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Naše čj.: MUSP 116278/2020 

Naše sp. zn.: 116277/2020 TAJ/PECH *MUSPX0280C6Y* 

 

U S N E S E N Í  

z 54. schůze Rady města Šumperka ze dne 24.11.2020 

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. 

2453/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVII r. 2020 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XVII roku 2020: 

příjmy ve výši:          460 tis. Kč 

výdaje ve výši:          569 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   652.590 tis. Kč 

výdaje celkem:  739.312 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěrů celkem:  854.340 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      760.746 tis. Kč 

 

Termín:  30.11.2020 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2454/20 Rozpočet města Šumperka na rok 2021 

doporučuje ZM schválit 

rozpočet města Šumperka na rok 2021 dle předloženého materiálu: 

příjmy rozpočtu celkem:  568.916 tis. Kč 

přebytek z minulých let:     25.800 tis. Kč 

výdaje rozpočtu celkem:  574.012 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů:              20.700 tis. Kč 

 

Termín:  10.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

2455/20 Rozpočet města Šumperka na rok 2021 

doporučuje ZM schválit 

rozpočty fondů města Šumperka dle předloženého materiálu:    

Sociální fond 

Fond životního prostředí 

Fond na úpravu zevnějšku 

 

Termín:  10.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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2456/20 Rozpočet města Šumperka na rok 2021 

doporučuje ZM schválit 

v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2021, poskytnout (uvolnit) 

finanční prostředky z rozpočtu města, vyjmenovaným právnickým osobám uvedených 

v rozpočtu města Šumperka na rok 2021. 

 

Termín:  10.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

2457/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

998/19, 1517/20, 2037/20, 2044/20, 2045/20, 2046/20, 2047/20, 2048/20, 2049/20, 

2050/20, 2051/20, 2052/20, 2059/20, 2061/20, 2062/20, 2063/20, 2064/20, 

2069/20, 2070/20, 2111/20, 2113/20, 2114/20, 2115/20, 2116/20, 2117/20, 

2131/20, 2135/20, 2136/20, 2159/20, 2160/20, 2162/20, 2163/20, 2171/20, 

2196/20, 2203/20, 2246/20, 2247/20, 2253/20, 2254/20, 2255/20, 2256/20, 

2258/20, 2259/20, 2260/20, 2284/20, 2285/20, 2286/20, 2287/20, 2289/20, 

2290/20, 2291/20, 2292/20, 2294/20, 2295/20, 2296/20, 2297/20, 2298/20, 

2299/20, 2300/20, 2301/20, 2304/20, 2305/20, 2306/20, 2307/20, 2308/20, 

2309/20, 2310/20, 2311/20, 2312/20, 2322/20, 2324/20, 2325/20, 2326/20, 

2327/20, 2330/20, 2332/20, 2333/20, 2337/20, 2338/20, 2339/20, 2340/20, 

2344/20, 2345/20, 2346/20, 2349/20, 2352/20, 2353/20, 2355/20, 2356/20, 

2357/20, 2358/20, 2362/20, 2364/20, 2365/20, 2366/20, 2367/20, 2368/20, 

2370/20, 2371/20, 2372/20, 2373/20, 2374/20, 2375/20, 2376/20, 2377/20, 

2381/20, 2382/20, 2384/20, 2385/20, 2386/20, 2387/20, 2388/20, 2389/20,  

2390/20,   2391/20. 

 

 

2458/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

502/19 do 31.01.2021  Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

503/19 do 31.01.2021  Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1464/20 do 31.12.2021  Zodpovídá: Ing. Krňávková 

2234/20 do 31.01.2021  Zodpovídá: Ing. Miterková 

2303/20 do 17.12.2020  Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

2459/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 2202/20 ze dne 27.08.2020 

ruší 

usnesení RM č. 2202/20 ze dne 27.08.2020. 

 

Termín:  24.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2460/20 Bratrušovské koupaliště (výsledek hospodaření 2020, plán investic a oprav 2021 až 

2022) 

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

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, bere na vědomí 

výsledek hospodaření střediska Bratrušovské koupaliště společnosti Šumperské sportovní 

areály s.r.o., IČO 27786781, se sídlem Lidická 2819/81, 787 01 Šumperk, za rok 2020. 

 

 

2461/20 Bratrušovské koupaliště (výsledek hospodaření 2020, plán investic a oprav 2021 až 

2022) 

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

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, bere na vědomí 

plán investic a oprav střediska Bratrušovské koupaliště, které provozuje společnost 

Šumperské sportovní areály s.r.o., IČO 27786781, se sídlem Lidická 2819/81, 787 01 

Šumperk, na roky 2021 až 2022. 

 

2462/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné komunikační sítě CETIN: 

„VPIC Šumperk, Šumavská, revitalizace, 4. et.“ 

schvaluje 

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

podzemního vedení veřejné komunikační sítě: „VPIC Šumperk, Šumavská, revitalizace, 4. et.“ 

– přeložka stávajícího komunikačního vedení na pozemcích p. č. 620/2, 620/6  v   k. ú. Dolní 

Temenice, v rámci investiční akce města „Revitalizace ulice Šumavská – IV. etapa“. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

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

Podmínky uzavření smlouvy: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje dohodou obou stran v jednorázové 

částce 100,-- Kč + platná sazba DPH, splatnost po doručení vyrozumění o provedení 

vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, v termínu nejpozději do 60 dnů od 

vystavení daňového dokladu. 

− Oprávněný zajistí na vlastní náklady vyhotovení příslušného geometrického plánu pro 

vyznačení rozsahu služebnosti. 

− Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2463/20 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti MP 136/2001/Pro/Vr – 

pronájem pozemků pod stánkem v lokalitě parkoviště u nemocnice 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu, vyplývajícího ze smlouvy o nájmu nemovitosti 

MP 136/2001/Pro/Vr ze dne 11.09.2001, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi 

pronajímatelem městem Šumperkem a nájemcem spol. PNS Grosso s.r.o., se sídlem Paceřická 

2773/1, Horní Počernice, 19300 Praha, IČO 48592153 (nyní v důsledku fúze spol. První 

novinová společnost a.s., se sídlem Paceřická 2773/1, Horní Počernice, 19300 Praha, IČO 
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45795533), k pronájmu pozemků p. č. st. 5457 a st. 5458 o celkové výměře 19 m2 v k. ú. 

Šumperk, pro účely umístění prodejního stánku.  

Nájemní vztah skončí ke dni 31.12.2020. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2464/20 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p. č. st. 5302 a části pozemku p. č. 307/2 v     

k. ú. Šumperk (areál minigolfu při ul. Langrově, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p. č. st. 5302 o výměře 74 m2 a část 

pozemku p. č. 307/2 o výměře 704 m2  v k. ú. Šumperk. 

Účel nájmu:  umístění a provozování sportoviště minigolfu se zázemím a   

  objektu rychlého občerstvení s venkovním posezením   

Nájemné:  20,-- Kč/m2/rok + případná DPH v platné sazbě – areál sportoviště 

   550,-- Kč/m2/rok + případná DPH v platné sazbě – pozemek pod   

  stavbou 

   - úhrada ročního nájemného ve výši 6měsíčního nájemného,    

  odpovídající době skutečného provozu minigolfu v roce 

Doba nájmu:  určitá na dobu 5 let, s účinností od 01.01.2021 

Podmínky: - povinnost nájemce udržovat pronajaté plochy vlastním nákladem, 

 - vysazování stromů, keřů a víceletých rostlin jen se souhlasem pronajímatele, 

 - investice do movitých i nemovitých věcí souvisejících s účelem nájmu 

výhradně nákladem nájemce, 

 - povinnost nájemce odstranit vlastním nákladem po ukončení nájmu veškeré 

movité i nemovité věci související s účelem nájmu, 

 - podnájem plochy třetí osobě jen se souhlasem pronajímatele, 

 - právo pronajímatele odstoupit od smlouvy z důvodu společenského nebo 

veřejného zájmu, neplacení nájmu, změny účelu nájmu bez souhlasu 

pronajímatele nebo porušení podmínek nájemní smlouvy – výpovědní lhůta 

jednoměsíční, 

- právo ukončit nájem výpovědí ze strany nájemce – výpovědní lhůta 

jednoměsíční. 

 

Termín:  30.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2465/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu: „Silnice I/44 

Bludov – obchvat“, stavební objekt: „SO 411 – Přeložka VN 22 kV v km 0,113 

přivaděče“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemek p. č. 914/1 v k. ú. Šumperk stavební objekt inženýrské sítě: „SO 411 

– Přeložka VN 22 kV v km 0,113 přivaděče“, realizovaný v rámci veřejně prospěšné stavby: 

„Silnice I/44 Bludov – obchvat“. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněný z věcného břemene: 

TDK Electronic s.r.o., se sídlem Feritová 2945/1, 78701 Šumperk, IČO 25569341 

Investor stavby: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4, IČO 65993390 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
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− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran 

ve výši 10.000,-- Kč vč. platné sazby DPH. Úplatu uhradí investor povinnému ve 

lhůtě nejpozději do 90 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedení vkladu 

věcného práva do katastru nemovitostí. 

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

zápis věcného práva do katastru nemovitostí hradí investor. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2466/20 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 1425/27 a části p. p. č. 1458/19 v k. ú. 

Šumperk (or. Vyhlídka) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcelní číslo 1425/27 o výměře cca       

2 m2 a část pozemku parcelní číslo 1458/19 o výměře cca 3 m2 oba v k. ú. Šumperk, za 

podmínek:  

− účel pronájmu: uložení dřeva a umístění lavičky 

− sazba pronájmu: celkem 100,-- Kč/rok – jako minimální sazba nájemného v souladu 

s usnesením RM č. 2155/12 

− nájemce uhradí nájemné zpětně za období skutečného užívání, nejdéle tři roky zpětně 

− doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 

− nájemce je oprávněn za účelem dovozu dřeva použít ke vjezdu na pronajaté pozemky 

p. č. 1458/19, 1459/10 a 1466/25 v k. ú. Šumperk s povinností uvedení daných 

pozemků do původního stavu 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2467/20 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 1425/27 a části p. p. č. 1458/19 v k. ú. 

Šumperk (or. Vyhlídka) 

neschvaluje 

uzavření smlouvy o užití práva vjezdu přes pozemky p. č. 1459/10, p. č. 1458/19 a p. č. 

1466/25 v k. ú. Šumperk k částem pronajatých pozemků p. č.  1425/27 a p. č.  1458/19 v   

k. ú. Šumperk. Vjezd přes shora uvedené pozemky bude povolen v rámci uzavření nájemní 

smlouvy za účelem dovozu dřeva. V ostatních případech bude vjezd povolen jednorázově na 

základě žádosti žadatele v případě prokázání nezbytně nutného využití pozemků ke vjezdu. 

 

Termín:  24.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

2468/20 MJP – prodej pozemku p. č. 921/18 v k. ú. Dolní Temenice (or. zahrada u rodinného 

domu při ul. Anglické) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

29.09.2020 do 14.10.2020 v souladu s usnesením rady města č. 2254/20 ze dne 

24.09.2020, prodej pozemku parcelní číslo 921/18 o výměře 127 m2 v k. ú.  Dolní Temenice. 

 

Kupující: A. R. G., bytem Hanušovice, a J. G., bytem Staré Město 

 

Podmínky prodeje: 

− kupní cena: 300,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 
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− kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

 

Termín:  10.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2469/20 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 307/1 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Šumperk 

(or. naproti minigolfu u hradeb) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcelní číslo 307/1 o výměře cca 70 m2 

v k. ú. Šumperk, za podmínek:  

− účel pronájmu: zázemí k nebytovému prostoru v objektu na st. p. č. 6/1 v k. ú. 

Šumperk, bez možnosti k parkování   

− sazba nájmu: dohodou k celku 500,-- Kč/rok, platí po celou dobu sjednaného nájmu  

− doba nájmu: určitá 10 let s tříměsíční výpovědní lhůtou v případě prokázaného 

veřejného zájmu, tj. schváleného investičního záměru v daném místě 

− pronajímatel si vyhrazuje právo doplnit podmínky v rámci schválení pronájmu 

 

Termín:  30.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2470/20 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 4 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. P/0005/2015  

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

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. a J. N., jako nájemci bytu v domě na 

ulici 17. listopadu, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude změna doby 

nájmu na neurčito s účinností od 01.01.2021. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2471/20 MJP – změna nájemní smlouvy na smlouvu o výpůjčce Kino Oko Šumperk 

schvaluje 

dohodou ukončit k datu 31.12.2020 nájemní smlouvu č. NP 06/01/JG ze dne 15.11.2001, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 29.04.2006, uzavřenou mezi městem Šumperk jako 

pronajímatelem a Kinem Oko Šumperk, IČO 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 

3, PSČ 787 01, jejímž předmětem je pozemek st. p. č. 1246, jehož součástí je budova č. p. 

1170 stavba občanského vybavení (or. budova kina) a pozemek p. č. 1239/9 zahrada, vše 

v kat. území a obci Šumperk. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2472/20 MJP – změna nájemní smlouvy na smlouvu o výpůjčce Kino Oko Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o výpůjčce, kterou město Šumperk přenechá do užívání příspěvkové 

organizaci Kino Oko Šumperk, IČO 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 3, PSČ 

787 01, pozemek st. p. č. 1246, jehož součástí je budova č. p. 1170 stavba občanského 
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vybavení (or. budova kina) a pozemek p. č. 1239/9 zahrada, vše v kat. území a obci Šumperk 

za účelem provozování hlavního účelu a činností vyplývajících ze zřizovací listiny za těchto 

podmínek: 

− vypůjčitel zajistí na vlastní náklady provozní údržbu, běžné opravy (do výše 150.000,-- 

Kč v jednotlivém případě) a předepsané revize vypůjčených nemovitostí 

− vypůjčitel je povinen provádět péči o dřeviny rostoucí mimo les nacházející se na 

vypůjčeném pozemku. Jedná se o řádnou údržbu dřevin a v případě výrazného 

zhoršení stavu těchto dřevin a následného ohrožování bezpečnosti zde pohybujících se 

osob či majetku je vypůjčitel oprávněn podat na MěÚ Šumperk, odbor životního 

prostředí žádost o vydání povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to se všemi zákonem stanovenými 

náležitostmi. Současně bude vypůjčitel nositelem případně vzniklých či uložených 

povinností – např. hradit náklady spojené s kácením, náhradní výsadbou apod. 

− vypůjčitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu půjčitele předmět výpůjčky 

přenechat k užívání třetí osobě, a to ani zčásti, s výjimkou následujících případů: 

− Vypůjčitel je oprávněn: 

a) bez předchozího souhlasu půjčitele pronajímat prostory bufetu v budově kina 

b) bez předchozího souhlasu půjčitele pronajímat nebo jinak poskytovat k využití 

prostory v budově kina k jednorázovým akcím 

c) pronajímat dva byty v budově kina, tj. byt 3+1 a 1+1 za těchto podmínek: 

− před uzavřením nájemní smlouvy je vypůjčitel povinen si vyžádat předchozí 

písemný souhlas půjčitele. Bez písemného souhlasu půjčitele není možné dát byt 

do nájmu. K žádosti vypůjčitel doloží: označení nájemce, dobu nájmu, výši 

nájemného, včetně odůvodnění. 

− nájemní smlouva bude uzavřena v písemné formě 

− nájemní smlouva musí být uzavřena na dobu určitou, a to nejdéle 2 roky 

− výnos z nájmů je příjmem vypůjčitele 

− doba výpůjčky: neurčitá s účinností od 01.01.2021 s 3měsíční výpovědní lhůtou 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2473/20 MJP – změna nájemní smlouvy na smlouvu o výpůjčce Kino Oko Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu, kterou město Šumperk převede do 

vlastnictví příspěvkové organizace Kino Oko Šumperk, IČO 00851400, se sídlem Šumperk, 

Masarykovo nám. 3, PSČ 787 01, movité věci – vybavení budovy kina při ul. Masarykovo nám. 

3, Šumperk, v celkové pořizovací ceně 714.499,22 Kč. 

 

Termín:  10.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2474/20 MJP – změna příjmení u nájemkyně a budoucí kupující bytu č. 68 nám. Jana Zajíce 

14, Šumperk 

bere na vědomí 

změnu příjmení u nájemkyně a budoucí kupující bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk – 

E. V. (ve smlouvách uvedeno P.), bytem Šumperk. 
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2475/20 MJP – realizace budoucího zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty 

v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucího zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky přes pozemky   p. č. 

924/8 a 1296 v k. ú. Horní Temenice  

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněný z věcného břemene: 

vlastník pozemku p. č. 922/1 v k. ú. Horní Temenice, kterým je nyní L. P., bytem Bratrušov 

Podmínky: 

− věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

− věcné břemeno se zřizuje bezúplatně 

− náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene 

služebnosti cesty a stezky uhradí povinný z věcného břemene 

− náklady spojené se zápisem vkladu do katastru nemovitostí uhradí povinný z věcného 

břemene 

− smlouva o věcném břemeni bude součástí kupní smlouvy, na základě které prodá 

vlastník pozemku p. č. 922/1 v k.ú. Horní Temenice městu Šumperk pozemky dotčené 

stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2476/20 MJP – realizace budoucího zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty 

v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucího zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky přes pozemky   p. č. 

446/105, p. č. 446/104, p. č. 446/103, p. č. 446/101 a 887/101 v k. ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněný z věcného břemene: 

vlastník pozemků p. č. 500/6 a 464/1 v k. ú. Dolní Temenice, kterým je nyní společnost 

ÚSOVSKO a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ: 789 73, IČO 60793015  

Podmínky:  

− věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

− věcné břemeno se zřizuje bezúplatně 

− náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene 

služebnosti cesty a stezky uhradí povinný z věcného břemene 

− náklady spojené se zápisem vkladu do katastru nemovitostí uhradí povinný z věcného 

břemene 

− smlouva o věcném břemeni bude součástí kupní smlouvy, na základě které prodá 

vlastník pozemků p. č. 500/6 a 464/1 v k. ú. Dolní Temenice městu Šumperk 

pozemky dotčené stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2477/20 MJP – směna pozemků – město x LEZAPARI Development s.r.o. (or. bývalá dolní 

kasárna – polyfunkční dům U Barborky) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

29.09.2020 do 14.10.2020 dle usnesení rady města 2255/20 ze dne 24.09.2020, schválit 
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směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to formou směnné 

smlouvy s finančním vyrovnáním:  

 

− z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převeden do vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 

2866/1a, Šumperk, IČO 04193423, pozemek p. č. 3297/1 o výměře 8 m2, pozemek 

p. č. 3297/5 o výměře 9 m2, část pozemku p. č. 765/2 o výměře 18 m2, (dle GP č. 

7205-201/2020  p. p. č. 3378 o výměře 18 m2) a část pozemku p. č. 1782/4 o 

výměře 97 m2 (dle GP č. 7205-201/2020   p. p. č. 3379 o výměře 13 m2, p. p. č. 3380 

o výměře 43 m2, p. p. č. 3381 o výměře 13 m2 a p. p. č. 3382 o výměře 28 m2) vše v  

k. ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek 

výměry pozemků a finanční částky 800,-- Kč/m2 a platná sazba DPH v případě zákonné 

povinnosti odvodu 

− z vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, 

IČO 04193423, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, pozemek p. č. 3297/6 o výměře 1 m2, pozemek p. č. 

3297/7 o výměře 3 m2, část pozemku p. č. st. 1782/2 a část pozemku p. č. 3196 

celkem o výměře 86 m2 (dle GP č. 7205-201/2020 p. p. č. 3196/5 o výměře 86 m2) 

vše v k. ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako 

násobek výměry pozemku a finanční částky 300,-- Kč/m2 

− rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán společností 

LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, IČO 

04193423, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy, 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků a 

správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí LEZAPARI 

Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, IČO 04193423 

− směna pozemků bude realizována po zrušení zapsaných věcných práv k pozemkům ve 

vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, 

IČO 04193423, a vydaném souhlasu k dělení pozemků. 

 

Termín:  10.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2478/20 MJP – schválení zveřejněného záměru uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu části 

veřejného osvětlení – TRIFOX s.r.o. 

schvaluje 

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu části veřejného osvětlení na 

územní města Šumperka mezi městem Šumperk a společností TRIFOX s.r.o., se sídlem 

Třebízského 1514/12, Šumperk PSČ 78701, IČO 60323434. Dodatkem dojde k prodloužení 

doby nájmu od 01.01.2021 do 31.12.2021.  

Ostatní ujednání smlouvy o nájmu části veřejného osvětlení zůstávají nezměněna. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2479/20 Bytový dům Čsl. armády 445/22 – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na zateplení fasády, střechy a výměnu vnějších výplní otvorů bytového 

domu na adrese Čsl. armády 445/22 z Integrovaného regionálního operačního programu, 

průběžné výzvy č. 78 Energetické úspory v bytových domech III. 

 

Termín:  29.11.2020 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2480/20 Regenerace panelového sídliště Sever – aktualizace projektu 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 1 k projektu „Regenerace panelového sídliště Šumperk – Sever“ dle 

nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Termín:  10.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

2481/20 Revitalizace nivy – tůně pod Čarovným lesem 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Revitalizace nivy – 

tůně pod Čarovným lesem“ vyloučit uchazeče Ladislav Ščuka, B. Němcové 890/6, 787 01 

Šumperk, IČO 61570672, z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů. 

 

Termín:  14.01.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2482/20 Revitalizace nivy – tůně pod Čarovným lesem 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace 

nivy – tůně pod Čarovným lesem“ zhotovitelem akce uchazeče Garden Forest Park service 

s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 03786978. Nabídková cena je 570.179,97 Kč bez 

DPH, tj. 689.917,73 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  14.01.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2483/20 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2019/2020 

bere na vědomí 

předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním v roce 2019/2020. 

 

2484/20 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 

městem Šumperkem za školní rok 2019/2020 

bere na vědomí 

informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných městem 

Šumperkem za školní rok 2019/2020. 

 

2485/20 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kino Oko 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kino Oko Šumperk, 

Masarykovo náměstí 3, IČO 00851400, ze dne 21.09.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

31.01.2008, dodatku č. 2 ze dne 12.12.2013, dodatku č. 3 ze dne 23.03.2017, dodatku   č. 

4 ze dne 15.06.2017 a dodatku č. 5 ze dne 13.12.2018. 

 

Termín:  10.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2486/20 Spolupráce města Šumperka s Místní akční skupinou Šumperský venkov, z.s., na 

tvorbě projektu Akční plánování v území obce s rozšířenou působností Šumperk pro 

oblast vzdělávání 

schvaluje 

spolupráci města Šumperka na tvorbě Akčního plánování v území obce s rozšířenou 

působností (dále jen ORP) Šumperk pro oblast vzdělávání s Místní akční skupinou Šumperský 

venkov, z.s. (dále jen MAS), zastoupenou starostou obce Dolní Studénky Ing. Radimem 

Sršněm, Ph.D., včetně zapojení škol a školských zařízení. 

 

Termín:  24.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2487/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, 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 navýšení peněžních prostředků 

určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro 

svou činnost, a to na opravy dle předloženého návrhu, v celkové výši do 235 tis. Kč. 

 

Termín:  24.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2488/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v souladu s ustanovením § 30 odst. 

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

posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 316 tis. 

Kč. 

 

Termín:  24.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2489/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

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 pořízení konvektomatu 

do školní jídelny, v celkové výši do 480 tis. Kč. 

 

Termín:  24.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2490/20 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. 

 

Termín:  24.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2491/20 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol v Šumperku 

jmenuje 

zástupce zřizovatele jako členy do školských rad základních škol v Šumperku ke 04.12.2020: 

 

− Ing. Luboše Cekra, manažera a člena kontrolního výboru do školské rady Základní 

školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295 

− MgA. Kamila Navrátila, člena Zastupitelstva města Šumperka do školské rady Základní 

školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295 

− MgA. Tomáše Bartoška, DiS., pedagogického pracovníka Základní umělecké školy 

Šumperk, do školské rady Základní školy Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317 

− Mgr. Jiřího Gondu, podnikatele a člena komise pro dotace z rozpočtu města do školské 

rady Základní školy Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317 

− Květoslava Vykydala, člena Zastupitelstva města Šumperka do školské rady Základní 

školy Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864 

− Martina Hoždoru, člena Zastupitelstva města Šumperka do školské rady Základní školy 

Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864 

− Mgr. Martina Kuchtíka, člena Zastupitelstva města Šumperka do školské rady Základní 

školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381 

− Mgr. Kamilu Šeligovou, ředitelku Městské knihovny Šumperk do školské rady Základní 

školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381 

− Ing. Zdeňka Muroně, jednatele společnosti AGRITEC Šumperk do školské rady Základní 

školy Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287 

− Martina Janíčka, člena Zastupitelstva města Šumperka do školské rady Základní školy 

Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287 

 

Termín:  24.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2492/20 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství 

schvaluje 

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

nápojů na veřejném prostranství pro: 

 

Zónu č. 2 - centrum města – v prostoru ohraničeném ulicemi ul. Langrova od spojky s Okružní 

ul. – J. z Poděbrad po dům. or. ozn. nám. Republiky 1, 2, 3, 4, 5 - podél domu or. ozn. nám. 

Republiky 3, 4, 5 - Langrova - Gen. Svobody – Kozinova – Terezínská – Revoluční – Šmeralova 

– Hlavní třída – Krátká – Slovanská – Husovo nám. - Okružní po Langrovu. 

Výjimka je povolena pro období od 29.11. - 31.12.2020 v časovém rozmezí od 09:00 hod. do 

22:00 hod., a to pouze ve dnech mimo konání akce Vánoční Šumperk 2020. 
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 Výjimka se vztahuje na tradiční vánoční sortiment jako je svařené víno, punč, medovina, 

bombardino apod., výjimka se nevztahuje na samostatně rozlévaný tvrdý alkohol s obsahem 

alkoholu nad 15%.  

Každý prodejce je současně povinen dodržovat aktuální epidemiologická opatření. 

 

Termín:  24.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2493/20 Vánoční Šumperk 2020 – zrušení akce 

ruší 

usnesení RM č. 2084/20 ze dne 09.07.2020, kterým byla schválena úsporná koncepce akce 

Vánoční Šumperk 2020. 

 

Termín:  24.11.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2494/20 Vánoční Šumperk 2020 – zrušení akce 

schvaluje 

dohodu o ukončení smlouvy o zajištění akce Vánoční Šumperk 2020, označené jako 

SML/2020/0520/ŠKV ze dne 21.07.2020 ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem 

bylo zajištění vánoční akce s názvem Vánoční Šumperk 2020. 

 

Termín:  10.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

2495/20 Žádost o změnu účelu čerpání části dotace z rozpočtu města Šumperka – Fotbalový 

klub Šumperk, z.s. 

doporučuje ZM 

schválit organizaci Fotbalový klub Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 1691/55 Šumperk,  

IČO 26999501, změnu účelu čerpání části dotace z rozpočtu města Šumperka v roce 2020, a 

to  

 

z původního účelu na úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své 

sportovní činnosti, včetně úhrady části mezd a ostatních osobních nákladů, na podporu 

trenérů a na náklady spojené se Sportovním střediskem mládeže U9 až U15 ve výši 990 tis. Kč  

 

na nový účel, a to 120 tis. Kč na úhradu investice – nákupu sněhové frézy, zbývající dotaci ve 

výši 870 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní 

činnosti, včetně úhrady části mezd a ostatních osobních nákladů, na podporu trenérů a na 

náklady spojené se Sportovním střediskem mládeže U9 až U15. 

 

Termín:  10.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2496/20 Povolení k vjezdu vozidla PEKAŘSTVÍ POD POŠTOU s.r.o., do pěší zóny v ulici Hlavní 

třída v Šumperku 

povoluje 

vydání povolení k vjezdu do pěší zóny z důvodu zásobování provozovny v ulici Hlavní třída 

437/19 v Šumperku pro vozidlo VW Transporter, registrační značka 6M1 6689, společnosti 

PEKAŘSTVÍ POD POŠTOU s.r.o., Langrova 105/8, 787 01 Šumperk, IČO 25352911. 

 

Termín:  27.11.2020 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 

 

2497/20 Petice proti změnám chystaným v lesoparku „Cihelna“ 

bere na vědomí 

petici občanů proti změnám chystaným v lesoparku „Cihelna“. 

 

 

2498/20 Vyhodnocení veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na „Poskytování 

hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk“ dodavatelem služby 

společnost O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, IČO 60193336. 

Doba trvání: 1 rok s účinností od 01.02.2021 do 31.01.2022. 

 

Termín:  01.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

2499/20 MJP – dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121368733 – dohoda o 

převodu práv a povinností ze smlouvy na DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. (lokalita Za 

Hniličkou) 

schvaluje 

uzavřít dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa 

elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121368733, uzavřené dne 

02.03.2018 mezi provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 

874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035, a žadatelem městem Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461. Předmětem dodatku je uzavření dohody o 

převodu práv a povinností, vyplývajících z předmětné smlouvy uzavřené na základě žádosti 

č. 4121368733, na nového žadatele – DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., se sídlem Kozinova 

35/5, 78701 Šumperk, IČO 25852957, za podmínek uvedených v návrhu dodatku. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2500/20 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 10.12.2020 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                      starosta       1. místostarostka 
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