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Naše čj.: MUSP 69415/2020 

Naše sp. zn.: 69403/2020 TAJ/PECH *MUSPX026ABZG* 

 

U S N E S E N Í  

z 45. schůze Rady města Šumperka ze dne 09.07.2020 

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. 

2039/20 Dražba nalezených věcí 

bere na vědomí 

výsledek společné veřejné dobrovolné dražby konané dne 10.06.2020. 

 

 

2040/20 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 

− prodej nevydražených předmětů v hodnotě nad 100,-- Kč v příští dražbě v roce 2021 za 

sníženou cenu  

− likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 100,-- Kč 

 

Termín:  30.06.2021 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

2041/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. X r. 2020 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. X roku 2020: 

příjmy ve výši:        1.359 tis. Kč 

výdaje ve výši:        1.870 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   592.430 tis. Kč 

výdaje celkem:  732.141 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěrů celkem:  794.180 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      749.735 tis. Kč 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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2042/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. X r. 2020 – fond životního prostředí 

schvaluje 

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

materiálu. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2043/20 MJP – směna částí pozemků p. č. 276/9 a st. p. č. 4309 v obci a k. ú. Šumperk 

(schodiště u domu Čajkovského 2, 4, 6) 

doporučuje ZM 

zrušit usnesení ZM č. 946/17 ze dne 14.12.2017. 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2044/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro plánovanou novostavbu RD na pozemcích p. č. 357 a st. 145 

v k. ú. Horní Temenice (při ul. Bohdíkovské) 

schvaluje 

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

přípojky přes pozemek p. č. 1329/3 v k. ú. Horní Temenice, pro účely připojení plánované 

novostavby RD na pozemcích p. č. 357 a st. 145 v k. ú. Horní Temenice. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

L. B., bytem Bohdíkov  

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

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

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- 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 500,-- 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 

30.04.2023. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2045/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojky dešťové 

kanalizace, pro účely připojení BD na adrese Nemocniční 747/48, Šumperk 

schvaluje 

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

přípojku dešťové kanalizace přes pozemek p. č. 2076/3 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

BD na adrese Nemocniční 747/48, Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

Jeseníky přes hranici, z. s., se sídlem tř. A. Kašpara 37, 78961 Bludov, IČO 26574047 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

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

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

nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

2046/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojky dešťové 

kanalizace, pro účely připojení bytového domu na adrese Ležáky 957/5, Šumperk 

schvaluje 

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

přípojku dešťové kanalizace přes pozemek p. č. 1239/21 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

bytového domu na adrese Ležáky 957/5, Šumperk. 

   Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 957 Šumperk, Ležáky 5, se sídlem Ležáky 957/5, 

78701 Šumperk, IČO 26798409 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 1.016,-- Kč včetně platné 

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

do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2047/20 MJP – změna usnesení RM č. 1806/20 – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě pro stavbu komunikační sítě CETIN: 

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

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 1806/20 ze dne 21.05.2020 ve věci uzavření smlouvy 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, mezi povinným ze služebnosti městem Šumperkem a oprávněným z věcného břemene 
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spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 

Praha, IČO 04084063. 

Změna usnesení spočívá: 

− ve změně názvu subjektu oprávněného ze služebnosti a adresy sídla, když spol. Česká 

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

IČO 04084063, je od 01.01.2020 v obchodním rejstříku zapsána pod názvem CETIN 

a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 04084063 

− v opravě stanovené výše úplaty v částce 16.771,-- Kč vč. DPH v platné sazbě, přičemž 

úplata se nově stanovuje ve výši 24.296,80 Kč vč. DPH v platné sazbě, v důsledku 

úpravy výše úplaty dle požadavku oprávněného a připočtení úplaty za umístění 2 ks 

nadzemních rozvaděčů na pozemku p. č. st. 1741/2 v k. ú. Šumperk 

V ostatním se usnesení RM č. 1806/20 nemění. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2048/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„PREL, Šumperk – Temenická, Plynovod“ (lokalita za areálem PENNY v Temenici) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu zřídit a provozovat přes 

služebný pozemek p. č. 95/1 v k. ú. Dolní Temenice plynárenské zařízení: „PREL, Šumperk - 

Temenická, Plynovod“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a v 

právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení – přeložka STL 

plynovodu, provedená v rámci realizace přístavby víceúčelového objektu na adrese Temenická 

3245/59, Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Klíše, 40101 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Investor: 

Miroslav Janků, Majakovského 2910/5, 78701 Šumperk, IČO 49597388   

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 1.863,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude uhrazena investorem před vkladem věcného práva do 

KN, ve lhůtě nejpozději ke dni uzavření smlouvy. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2049/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní přípojky, 

pro účely připojení bytového domu na adrese Palackého 1670/6, Šumperk 

schvaluje 

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

vodovodní přípojku přes pozemek p. č. 1239/29 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení bytového 

domu na adrese Palackého 1670/6, Šumperk. 

   Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

Bytové družstvo Palackého, Šumperk, se sídlem Palackého 1669/4, 78701 Šumperk, 

IČO 25899686 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 532,-- Kč včetně platné 

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

do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2050/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„REKO MS Šumperk – Zábřežská“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu zřídit a provozovat přes 

služebné pozemky p. č. 539/38, 540/1, 547/24, 553/3, 556/1, 556/20, 556/29, 570/7, st. 

1903/2, st. 1904/2, 2074, 2075/2, 2075/3, 2080/2, 2169/2 v k. ú. Šumperk plynárenské 

zařízení: „REKO MS Šumperk - Zábřežská“, 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, STL plynovodu a domovních přípojek v lokalitě ul. Zábřežské, 

Vančurovy a Bří. Čapků. 

   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, Klíše, 40101 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 161.184,10 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:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

2051/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu: „Komunikace Za Hniličkou – dešťová 

kanalizace“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, spočívajícího v právu umístit a provozovat podzemní 

vedení dešťové kanalizace přes pozemky p. č. 1333/1 a p. č. 1333/8 v k. ú. Horní Temenice 

(silnice III. třídy Bohdíkovská), pro účely odvodnění komunikace v lokalitě Za Hniličkou. 

Povinný z věcného břemene:  

Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 

Lipenská 753/120, 77900 Olomouc, IČO 70960399  

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata je stanovena znaleckým posudkem ve 

výši 5.000,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena oprávněným 

do 21 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. 
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− Náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí včetně zajištění 

geometrického plánu hradí oprávněný. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2052/20 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemek p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk – 

příjezdová plocha k domu Uničovská, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na část pozemku p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk. 

Poskytovatel práva: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk,  

    IČO 00303461 

Uživatel práva:  P. a J. T., oba bytem Šumperk 

Účel:   příjezdová cesta k domu Uničovská, Šumperk 

Úplata za užití práva: dohodou 100,-- Kč + DPH v platné výši/rok 

      úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.03. běžného roku 

Doba užití práva:  neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jednou stranou, 

s jednoměsíční výpovědní lhůtou 

Podmínky:  - celoroční údržba příjezdové plochy vlastním nákladem společně 

s dalšími uživateli 

- zákaz parkování vozidel na celém pozemku p. č. 1378/3 v k. ú. 

Šumperk 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

  

2053/20 MJP – žádost o schválení změny nájemce nebytových prostor v budově ZŠ Šumavská 

21, Šumperk 

souhlasí 

s pronájmem nebytových prostor o výměře 26 m2 v přízemí budovy č. p. 2325, která je 

součástí pozemku st. p. č. 298 v kat. území Dolní Temenice (or. Šumavská 21) za těchto 

podmínek:  

− pronajímatel: Základní škola Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287  

− nájemce: Daniel Horčička, sídlo podnikání: Šumperk, nám. Míru 123/16, PSČ 787 01 

IČO 06017215, (Pekařství u radnice) 

− účel nájmu: prodejna vybraného potravinářského a drobného papírenského zboží 

pro žáky a zaměstnance školy (tj. výrobky Pekařství u radnice, nealko nápoje, 

cukrovinky, v omezené míře psací potřeby) 

− doba nájmu neurčitá s účinností od 01.09.2020, s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

− nájemné 750,-- Kč/měsíc včetně energií  

− nájemce je povinen při provozování své činnosti v pronajatých prostorách dodržovat 

příslušné právní předpisy, zejména protipožární, hygienické a předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na pronajatém 

majetku 

− nájemce ponese odpovědnost za škody vzniklé na pronajatém majetku v průběhu 

trvání nájmu 

− nájemce je povinen mít sjednáno po celou dobu trvání nájmu pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou 3. osobám na majetku a zdraví a předložit kopii pojistné smlouvy 

pronajímateli 

− výnos nájemného bude příjmem Základní školy Šumperk, Šumavská 21 

− nájemce není oprávněn přenechat prostory do podnájmu 
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− jakékoliv stavební úpravy předmětu nájmu je nájemce oprávněn provádět pouze 

na základě předchozího souhlasu vlastníka objektu, tj. města Šumperk, a to bez 

jakékoliv kompenzace ze strany vlastníka objektu či pronajímatele 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2054/20 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 1676 a části p. p. č. 1686/1 v k. ú. Bratrušov a část 

p. p. č. 929/2 v k. ú. Horní Temenice – úprava vodního toku Bratrušov 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat p. p. č. 1676 o výměře 126 m2, část p. p. č. 1686/1 o výměře 

cca 15 m2 v k. ú. Bratrušov a část p. p. č. 929/2 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Horní Temenice za 

účelem opravy Bratrušovského toku v rámci připravované stavby „Oprava toku v úseku ř. km 

7,386 -7,650, včetně kamenného stupně v ř. km 7,38“. 

Podmínky prodeje:  

− kupní cena dle znaleckého posudku 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého 

posudku a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

 

Termín:  15.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2055/20 MJP – prodej p. p. č. 1364/7 v k. ú. Horní Temenice (or. bývalý areál statku) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

08.06.2020 do 24.06.2020 dle usnesení rady města 1932/20 ze dne 04.06.2020, schválit   

prodej pozemku parcelní číslo 1364/7 o výměře 25 m2 v k. ú. Horní Temenice. 

Kupující: Úsovsko a.s., se sídlem č.p. 33, 789 73 Klopina, IČO 60793015, spoluvlastnický 

podíl o velikosti ¼, Úsovsko AGRO s.r.o., se sídlem č. p. 33, 789 73 Klopina, IČO 25398849, 

spoluvlastnický podíl o velikosti ¼,  L. O., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ a 

J. K., bytem Bratrušov, spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ 

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 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2056/20 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 921/1 v k. ú. Dolní Temenice (or. lokalita při ul. 

Anglické) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku parcelní číslo 921/1 o výměře cca 5 

m2 v k. ú. Dolní Temenice. 

Podmínky prodeje:  

− účel prodeje: rozšíření zahrady – náprava skutečného stavu, posunuté oplocení 
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− kupní cena: 300,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné povinnosti 

odvodu DPH 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí  

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  15.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2057/20 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 1240 v k. ú. Horní Temenice (or. při ul. 

Bohdíkovské) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku parcelní číslo 1240 o výměře cca 30 

m2 v k. ú. Horní Temenice. 

Podmínky prodeje:  

− účel prodeje: zázemí před garáží, zázemí k rodinnému domu 

− kupní cena:  300,-- Kč/m2  + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné povinnosti 

odvodu DPH 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí  

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  15.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2058/20 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 1955/28 v k. ú. Šumperk (or. při ul. Gen. Krátkého) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat pozemek parcelní číslo 1955/28  o výměře 164 

m2 v k. ú. Šumperk. 

Podmínky prodeje:  

− účel prodeje: rozšíření zahrady  

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

odvodu DPH  

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

nemovitostí  

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  15.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2059/20 MJP – pronájem p. p. č. 500/11, p. p. č. 498/17 a části p. p. č. 498/1 v k. ú. 

Šumperk (or. pozemky za rodinnými domy při ul. Bludovské) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

08.06.2020 do 24.06.2020 dle usnesení rady města č. 1935/20 ze dne 04.06.2020, schválit   

pronájem pozemku parcelní číslo 500/11 o výměře 552 m2, pozemku parcelní číslo 498/17 o 

výměře 18 m2 a část pozemku parcelní číslo 498/1  o výměře 944 m2 vše v k. ú. Šumperk. 

Nájemci: O. a K. Z., oba bytem Brno 



 

9|20 

RM 45 – 09.07.2020 

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:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2060/20 MJP – bytová problematika 

ruší 

usnesení číslo 1860/20, 1867/20, 1871/20 a 1873/20 ze dne 21.05.2020 z důvodu přijetí 

nových usnesení. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2061/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2062/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

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

straně jedné a H. M., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2063/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.10.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2064/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

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

a A. D., oba bytem Šumperk, jako nájemníky na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.10.2020 do 31.10.2023, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2065/20 MJP – prodej části p. p. č. 1965/14 v k. ú. Šumperk – dostavba stávajících garáží při 

ul. J. z Poděbrad 

neschvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej části pozemku parcelní číslo 1965/14 v k. ú. 

Šumperk za účelem výstavby garáže. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2066/20 MJP – prodej p. p. č. 2338/1 v k. ú. Šumperk (or. při ul. Tatranské) 

neschvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej pozemku parcelní číslo 2338/1 v k. ú. Šumperk za 

účelem výstavby parkovacích ploch pro společnost Pekařství pod Poštou s.r.o. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2067/20 MJP – žádost o odkoupení p. p. č. 1239/15 v k. ú. Šumperk (vnitroblok za 

poliklinikou) 

neschvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej p. p. č. 1339/15 o výměře 232 m2 v k. ú. Šumperk 

z důvodu ponechání si pozemku ve vlastnictví města Šumperka. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2068/20 MJP – prodej pozemku ve vnitrobloku ul. Zborovské, Jeremenkovy a Jesenické 

doporučuje ZM 

trvat na rozdělení pozemku parcely číslo 1463/3 v k. ú. Šumperk dle geometrického plánu č. 

6940-144/2018 potvrzený Katastrálním pracovištěm v Šumperku dne 17.12.2019, 

vyhotoveného Ing. Igorem Vychopeněm, který je podkladem pro schválený prodej jednotlivým 

kupujícím dle usnesení ZM č. 341/19 ze dne 31.10.2019 ve znění usnesení ZM č. 419/20 ze 

dne 30.01.2020. 

Dále RM doporučuje ZM v případě, pokud nebude kupní smlouva a smlouva o zřízení 

služebnosti, která je nachystána k podpisu smlouvy v souladu s usneseními ZM č. 341/19 a č. 

419/20, podepsána paní  D. H., bytem Šumperk, nejpozději do 15.08.2020, zrušit v části 

usnesení ZM č. 341/19 možnost prodeje pozemku p. č. 1463/20, spoluvlastnického podílu o 

velikosti 1/5 na p. p. č. 1463/31 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/19 na p. p. č. 

1463/3 vše v k. ú. Šumperk do vlastnictví paní D. H., bytem Šumperk. 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2069/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Jesenická, č. pa 1273/10, NNk“, v rámci investiční akce 

města „Přestupní terminál Šumperk“ (lokalita autobusového nádraží) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Jesenická, č. pa 1273/10, NNk“ – nové 

podzemní kabelového vedení NN, VN a optické infrastruktury přes pozemky p. č. 1239/1, 

2048/1, 1273/10, 2048/3, 2104/6, 2104/4, 1799/26 v k. ú. Šumperk, pro účely zajištění 

připojení v rámci investiční akce města: „Přestupní terminál Šumperk“. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši jednorázové částky 500,-- Kč + platná 

sazba DPH. 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.  

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2070/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„NTL plynovodní přípojka č. stavby 9900105291“ (lokalita přednádraží) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu zřídit a provozovat přes 

služebné pozemky p. č. 2110/12, 1799/30 v k. ú. Šumperk plynárenské zařízení: „NTL 

plynovodní přípojka č. stavby 9900105291“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a 

vytyčovacích bodů, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se 

zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského 
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zařízení – plynovodní přípojka pro účely připojení průmyslového objektu na adrese Jesenická 

3222/4b, Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Klíše, 40101 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Investor: 

J. Š., bytem Postřelmov   

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 3.461,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Úhrada bude uhrazena investorem před vkladem věcného práva do 

KN, ve lhůtě nejpozději ke dni uzavření smlouvy. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2071/20 Klapperothova manufaktura 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise zpracovatelem projektové dokumentace na akci: 

„Muzeum textilnictví a průmyslu Klapperothova manufaktura“ uchazeče Jiří Frys – stavební 

projekce, Langrova 12, Šumperk IČO 10644334. Nabídková cena za projektové práce je 

479.000,-- Kč bez DPH, tj. 579.590,-- Kč vč. DPH, hodinová sazba za výkon autorského dozoru 

je 350,-- Kč bez DPH, tj. 423,50 Kč vč. DPH a lhůta pro dodání projektové dokumentace je 50 

dní od podpisu smlouvy o dílo. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2072/20 Přijetí dotace a uzavření dohody o poskytnutí dotace – Lesní hřiště v Čarovném lese 

schvaluje 

přijmout dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu na spolufinancování projektu 

„Lesní hřiště v Čarovném lese“ ve výši 753.830,-- Kč. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

2073/20 Přijetí dotace a uzavření dohody o poskytnutí dotace – Lesní hřiště v Čarovném lese 

schvaluje 

uzavřít dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským 

intervenčním fondem (SZIF), Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha – Nové Město, IČO 

48133981, na částku 753.830,-- Kč na spolufinancování projektu „Lesní hřiště v Čarovném 

lese“ a pověřuje starostu Mgr. Tomáše Spurného k podpisu dohody. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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2074/20 Přestupní terminál Šumperk – socha Merkura – uzavření licenční smlouvy 

schvaluje 

uzavření licenční smlouvy s Vlastivědným muzeem v Šumperku, příspěvkovou organizací, 

Hlavní třída 22, 787 01 Šumperk, IČO 00098311, za účelem poskytnutí oprávnění k výkonu 

práva užít atribut boha Merkura za účelem zhotovení jednoho kusu jeho repliky, která bude 

umístěna jako součást sochy v prostoru přestupního terminálu Šumperk. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

2075/20 Přestupní terminál Šumperk – socha Merkura – uzavření licenční smlouvy 

schvaluje 

uzavření dodatku ke smlouvě s MgA. Martinem Parobkem, Na Vyhlídce 21, 785 01 Šternberk, 

IČO 70251932, za účelem postoupení licenčního oprávnění ke zhotovení jednoho kusu repliky 

atributu boha Merkura. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2076/20 Podání žádosti o dotaci – oprava rodinné hrobky Familie Weiss – 2. etapa 

schvaluje 

podat žádost o dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti na dokončení opravy hrobky 

Familie Weiss na centrálním hřbitově v Šumperku. 

 

Termín:  15.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

  

2077/20 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – technické vybavení pro JSDH 

Šumperk 

schvaluje 

přijmout dotaci od Olomouckého kraje na spolufinancování projektu „Pořízení, technické 

zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Šumperk“ ve výši 

131.900,-- Kč. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

2078/20 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – technické vybavení pro JSDH 

Šumperk 

schvaluje 

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

Olomouc, IČO 60609460, v částce 131.900,-- Kč na spolufinancování „Pořízení, technické 

zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Šumperk“. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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2079/20 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – boží muka 

schvaluje 

přijmout dotaci od Olomouckého kraje na spolufinancování projektu „Restaurování 

čarodějnických božích muk Šumperk“ ve výši 50.000,-- Kč. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

2080/20 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – boží muka 

schvaluje 

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

Olomouc, IČO 60609460, v částce 50.000,-- Kč na spolufinancování „Restaurování 

čarodějnických božích muk Šumperk“. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2081/20 Změna platu ředitelky Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, p.o. 

schvaluje 

změnu platu Bc. Silvie Zjavkové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 

příspěvkové organizace, IČO 60801085, a to s účinností od 01.06.2020 dle předloženého 

návrhu. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

2082/20 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro Roman Janků 

Management s.r.o., se sídlem V Polích 147, 28171 Rostoklaty, IČO 03639941. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2083/20 Vánoční Šumperk 2020 – úsporná koncepce 

ruší 

usnesení RM č. 1687/20 a 1688/20 ze dne 05.03.2020. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2084/20 Vánoční Šumperk 2020 – úsporná koncepce 

schvaluje 

úspornou koncepci akce Vánoční Šumperk 2020. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2085/20 Vánoční Šumperk 2020 – úsporná koncepce 

schvaluje 

uzavření smlouvy s Domem kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 

25818830, na zajištění akce Vánoční Šumperk pro rok 2020 dle úsporné koncepce. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2086/20 Vánoční Šumperk 2020 – úsporná koncepce 

schvaluje 

pronájem 8 ks prodejních domků Domu kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 416/3, 787 01 

Šumperk, IČO 25818830, po dobu konání akce Vánoční Šumperk od 04.12. do 27.12.2020 

za celkovou částku 28.200,-- Kč. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

2087/20 Žádost o výjimku z OZV č. 5/2015 

schvaluje 

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

veřejném prostranství udělit výjimku pro: 

 

 

Dům kultury Šumperk, Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, 

− 30.07. (čtvrtek): Poutníci - 50 let v country, Pavlínin dvůr, od 19:00 do 22:00 hod. 

− 21.08. (pátek): Revival invaze, Pavlínin dvůr, od 19:00 do 24:00 hod. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2088/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2020 (dodatek) 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, v souladu s § 31 odst. 1 

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

dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2020 ve výši 

2.800,-- Kč. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2089/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2020 (dodatek) 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1 k odpisovému 

plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2020 ve výši 13.946,-- Kč. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2090/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádost o souhlas zřizovatele se 

zapojením do projektu 

souhlasí 

se zapojením Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, do vzdělávacího 

programu Evropské unie, projektu Erasmus+, Klíčová akce 1 (KA1) – Projekty mobility osob ve 

školním vzdělávání, výzva 2020, projekt ICT at the „Fifth“. 

 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

2091/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout účelově určený finanční dar ve výši 2.000,-

- Kč od Národního institutu pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, IČO 

45768455. Dar bude účelově poskytnut na podporu okresního kola Středoškolské odborné 

činnosti 2020. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

2092/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondu investic 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, 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, a to na rekonstrukci učebny 

„cvičná kuchyňka“, v celkové výši do 240 tis. Kč. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2093/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondu investic 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 

písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, 

který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu vzduchotechniky školní 

jídelny, v celkové výši do 274 tis. Kč. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

2094/20 Darovací smlouva 

schvaluje 

uzavřít darovací smlouvu s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 

Olomouc, IČO 60609460, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru zejména na úhradu 
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nákladů na stravné pro děti a mládež, náklady na provozní výdaje a náklady na mimořádné 

odměny za období nouzového stavu a přijmout peněžní dar v celkové výši 275.800,-- Kč. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

2095/20 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., trvale bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

 

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

01.09.2020  

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

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2096/20 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 Temenické, 

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

pronajímatelem na straně jedné a O. D., trvale bytem Vikýřovice, jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

 

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

01.08.2020  

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

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2097/20 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. H., trvale bytem Jakubovice, Štíty, jako nájemcem na 

straně druhé, za podmínek:  

 

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

01.09.2020  

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

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2098/20 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 dohodu o zániku nájmu k bytu o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 

určení v Šumperku v ulici Gagarinově, a současně schválit uzavření nájemní smlouvy 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 B. Ch., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 

 

− předpokládaný zánik nájmu k 31.07.2020 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.08.2020 

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

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2099/20 Smlouva o centralizovaném zadávání 

schvaluje 

uzavření „Smlouvy o centralizovaném zadávání“ mezi Českou republikou – Ministerstvem 

vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 00007064, a městem 

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

 

Termín:  30.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

   

2100/20 Darovací smlouva – soutěž „O keramickou popelnici“ 

schvaluje 

přijetí finančních prostředků ve výši 25.000,-- Kč jako peněžitý dar od Olomouckého kraje, se 

sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČO 60609460. Dar bude využit 

na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

   

2101/20 Dodatek smlouvy se společností EFG Rapotín BPS, SE 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v odpadovém hospodářství (odebírání a 

likvidace jedlých olejů a tuků) ze dne 01.01.2020 se společností EFG Rapotín BPS, SE, se 

sídlem Praha 4, Michle, Jihlavská 1558/21, IČO 24259993. 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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2102/20 Čerpání fondu životního prostředí 

schvaluje 

použití finančních prostředků z fondu životního prostředí na zpracování biologického průzkumu 

pro evidenci zvlášť chráněných živočichů v lokalitě lesoparku „Cihelna“. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

2103/20 Čerpání fondu životního prostředí 

schvaluje 

použití finančních prostředků z fondu životního prostředí na studii sídelní zeleně na území 

města Šumperka a zhodnocení vlivu stavby na zjištěné druhy organismů včetně návrhu 

případných opatření k minimalizaci negativních vlivů. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

2104/20 Rozpracování usnesení ZM č. 519/20 – zveřejnění výzvy potencionálním zájemcům o 

koupi areálu bývalé Hedvy v Šumperku 

ukládá 

vedoucímu odboru MJP připravit a zveřejnit výzvu potencionálním zájemcům o koupi areálu 

bývalé Hedvy v Šumperku k předložení jejich koncepce možného využití pozemků v areálu 

Hedvy, která bude v souladu s územním plánem města Šumperka. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

2105/20 Rozpracování usnesení ZM č. 524/20 – prodej majetku ve vlastnictví města 

Šumperka 

ukládá 

vedoucímu odboru MJP učinit potřebné kroky vedoucí k realizaci záměru prodat nemovité věci 

zařazené na „Seznam majetku určeného k prodeji“. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

2106/20 Podání žádosti o dotaci na modernizaci altánu na Tyršově stadionu – prohlášení 

k vlastnickým právům 

souhlasí 

s podáním žádosti Fotbalového klubu Šumperk z.s., na akci „Modernizace altánu na Tyršově 

stadionu – 1. etapa“. Rada města tímto potvrzuje, že město Šumperk je vlastníkem 

nemovitosti dotčených realizací akce (tj. parcela č. 1257/114 k. ú. Šumperk) a bude výlučným 

vlastníkem majetku pořizovaného z dotace. Technické zhodnocení a modernizace majetku 
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hrazené z dotace budou realizovány výlučně do majetku města Šumperka. Město Šumperk se 

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

města. Akce bude realizována bez finanční spoluúčasti města. 

 

Termín:  15.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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