVID včetně kontejneru IBC 1.000 l, 240 ks respirátorů FFP2 

− R. H., Rapotín – 1.000 ks respiračních roušek FFP2 pro děti základních škol 

v Šumperku v celkové hodnotě 65.000,-- Kč 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

1900/20 Nouzový stav (COVID-19) – přehled darů 

schvaluje 

poskytnutí darů organizacím: 

− SHM s.r.o., Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk, IČO 47976519 – 200 ks 

jednorázových rukavic 

− Generi, s.r.o., Uničovská 50, 787 01 Šumperk, IČO 48391930 – 10 ks respirátorů 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 
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1901/20 Nouzový stav (COVID-19) – přehled darů 

schvaluje 

výdej ochranných prostředků a dezinfekce dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

   

1902/20 Závěrečný účet města Šumperka 

doporučuje ZM 

schválit hospodaření města Šumperka za rok 2019 bez výhrad.  

Výsledky města Šumperka k 31.12.2019: 

Příjmy celkem      657.048 tis. Kč 

Výdaje celkem     674.699 tis. Kč 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1903/20 Závěrečný účet města Šumperka 

bere na vědomí 

a) zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2019 

b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 

c) přehled výsledků hospodaření organizací města 

d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01. do 

31.12.2019 

 

1904/20 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2019 

doporučuje ZM 

schválit: 

Výrok: 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperk, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 

dni 31.12.2019. 

 

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: účetní závěrka města Šumperk k 31.12.2019 

Sídlo: 787 01 Šumperk, náměstí Míru 1 

IČO 00303461 

DIČ CZ00303461 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1905/20 Obecně závazná vyhláška č. xx/2020 – o omezení provozování hazardních her na 

území města Šumperka 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 

ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
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předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. xx/2020, o omezení provozování hazardních her na 

území města Šumperka s účinností od 01.08.2020. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

1906/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VIII r. 2020 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. VIII roku 2020: 

příjmy ve výši:        4.358 tis. Kč 

výdaje ve výši:       4.085 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   586.571 tis. Kč 

výdaje celkem:  670.370 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  768.321 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      687.964 tis. Kč 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1907/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VIII r. 2020 

schvaluje 

rozpočtová opatření, a to přesun prostředků fondu životního prostředí dle předloženého 

materiálu. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1908/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

1462/20, 1632/20, 1633/20, 1644/20, 1645/20, 1646/20, 1650/20, 1653/20, 

1659/20, 1666/20, 1667/20, 1668/20, 1676/20, 1695/20, 1696/20, 1715/20, 

1716/20, 1717/20, 1724/20, 1725/20, 1726/20, 1727/20, 1728/20, 1730/20, 

1731/20, 1732/20, 1735/20, 1736/20, 1737/20, 1738/20, 1739/20, 1741/20, 

1742/20, 1744/20, 1745/20, 1747/20, 1749/20, 1750/20, 1751/20, 1752/20, 

1755/20, 1756/20, 1757/20, 1759/20, 1760/20, 1761/20, 1762/20, 1763/20, 

1764/20, 1765/20, 1766/20, 1767/20, 1768/20, 1769/20, 1770/20, 1771/20, 

1772/20, 1773/20, 1774/20, 1775/20, 1776/20, 1778/20, 1779/20, 1780/20, 

1781/20, 1782/20, 1783/20, 1784/20, 1785/20, 1786/20, 1787/20, 1788/20, 

1789/20,    1790/20,   1792/20,    1793/20,   1795/20,    1797/20. 

 

1909/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

1463/20 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1634/20 do 31.07.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1647/20 do 31.07.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1655/20 do 30.09.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1657/20 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1663/20 do 30.09.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1675/20 do 31.07.2020 Zodpovídá: Ing. Volf 

 

1910/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1541/20 ze dne 06.02.2020 

ruší 

usnesení RM č. 1541/20 ze dne 06.02.2020 z důvodu nařízení Vlády ČR v rámci nouzového 

stavu. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1911/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1622/20 ze dne 05.03.2020 

ruší 

usnesení RM č. 1622/20 ze dne 05.03.2020 z důvodu nové poptávky. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1912/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1688/20 ze dne 05.03.2020 

ruší 

usnesení RM č. 1688/20 ze dne 05.03.2020 z důvodu úsporných opatření. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1913/20 Smlouva o nájmu nebytových prostor – kotelna K5 Pod Senovou 

schvaluje 

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu kotelny K5 Pod Senovou v budově bez 

čísla popisného nebo evidenčního (stavba občanského vybavení), nacházející se na stavebním 

pozemku parcelním číslo st. 634 v katastrálním území Dolní Temenice a obci Šumperk. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

1914/20 Smlouva o nájmu nebytových prostor – kotelna K6 Bratrušovská 

schvaluje 

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu kotelny K6 Bratrušovská v budově č. p. 

2634 (občanská vybavenost), nacházející se na stavebním pozemku parcelním číslo st. 478/2 

v katastrálním území Dolní Temenice a obci Šumperk. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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1915/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – č. parc. 1093/7 NNk“ (lokalita čerpací stanice EuroOil při ul. 

Jesenické) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – č. parc. 1093/7 NNk“ – nové zemní 

vedení NNk přes pozemky p. č. 1093/35, 1093/36 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

nového odběrného místa – plnící plynové stanice CNG v areálu čerpací stanice EuroOil při ul. 

Jesenické. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

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

započatý 1 m délky věcného břemene, 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:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1916/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk – Nemocniční + 3, 1. část 

schvaluje 

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

provozovat na budoucích služebných pozemcích p. č. 927/81, 927/89, 985/1, 985/3, 999/3, 

999/5, 999/24, 999/62, 999/63, 999/64, 999/34, 999/61, 1017/5, 2076/3, 2299, 

927/91, 927/80 v k. ú. Šumperk, plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk – Nemocniční + 

3, 1. část“ – rekonstrukce stávajícího NTL plynovodního řadu včetně přípojek na STL plynovod, 

v lokalitě ul. Nemocniční, Vřesové, Jílové, Jesenické, včetně jeho 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 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 
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zajistí na své náklady budoucí oprávněný. Úhradu úplaty provede oprávněný ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, který vystaví budoucí 

povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného 

břemene. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.12.2025. 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:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1917/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk – Nemocniční + 3, 2. část 

schvaluje 

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

provozovat na budoucích služebných pozemcích p. č. 355/10, 356/3, 1033/1, 1033/20, 

1033/21, 1033/17, 1067/7, 2045/5, 2046/1, 2076/3, 2300, 2355/1 v k. ú. Šumperk, 

plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk – Nemocniční + 3, 2. část“ – rekonstrukce 

stávajícího NTL plynovodního řadu včetně přípojek na STL plynovod, v lokalitě ul. Nemocniční, 

Luční, Květné, U Potoka, Třebízského, včetně jeho 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 v I. – II. zóně a ve výši 110,-- Kč + platná sazba 

DPH/každý započatý 1 m délky věcného břemene v III. – IV. zóně, stanovené dle 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po 

dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný. Úhradu 

úplaty provede oprávněný ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového 

dokladu, který vystaví budoucí povinný nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření vlastní 

smlouvy o zřízení věcného břemene. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.12.2025. 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:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1918/20 MJP – odstoupení od smlouvy o dílo – oprava amfiteátru, Sady 1. máje, Šumperk 

bere na vědomí 

oznámení společnosti SATIM CZ s.r.o., se sídlem 2. května 1634, 763 61 Napajedla, IČO 

29199433, o odstoupení od smlouvy o dílo č. SML/2020/0157/OKS, jejímž předmětem je 

oprava amfiteátru, Sady 1. máje, Šumperk. 

 

   

1919/20 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 provozovnou v okolí parkoviště, parkovací místo č. 15 

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 01.07.2020 do 30.06.2023, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

Termín:  10.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1920/20 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 – společnost se 

sídlem v okolí parkoviště, parkovací místo č. 1, 25 a 26 

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 01.07.2020 do 30.06.2023, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

Termín:  10.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1921/20 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 provozovnou v okolí parkoviště, parkovací místo č. 23 

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

21 % DPH/1 park. místo/rok 
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Doba nájmu: doba určitá od 01.07.2020 do 30.06.2023, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

Termín:  10.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1922/20 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. 27, 28 

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 01.07.2020 do 30.06.2023, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

Termín:  10.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1923/20 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 se sídlem 

v okolí parkoviště, parkovací místo č. 17 

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 01.07.2020 do 30.06.2023, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

Termín:  10.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1924/20 MJP – inventarizace a vyhodnocení zdravotního stavu stromů s dlouhodobým plánem 

péče v areálech MŠ a ZŠ v Šumperku 

schvaluje 

objednávku, případně uzavření smlouvy na vyhotovení komplexního hodnocení stromů 

s plánem dlouhodobé péče a tabulkovými cenami zásahů na pozemcích, které využívají MŠ a 

ZŠ v Šumperku, se společností SAFE TREES, s.r.o. se sídlem ul. Hlinky 92, 603 00 Brno, IČO 

26935287. 

Cena díla 87.120,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1925/20 MJP – žádost Kina Oko o souhlas s podnájmem bytu v budově kina 

souhlasí 

v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 06.04.2006, ve znění usnesení RM č. 4616/06 

ze dne 27.04.2006, s prodloužením podnájemní smlouvy k bytu 1 + 1 v budově Kina Oko 

Šumperk, č. p. 1170, na pozemku st. p. č. 1246 v k. ú. a obci Šumperk, jehož je součástí (or. 

ozn. Masarykovo nám. 3), za těchto podmínek: 

 

nájemce: Kino Oko Šumperk, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400 

podnájemce: D. Š., bytem Postřelmov 

doba podnájmu: od 01.07.2020 do 31.12.2020  

úplata za podnájem: 1.936,-- Kč/měsíc, náklady na vodné a stočné budou počítány dle 

platných cen a na základě odečtu stavu měřidel. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1926/20 MJP – schválení podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p. č. 195/1 a 

p. č. 964 v k. ú. Dolní Temenice 

doporučuje ZM 

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o 

zřízení věcného práva, kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, IČO 69797111, 

převede do vlastnictví města Šumperk pozemky p. č. 195/1 a p. č. 964 v k. ú. Dolní Temenice 

se všemi součástmi (trvalé porosty) za těchto podmínek: 

− Vlastnické právo se převede v souladu s ust. § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., ve 

veřejném zájmu, jelikož nabyvatel převáděný majetek potřebuje k revitalizaci veřejného 

prostranství v souladu se studií „Regenerace panelového sídliště Šumperk – Sever“. 

Pozemky budou i nadále sloužit k nekomerčním účelům pro potřeby občanů města a 

široké veřejnosti ke zlepšení kvality bydlení, bezpečnosti i životního prostředí. 

− Nabyvatel vezme na vědomí, že v blízkosti převáděného majetku se nachází síť 

elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN a.s., IČO 04084063, a 

dále, že přes pozemek p. č. 964 v k. ú. Dolní Temenice je vedeno podzemní vedení NN 

ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Dále se v blízkosti 

převáděného majetku nachází zděná stanice NN a podzemní vedení VN, obojí ve 

vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. 

− Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu, pro který byl 

převeden, anebo bude-li převáděný majetek využíván ke komerčním či jiným 

výdělečným účelům, anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či přenechán do 

pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu 

ve výši cca 10% hodnoty převáděného majetku ke dni právních účinků zápisu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek 

využívat ve veřejném zájmu, pro který byl převeden, anebo bude-li převáděný majetek 

využíván ke komerčním či jiným výdělečným účelům, anebo bude-li převáděným 

majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, 

převodce je oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb. 

− Nabyvatel se zaváže o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve 

veřejném zájmu, pro který byl převeden. Převáděný majetek nelze využívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu, 

ani takové nakládání strpět. Toto omezení se sjedná na dobu 10 let od právních účinků 

vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

− Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti 

uvedené v předchozím bodu ve vztahu ke každé jednotlivé převáděné nemovité věci 

tvořící převáděný majetek. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí 
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převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní 

povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. 

V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem 

odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

− Nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit 

věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a 

veřejně prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho 

stavbě. 

− Úhradu smluvních pokut provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 

mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

− Bude-li zjištění smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 

případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto 

náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů poté, kdy bude doručena písemná výzva 

převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

− Převodce je oprávněn kdykoliv kontrolovat během lhůty 10letého omezení, zda jsou 

všechny smluvní povinnosti dodržovány, a nabyvatel je povinen k tomu převodci 

poskytnout odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto závazku nabyvatele se 

sjednává závazek nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč, a to 

ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva 

převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

− Nabyvatel je povinen vždy do 31.01. následujícího roku předat převodci pravdivou a 

úplnou písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu 

veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou 

ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel ve smlouvě zavázal. Za porušení 

tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2000,-- Kč, a to ve 

lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce 

k zaplacení smluvní pokuty. 

− Nabyvatel jako povinný současně zřídí v souladu s § 1761 občanského zákoníku, 

k zajištění účelu převodu ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému 

majetku – p. č. 195/1 a p. č. 964 v k. ú. Dolní Temenice věcné právo, spočívající 

v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej 

zástavním právem, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva 

pro nabyvatele do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného 

bude zřízena jako věcné právo. 

− Smluvní strany uzavřením smlouvy zároveň dohodou zruší Smlouvu o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva 

č. UZSVM/OSU/11380/2018-OSUM uzavřenou dne 16.01.2019. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1927/20 MJP – souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k bytu č. 2958/32 v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 5 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 01.07.2020 do   31.12.2022. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1928/20 MJP – souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k bytu č. 2958/32 v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

doporučuje ZM 

udělit souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 

32/05, uzavřené dne 27.06.2005 mezi městem Šumperk jako budoucím prodávajícím a 

zůstavitelkou M. P., posl. bytem Šumperk, na byt v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk. Smlouva 

o postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena mezi 

notářkou Mgr. Andreou Salvovou, jako postupitelkou a I. H., bytem Šumperk, jako 

postupníkem. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1929/20 MJP – žádost o souhlas s prodloužením smluv mezi MŠ Sluníčko a jesle Ječmínek 

souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 ze dne 

02.09.2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 1907 na pozemku st. p. č. 

2529 a části pozemku p. č. 179/3 zahrada, vše v kat. území Šumperk (or.ozn. Evaldova 25, 

Šumperk) za účelem provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 

příspěvková organizace, jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., se sídlem Šumperk, 

Evaldova 25, PSČ 787 01, IČO 26835932, jako nájemcem, dle článku III. odst. 2 smlouvy o 

výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko 

Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, Evaldova č. p. 1907/25, 

PSČ 787 01, IČO 60801085, jako vypůjčitelem na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM č. 

327/03 ze dne 20.02.2003. Doba pronájmu bude prodloužena od 01.07.2020 do 

30.06.2021. Výnos nájemného bude příjmem MŠ Sluníčko. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1930/20 MJP – žádost o souhlas s prodloužením smluv mezi MŠ Sluníčko a jesle Ječmínek 

souhlasí 

s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2590/04 ze dne 

02.09.2004 mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 

se sídlem Šumperk, Evaldova č. p. 1907/25, PSČ 787 01, IČO 60801085, jako půjčitelem a 

JEČMÍNEK, o.p.s., se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, IČO 26835932, jako 

vypůjčitelem, kterou Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 

vypůjčila obecně prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o.p.s., za účelem provozování dětských 

jeslí movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 01.07.2020 do 30.06.2021. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1931/20 MJP – žádost o uzavření kupní smlouvy k bytové jednotce v domě Prievidzská, 

Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 30.09.2019 do 16.10.2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze 

dne 26.09.2019, prodej bytové jednotky, spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 na 

společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718, 

spoluvlastnického podílu o velikosti 928/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a  
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čp. 2923 stojící na pozemku st. p. č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 

na st. p. č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

− kupující: S. S., bytem Šumperk 

− kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech 

domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 637.558,-- Kč 

− kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0065/2014 ze dne 

28.02.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2015 

− kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1932/20 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 1364/7 v k. ú. Horní Temenice (or. lokalita bývalého 

statku v Temenici) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat pozemek parcelní číslo 1364/7 o výměře 25 m2 v  

k. ú. Horní Temenice. 

Podmínky prodeje:  

− účel prodeje: pozemek pod účelovou komunikací 

− kupní cena: min. 500,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné 

povinnosti odvodu DPH 

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− vlastník pozemku si vyhrazuje právo společně s prodejem pozemku sjednat služebnost 

stezky, průhonu, cesty, vjezdu na služebný pozemek na zvířatech a vláčení břemen po 

služebném pozemku 

 

Termín:  15.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1933/20 MJP – zveřejnění prodeje části 1998/4 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Šumperk (or. při 

ul. Reissově) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku parcelní číslo 1998/4 o výměře cca 

250 m2 v k. ú. Šumperk. 

Podmínky prodeje:  

− kupní cena: 400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné povinnosti 

odvodu DPH 

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude uzavřena smlouva budoucí kupní 

s podmínkou úhrady kupní ceny nejpozději ve 12 měsíčních splátkách  

− prodej pozemku bude řešen společně s prodejem pozemku parcelní číslo 1998/1 v    

k. ú. Šumperk 

 

Termín:  15.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1934/20 MJP – změna usnesení RM č. 1878/20 – smlouva o zřízení věcného břemene pro 

stavbu plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk, Zborovská + 4, 1. část“ 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 1878/20 ze dne 21.05.2020 ve věci uzavření smlouvy 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, mezi povinným z věcného břemene městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461, a oprávněným z věcného břemene spol. GasNet, 

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

Změna usnesení spočívá v zúžení výčtu dotčených pozemků o pozemek p. č. 1531/3 v k. ú. 

Šumperk, a tím k snížení výše úplaty z původní částky 157.457,-- Kč vč. DPH v platné výši na 

novou částku 156.791,80 Kč vč. DPH v platné výši.   

V ostatním se usnesení RM č. 1878/20 nemění. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

1935/20 MJP – zveřejnění pronájmu p. p. č. 500/11, p. p. č. 498/17 a části p. p. č. 498/1 v    

k. ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout pozemek parcelní číslo 500/11 o výměře 552 

m2, pozemek parcelní číslo 498/17 o výměře 18 m2 a část pozemku parcelní číslo 498/1 o 

výměře 944 m2 oba v k. ú. Šumperk. 

Podmínky pronájmu: 

− účele pronájmu: zázemí k rodinnému domu 

− sazba nájemného: 1,-- Kč/m2/rok  

− pronajímatel se zavazuje, že nezvýší sazbu nájemného nejméně do 31.12.2030 

z důvodu nákladů spojených s vyčištěním předmětu nájmu od odpadu, který byl na 

předmětu nájmu uložen    

− doba nájmu: neurčitá s účinností od data podpisu nájemní smlouvy s tříměsíční 

výpovědní lhůtou 

− v případě vybudování oplocení předmětu nájmu nájemce bere na vědomí, že po 

ukončení sjednané nájemní smlouvy nebude požadovat po vlastníku předmětu nájmu 

náklady spojené s vybudováním oplocení a oplocení odstraní, pokud se pronajímatel 

s nájemcem nedohodne jinak. 

 

Termín:  15.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1936/20 MJP – vydání souhlasu se stavbou oplocení 

souhlasí 

s výstavbou drátěného oplocení upevněného na kovových sloupcích, které bude vybudováno 

po hranici pozemku 498/38 v k. ú. Šumperk – pozemek nově označen geometrickým plánem 

číslo 7098-10/2020 ze dne 14.02.2020. Oplocení bude vybudováno výhradně na náklady 

stavebníka O. Z. a K. Z., oba bytem Brno. Pokud nebude vyřešeno právo užívat pozemek 
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nejpozději do 31.12.2020, zavazuje se stavebník odstranit oplocení na vlastní náklady, pokud 

se nedohodne s vlastníkem pozemku na jiném způsobu řešení. 

 

Termín:  15.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1937/20 Geschaderův dům – ukončení pronájmu budovy a zveřejnění pronájmu jednotlivých 

prostor 

schvaluje 

 ukončit nájemní smlouvu č. SML/2016/0554/OSM ze dne 14.11.2016, kde pronajímatelem 

je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, a 

nájemcem Společnost česko-německého porozumění Šumperk-Jeseníky, z.s., se sídlem 

Kladská 233/1, 787 01 Šumperk, IČO 43961266. 

 

 Předmět nájmu:   budova č. p. 233 – stavba občanského vybavení, která je součástí 

pozemku     st. p. č. 100 v k. ú. Šumperk (Geschaderův dům) 

Způsob ukončení:  písemná dohoda k datu 31.08.2020, případně písemná výpověď 

s 6měsíční výpovědní dobou 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1938/20 Geschaderův dům – ukončení pronájmu budovy a zveřejnění pronájmu jednotlivých 

prostor 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka vypůjčit kancelář č. 116 o velikosti 13,78 m2, nacházející se 

v 1. NP budovy č. p. 233 – stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku st. p. č. 

100 v k. ú. Šumperk (Geschaderův dům), za těchto podmínek: 

 

 Doba výpůjčky: neurčitá, výpovědní lhůta 6měsíční 

Účel výpůjčky: využití kanceláře pro spolkovou činnost Společnosti česko-německého 

porozumění Šumperk-Jeseníky, z.s., jejímž členem je i město Šumperk 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1939/20 Geschaderův dům – ukončení pronájmu budovy a zveřejnění pronájmu jednotlivých 

prostor 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout kancelář č. 216 s kuchyňkou č. 217 o celkové 

velikosti 32,29 m2, nacházející se ve 2. NP budovy č. p. 233 – stavba občanského vybavení, 

která je součástí pozemku st. p. č. 100 v k. ú. Šumperk (Geschaderův dům), za těchto 

podmínek: 

 

 Doba nájmu: neurčitá, výpovědní lhůta 6měsíční 

 Účel nájmu: využití kanceláře pro nepodnikatelskou činnost 

 Nájemné: minimální výše nájemného je stanovena na částku 600,-- 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, odpadky, el. energie, vytápění, čištění a prohlídky 

komínů, případně další, výše úhrady za služby bude stanovena podle způsobu 

využití prostor a počtu osob 

 Podmínky: 
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− písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném „Pronájem prostor – Geschaderův dům – neotvírat“, a to na adresu 

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

− písemná nabídka bude obsahovat záměr využití předmětu nájmu, nabízenou výši 

ročního nájemného, případně osvědčení o registraci plátce DPH, 

− písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 

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

v termínu do 31.07.2020 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 31.07.2020, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 

posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka, 

− kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je druh a rozsah nabízených služeb, otevírací 

doba, navrhovaná výše nájmu a začátek provozu, 

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

zúčastněných uchazečů. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

1940/20 Geschaderův dům – ukončení pronájmu budovy a zveřejnění pronájmu jednotlivých 

prostor 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout kancelář č. 212, 213, 214 a sklad č. 206 o 

celkové velikosti 96,37 m2, nacházející se ve 2. NP budovy č. p. 233 – stavba občanského 

vybavení, která je součástí pozemku   st. p. č. 100 v k. ú. Šumperk (Geschaderův dům), za 

těchto podmínek: 

 

 Doba nájmu: neurčitá, výpovědní lhůta 6měsíční 

 Účel nájmu: využití kanceláře pro nepodnikatelskou činnost 

 Nájemné: minimální výše nájemného je stanovena na částku 600,-- 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, odpadky, el. energie, vytápění, čištění a prohlídky 

komínů případně další, výše úhrady za služby bude stanovena podle způsobu 

využití prostor a počtu osob 

 

 

 

 Podmínky: 
 

− písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném „Pronájem prostor – Geschaderův dům – neotvírat“, a to na adresu 

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

− písemná nabídka bude obsahovat záměr využití předmětu nájmu, nabízenou výši 

ročního nájemného, případně osvědčení o registraci plátce DPH, 

− písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 

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

v termínu do 31.07.2020 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 31.07.2020, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy k 

posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka, 

− kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je druh a rozsah nabízených služeb, otevírací 

doba, navrhovaná výše nájmu a začátek provozu. 
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− město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze 

zúčastněných uchazečů. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1941/20 Geschaderův dům – ukončení pronájmu budovy a zveřejnění pronájmu jednotlivých 

prostor 

schvaluje 

pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem kanceláře č. 216 s kuchyňkou      

č. 217 a pronájem kanceláří č. 212, 213, 214 se skladem č. 206 nacházejících se v budově 

č.p. 233 – stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku st. p. č. 100 v k. ú. 

Šumperk (Geschaderův dům), hodnotící komisi pro posouzení a doporučení předložených 

písemných nabídek na pronájem zveřejněných prostor v tomto složení: 

 

členové hodnotící komise: 

Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková 

náhradníci hodnotící komise: 

Mgr. Romana Drásalová, Ing. Šárka Hanáková, Lubomír Polášek 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1942/20 Geschaderův dům – ukončení pronájmu budovy a zveřejnění pronájmu jednotlivých 

prostor 

svěřuje 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, s účinností od 01.03.2020 odboru správnímu a vnitřních věcí Městského úřadu 

Šumperk působnost v oblasti krátkodobého pronájmu či krátkodobé výpůjčky společenské 

místnosti v budově č. p. 233 – stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku          

st. p. č. 100 v k. ú. Šumperk (Geschaderův dům). Současně stanovuje cenu za pronájem 

společenské místnosti ve dnech pondělí až pátek v době od 8.00 do 16.00 ve výši 180,-- Kč 

včetně DPH/hodina. Mimo tyto dny a dobu bude cena stanovena individuálně. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

 

   

1943/20 Revitalizace ulice Šumavská, Šumperk – III. etapa – překládka sítě el. komunikací   

č. VPIC/MS/2020/00075 

schvaluje 

uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací                                         

č. VPIC/MS/2020/00075 v rámci stavby: „Revitalizace ul. Šumavská, Šumperk – III. etapa“ 

s vlastníkem sítě elektronických komunikací CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 

00 Praha 9, IČO 04084063. 

 

Termín:  25.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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1944/20 Klapperothova manufaktura 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni 

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

v Šumperku“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

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

Salcburgerová 

 

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Bc. David 

Kobza, Ing. Eva Nádeníčková 

 

minimální seznam uchazečů: 

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

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

− Desing By Hy s.r.o., Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4, IČO 27634329 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1945/20 Podání žádosti o dotaci – zlepšení efektivity veřejné správy 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost, výzvy č. 109 na financování 

projektu „Nástroje pro zlepšení efektivity veřejné správy města Šumperk“. 

 

Termín:  16.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1946/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

doporučuje ZM 

  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

− přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na neziskové akce pro rok 2020 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením 

ZM č. 321/19 ze dne 31.10.2019, dle přílohy č. 1. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1947/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

doporučuje ZM 

neschválit přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu 

„Podpora neziskových akcí“ pro rok 2020, dle přílohy č. 2. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1948/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

schvaluje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění:    

         

− přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na neziskové akce pro rok 2020 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením 

ZM č. 321/19 ze dne 31.10.2019, dle přílohy č. 3. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1949/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

neschvaluje 

přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2020, dle přílohy č. 4. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1950/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

doporučuje ZM 

  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

− přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na celoroční činnost pro rok 2020 dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením ZM č. 321/19 ze dne 31.10.2019, dle přílohy č. 1. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1951/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

schvaluje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění:    

         

− přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na celoroční činnost pro rok 2020 dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením ZM č. 321/19 ze dne 31.10.2019, dle přílohy č. 2. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1952/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

neschvaluje 

přidělení dotace na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2020, dle přílohy č. 3. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1953/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

doporučuje ZM 

  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

− přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2020 

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2020 dle vzorové smlouvy, která byla 

schválena usnesením ZM č. 321/19 ze dne 31.10.2019, dle přílohy č. 1. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1954/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

schvaluje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění:    

         

− přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2020 

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2020 dle vzorové smlouvy, která byla 

schválena usnesením ZM č. 321/19 ze dne 31.10.2019, dle přílohy č. 2. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1955/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

neschvaluje 

přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 

města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2020, dle přílohy č. 3. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1956/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

 

Příjemce:   TJ Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 

Zastoupený: Jarmilou Hynkovou   

Účel použití:   na náklady spojené s dopravou dětí do plaveckého bazénu v Zábřehu na 

Moravě 

 Výše částky:     61.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

1957/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

 

Příjemce:   Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk, z.s., Bratrušovská 2633/15, 

Šumperk, IČO 02214652 

Zastoupený: Annou Kouřilovou 

 Účel použití:   na činnost 

 Výše částky:     10.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

1958/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

 

Příjemce:   FbC Asper Šumperk, z.s., Šmeralova 766/4, Šumperk, IČO 26550881 

Zastoupený: Ing. Petrem Matějem 

 Účel použití:   na zvýšené náklady za pronájmy hal a tělocvičen 

 Výše částky:     130.000,-- Kč   
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Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1959/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 
 

 

Příjemce:   Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk, z.s., J. z Poděbrad 418/44, 

Šumperk, IČO 02214946 

Zastoupený: Mgr. Márií Chmelařovou   

 Účel použití:   na činnost 

 Výše částky:     15.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1960/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

Příjemce:   Tělocvičná jednota Sokol Šumperk - Temenice, Starobranská 50/9, Šumperk, 

IČO 49561375 

Zastoupený: Evou Filipiovou 

 Účel použití:   na činnost 

 Výše částky:     15.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1961/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 
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Příjemce:   Aeroklub Šumperk, z.s., Nový Malín 524, PSČ 788 03,  IČO 00535028 

Zastoupený: Pavlem Kundratou 

 Účel použití:   na výstavbu krytého stání pro přívěsné vozíky na větroně 

 Výše částky:     25.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1962/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

Příjemce:   OCR Runners Šumperk, Bratrušovská 2632/13, Šumperk, IČO 07659474 

Zastoupený: Davidem Nákonečným, DiS 

 Účel použití:   na stavbu překážek a konstrukcí na trénování úchopu 

 Výše částky:     7.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1963/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 

 

Příjemce:   JM Sidecar klub v AČR, Šumperk, Italská 3064/22, Šumperk, IČO 03788113 

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Krejčí 

 Účel použití:   na náklady spojené s provozem sidecarcrossového teamu 

 Výše částky:     10.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1964/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 
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Příjemce:   V. V. V., Šumperk 

 Účel použití:   na náklady spojené s MS ČR tělesně postižených šachistů 2020 na Horní 

Bečvě 

 Výše částky:     10.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1965/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 
 

 

Příjemce:   D. Š., Šumperk 

Účel použití:   na náklady spojené s tréninky 

 Výše částky:     13.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1966/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 
 

 

Příjemce:   A. S., Šumperk 

 Účel použití:   na zajištění výstavy soch a plastik u příležitosti 80. výročí narození autora 

 Výše částky:     20.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1967/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 
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Příjemce:   M. V., Šumperk 

Účel použití:   na náklady spojené s provozem autokrosu 

 Výše částky:     10.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1968/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

neschvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

321/19 ze dne 31.10.2019. 
 

 

Příjemce:   M. M. H., Šumperk 

Účel použití:   na náklady spojené s pěveckým koncertem zpěváka Dušana Klika 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

   

1969/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – souhlas zřizovatele s podáním žádosti o 

dotaci 

souhlasí 

s podáním žádosti Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, o dotaci z Fondu 

kinematografie v rámci mimořádné výzvy "Propagace kinematografie v kině". 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1970/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – souhlas zřizovatele s podáním žádosti o 

dotaci 

souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci a zapojením Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, 

příspěvkové organizace, IČO 71011994, v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony III.“ s názvem „Šablony III 2020 – MŠ Pohádka 

Šumperk“. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1971/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – uložení odvodu finančních prostředků do 

rozpočtu zřizovatele 

ukládá 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, odvod finančních prostředků 

z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ve výši 100 tis. Kč. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1972/20 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Šumperkem na školní rok 2020/2021 

bere na vědomí 

informaci o výsledcích zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Šumperkem na školní rok 2020/2021. 

 

   

1973/20 Organizace školního roku 2020/2021 

bere na vědomí 

informaci o organizaci školního roku 2020/2021 ve školách a školském zařízení zřizovaných 

městem Šumperkem. 

 

   

1974/20 Dodatek č. 1 k smlouvě na realizaci výroby a vysílání televizního měsíčníku „Šumperk 

– živá brána Jeseníků“ 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k smlouvě na realizaci výroby a vysílání televizního měsíčníku „Šumperk 

– živá brána Jeseníků“ s TV Morava, s.r.o., 8.května 497/37, Olomouc 772 00, IČO 

25826841. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1975/20 Projekt YEScyklo 2021 

doporučuje ZM 

zrušit usnesení ZM č. 456/20 ze dne 20.02.2020 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1976/20 Projekt YEScyklo 2021 

doporučuje ZM 

schválit zapojení města Šumperka do dotačního projektu YEScyklo 2021 ve spolupráci se 

sdružením Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Palackého 1341/2, Jeseník, IČO 68923244, 
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s mikroregionem Svazek Obcí Údolí Desné, Šumperská 775, 788 14 a obcí Rapotín, IČO 

65497074. Obec Rapotín je žadatelem o dotaci z Olomouckého kraje. Spoluúčast města 

Šumperka činí 160.000,-- Kč a bude uhrazena z rozpočtu roku 2021. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1977/20 Ceny města Šumperka – koncepce 

doporučuje ZM 

zrušit usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 597/12 ze dne 26.04.2012. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1978/20 Ceny města Šumperka – koncepce 

doporučuje ZM 

schválit koncepci akce Ceny města Šumperka. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1979/20 Ceny města Šumperka – koncepce 

doporučuje ZM 

schválit pravidla udílení Cen města Šumperka. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1980/20 Ceny města Šumperka – koncepce 

doporučuje ZM 

schválit změnu udílení cen města Šumperka ve způsobu výběru kandidátů a hlasování 

(MODEL C) takto: 

a) Akademie, která bude složena z předsedů komisí rady města, nominuje celkem 10 

Kandidátů z různých oblastí veřejného života města (dle kompetencí jednotlivých 

komisí).  

b) Seznam nominovaných Kandidátů vč. jejich medailonku bude zveřejněn a občané 

budou moci hlasovat/podpořit svého Kandidáta.  

c) První tři Kandidáti, kteří od veřejnosti získají největší počet hlasů, postoupí do druhého 

kola. 

d) Vítězného Kandidáta ve druhém kole vybere zastupitelstvo města. 

e) Vítězným Kandidátem bude ten, který od zastupitelů získá největší počet hlasů.  

f) Vítězného Kandidáta v souladu se zákonem o obcích schválí na svém jednání 

zastupitelstvo města. Vítěznému kandidátovi bude cena udělena na reprezentačním 

plese města. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1981/20 Žádosti o udělení výjimky z OZV č. 5/2015 

schvaluje 

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

nápojů na veřejném prostranství pro: 

 

 

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, 

− 24.08. (pondělí) do 31.10.2020 (sobota): Prodej vína a burčáku – ve stáncích, které 

město pronajímá na Hlavní třídě u spořitelny, případně ve vlastním stánku prodejce 

v přilehlém okolí tržnice, vždy od 07:00 do 18:00 hod. 

− 14.08.2020 (pátek): Soutěž ve vaření kotlíkového guláše, Sady 1. máje u vily Doris, od 

08:00 do 14:00 hod. 

− 11.09.2020 (pátek): Historické odpoledne, nám. Míru, od 12:00 do 22:00 hod. 

− 13.09.2020 (neděle): Šumperun, nám. Míru, 08:00 - 18:00 hod. 

  Výjimka se vztahuje pouze na konzumaci alkoholu s obsahem alkoholu do 15 %. 

 

Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, 

− 18., 19., 20., 22.08.2020 (úterý, středa, čtvrtek, sobota): Divadlo v parku, Pavlínin 

dvůr, vždy od 21:00 do 24:00 hod. 

  Výjimka se vztahuje pouze na konzumaci alkoholu s obsahem alkoholu do 15 %. 

 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9, 787 01 Šumperk, IČO 00852082, 

− 29.08.2020 (sobota): Letní ples, Pavlínin dvůr, od 18:00 do 24:00 

Výjimka se vztahuje pouze na konzumaci alkoholu s obsahem alkoholu do 15 %. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

1982/20 Obecně závazná vyhláška č. xx/2020, o nočním klidu 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanovením    § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. XX/2020, o nočním klidu, s účinností 

od 10.07.2020. 

 

Termín:  18.06.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

1983/20 Smlouva o obchodním zastoupení na prodej permanentek a vstupenek s HOKEJ 

ŠUMPERK 2003, s.r.o. 

schvaluje 

uzavření smlouvy o obchodním zastoupení, jejímž předmětem je zprostředkování prodeje 

permanentek a vstupenek společnosti HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o., Žerotínova 2010/59, 

Šumperk 787 01, IČO 26840219, zastoupené ředitelem Ing. Vladimírem Velčovským. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 



 

29|33 

RM 42 – 04.06.2020 

1984/20 Smlouva o obchodním zastoupení na prodej permanentek a vstupenek s HOKEJ 

ŠUMPERK 2003, s.r.o. 

svěřuje 

v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 04.06.2020 vedoucí odboru školství, kultury a vnějších 

vztahů rozhodování o ukončování smlouvy o obchodním zastoupení, jejichž předmětem bude 

zprostředkování prodeje permanentek a vstupenek společnosti HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o., 

a uzavírání dodatků k výše uvedené smlouvě. 

 

Současně RM uděluje vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů podpisové právo 

k uzavření výše uvedené smlouvy a dodatkům k této smlouvě. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1985/20 Změna organizace školního roku 2019/2020 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace školního roku 2019/2020 v základních školách zřizovaných 

městem Šumperkem. 

 

   

1986/20 Smlouva o zajištění provozu a zásobování karanténního prostoru – areál Luže 

schvaluje 

uzavření smlouvy o zajištění provozu a zásobování karanténního prostoru mezi městem 

Šumperkem a Armádou spásy v České republice, z.s., na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 

1 měsíc. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

   

1987/20 Uzavření smluv o umístění zařízení a o úhradě nákladů 

schvaluje 

uzavření smlouvy mezi městem Šumperkem a společností FORTEX - AGS, a.s., se sídlem Jílová 

1550, 787 01 Šumperk, IČO 00150584, o umístění zařízení koncového prvku jednotného 

systému varování a vyrozumění, a to elektronické sirény, na budově č. p. 1550 na pozemku 

st. p. č. 4513/1, st. p. č. 4513/2 a st. p. č. 4513/3 v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk (or. při ul. Jílová 1550/1 v Šumperku), a o úhradě nákladů za spotřebovanou 

elektrickou energii paušální částkou v maximální výši 500,-- Kč/rok. Smlouva bude uzavřena 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

1988/20 Uzavření smluv o umístění zařízení a o úhradě nákladů 

schvaluje 

uzavření smlouvy mezi městem Šumperkem a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou 

školou Šumperk, Gen. Krátkého 1, se sídlem Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk, IČO 

00843113, o umístění zařízení koncového prvku jednotného systému varování a vyrozumění, 
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a to elektronické sirény, na budově č. p. 950 na pozemku st. p. č. 1126/1 v katastrálním 

území Šumperk, obec Šumperk (or. při ul. Gen. Krátkého 950/1 v Šumperku), a o úhradě 

nákladů za spotřebovanou elektrickou energii paušální částkou v maximální výši 500,-- Kč/rok. 

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

1989/20 Uzavření smluv o umístění zařízení a o úhradě nákladů 

schvaluje 

uzavření smlouvy mezi městem Šumperkem a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou 

školou Šumperk, Gen. Krátkého 1, se sídlem Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk, IČO 

00843113, o umístění zařízení koncového prvku jednotného systému varování a vyrozumění, 

a to elektronické sirény, včetně převaděče, na budově č. p. 1801 na pozemku st. p. č. 3920 v 

katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. při ul. U sanatoria 1800/1 v Šumperku), a o 

úhradě nákladů za spotřebovanou elektrickou energii paušální částkou v maximální výši 

1.000,-- Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

1990/20 Uzavření smluv o umístění zařízení a o úhradě nákladů 

schvaluje 

uzavření smlouvy mezi městem Šumperkem a společností Jesan Kovo, s.r.o., se sídlem        

Čsl. armády 641/40, 787 01 Šumperk, IČO 41031199, o umístění zařízení koncového prvku 

jednotného systému varování a vyrozumění, a to elektronické sirény, na budově č. p. 641 na 

pozemku st. p. č. 846 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. při ul. Čsl. armády 

641/40 v Šumperku), a o úhradě nákladů za spotřebovanou elektrickou energii paušální 

částkou v maximální výši 500,-- Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

   

1991/20 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2019 

bere na vědomí 

  zprávu o činnosti sociálního odboru za rok 2019. 

 

 

1992/20 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2019 

bere na vědomí 

informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku za rok 

2019. 
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1993/20 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu o 

velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské, 

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

pronajímatelem na straně jedné a N. I., bytem Hostice, Ruda nad Moravou, jako nájemkyní na 

straně druhé, za podmínek:  

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

01.07.2020 

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

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1994/20 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu o 

velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské, 

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

pronajímatelem na straně jedné a J. D., trvale hlášena Šumperk, jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

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

01.07.2020 

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

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1995/20 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu o 

velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově, 

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

pronajímatelem na straně jedné a J. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek:  

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

01.07.2020 

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

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1996/20 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2017/0301/OSM uzavřené dne 18.04.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2022 

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

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1997/20 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. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2018/0416/OSM uzavřené dne 20.06.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. B., 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 01.07.2020 do 30.06.2022 

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

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1998/20 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2019 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2019. 

 

   

1999/20 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2019 

bere na vědomí 

předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2019. 

 

2000/20 Hospodaření s komunálním odpadem za rok 2019 

bere na vědomí 

− výsledky hospodaření s komunálním odpadem za rok 2019 

− rozpočet hospodaření s komunálním odpadem na rok 2020 
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2001/20 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 18.06.2020 včetně programu. 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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