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Naše čj.: MUSP 126982/2020 

Naše sp. zn.: 126981/2020 TAJ/PECH *MUSPX028DU36* 

 

U S N E S E N Í  

z 56. schůze Rady města Šumperka ze dne 17.12.2020 

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. 

2507/20 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. XVIII roku 2020: 

příjmy ve výši:          -238 tis. Kč 

výdaje ve výši:           921 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   652.352 tis. Kč 

výdaje celkem:  740.233 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěrů celkem:  854.102 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      761.667 tis. Kč 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2508/20 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 
rozpočtová opatření sociálního fondu dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2509/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 

1927/20, 2194/20, 2209/20, 2224/20, 2252/20, 2261/20, 2262/20, 2263/20, 

2264/20, 2265/20, 2266/20, 2267/20, 2268/20, 2269/20, 2270/20, 2271/20, 

2272/20, 2273/20, 2274/20, 2275/20, 2276/20, 2277/20, 2278/20, 2279/20, 

2280/20, 2323/20, 2359/20, 2393/20, 2394/20, 2395/20, 2408/20, 2417/20, 

2424/20, 2431/20, 2432/20, 2434/20, 2435/20, 2437/20, 2439/20, 2440/20, 

2441/20, 2442/20, 2443/20, 2444/20, 2445/20, 2446/20, 2447/20, 2448/20, 

2449/20,   2452/20,    2496/20. 
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2510/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 

2211/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2436/20 do 31.01.2021 Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

2511/20 Návrh rozpočtu PMŠ a.s., na rok 2021 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 
v souladu s čl. XIII. stanov společnosti rozpočet společnosti Podniky města Šumperka a.s., na 

rok 2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

2512/20 Mimořádný výnos z tržeb za prodej dříví z LHC Lesy města Šumperka 

schvaluje 
použití mimořádného výnosu společnosti Podniky města Šumperka a.s., z tržeb z prodeje dříví 

ve výši 2.758.814,77 Kč v roce 2020, na obnovu, ochranu a výchovu lesa v LHC Lesy města 

Šumperka v následujícím roce 2021. 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

   

2513/20 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádka – kavárna s bistrem na ul. Gen. 

Svobody 9 v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2035/3 o výměře 17 m2 před 

kavárnou s bistrem č.p. 244, č. or. 9 v k. ú. Šumperk, za účelem provozování předzahrádky ke 

kavárně s bistrem na ul. Gen. Svobody (provozovatel J. H.), za podmínek:  

 

Doba nájmu:       na dobu neurčitou 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2514/20 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádka – ul. Langrova – ART Club – D. 

J. 

neschvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část par. č. 2282 o výměře 4,5 m2 v  k. ú. Šumperk za 

účelem zřízení předzahrádky před provozovnou kavárny na ulici Langrova č.p. 106, č.or. 10 

(provozovatel D. J.), za podmínek: 

 

Nájemné:                240,-- Kč/m2/rok vč.21 % DPH 
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Doba nájmu:          01.12.2020 – 31.12.2023 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2515/20 MJP – zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o nájmu části veřejného osvětlení – BROUK 

centrum s.r.o. 

schvaluje 
zveřejnění záměru pronajmout části stožárů veřejného osvětlení na území města Šumperka 

mezi městem Šumperk a společností BROUK centrum, s.r.o., se sídlem Bubenské nábřeží 

705/8, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 26840723. 

 

Termín:  15.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

2516/20 MJP – schválení uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu části veřejného osvětlení 

– TRIFOX s.r.o. 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

30.11.2020 do 16.12.2020 v souladu s usnesením rady města č. 2478/20 ze dne 

24.11.2020, uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu části veřejného osvětlení na území 

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 

   

2517/20 MJP – pronájem části p. p. č. 307/1 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Šumperk (or. naproti 

minigolfu u hradeb)  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

30.11.2020 do 16.12.2020, pronájem části pozemku parcelní číslo 307/1 o výměře cca 70 

m2 v k. ú. Šumperk.  

 

Nájemce: KHS Trade s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, 13000 Praha 3 –Žižkov,                

IČO 29267218 

 

Podmínky:  

− 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:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2518/20 MJP – zveřejnění prodeje pozemku st. p. č. 21, jehož součástí je stavba č. p. 94 v obci 

a k. ú. Šumperk (dům na adrese nám. Míru 20) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat nemovitou věc, pozemek st. p. č. 21, jehož 

součástí je budova s č. p. 94 v obci a k. ú. Šumperk (or. ozn. nám. Míru 20) včetně 

příslušenství, sestávajícího z vedlejších staveb a venkovních úprav, za níže uvedených 

podmínek.  

Pro dům na ulici nám. Míru 20 v Šumperku byl zpracován průkaz energetické náročnosti 

budovy, budova patří do energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie je 190,4 MWh/rok. 

− Kupní cena: min. ve výši 7.500.000,-- Kč jako cena obvyklá stanovená 

znaleckým posudkem.  

− Kupující bere na vědomí, že převáděné nemovité věci jsou nemovitou kulturní 

památkou. 

− Povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.   

− Město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě 

nezaplacení kupní ceny v dohodnutém termínu. 

− Písemné žádosti o koupi nemovitých věcí budou zájemci zasílány na adresu 

Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, nám. Míru 364/1, 787 01 

Šumperk, nejpozději do 13.00 hod. dne 26.02.2021, na obálce bude uvedeno 

„Prodej domu nám. Míru 20 v Šumperku“. Žádosti doručené po tomto termínu 

nebudou přijaty a budou zájemcům vráceny. 

− V případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí bude kupující vybrán 

ve výběrovém řízení, kterého se zúčastní zájemci o koupi, kteří podali ve 

stanovené lhůtě žádost o koupi s tím, že kupujícím bude ten, kdo nabídne 

nejvyšší kupní cenu. Vyvolávací cena přitom bude cena uvedená ve zveřejnění.  

− Zájemci, kteří podají ve shora uvedené lhůtě žádost o koupi nemovitých věcí, 

budou následně informováni městem Šumperk o termínu a místě konání 

výběrového řízení a dále budou povinni před konáním výběrového řízení složit na 

účet města kauci ve výši 100.000,-- Kč, která bude u vybraného kupujícího 

započtena na kupní cenu. Ostatním účastníkům bude kauce vrácena bez 

zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy s vybraným kupujícím. Zájemci o 

koupi nemovitých věcí berou na vědomí, že uzavření kupní smlouvy podléhá 

schválení Zastupitelstvem města Šumperka. 

− V případě zájmu bude možné dohodnout termín prohlídky předmětu zveřejnění u 

Ing. Salcburgerové, tel. 721 341 331, kde je k nahlédnutí rovněž znalecký 

posudek. 

− Kupující bere na vědomí, že na půdě budovy je instalován kamerový rozvaděč 

včetně rozvodů el. kabelů pro účely napájení kamery monitorovacího systému 

města Šumperka umístěné na rohu objektu nám. Míru 85/21. 

− Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným ze 

zájemců o koupi nemovitých věcí. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

  

2519/20 MJP – obecně závazná vyhláška č. XX/XX, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 

č. 5/1993 

doporučuje ZM 
vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. XX/XX, kterou se zrušuje 
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obecně závazná vyhláška č. 5/1993 o vyhlášení městských zón města Šumperka, s účinností 

od 01.03.2021. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2520/20 MJP – obecně závazná vyhláška č. XX/XX, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 

č. 4/2004 

doporučuje ZM 
vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. XX/XX, kterou se zrušuje 

obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, s účinností od 01.03.2021. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2521/20 MJP – zveřejnění záměru adresného prodeje nebytových prostor v domě na ulici 

Hlavní třída 27 v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnění adresného záměru města Šumperka prodat nemovitou věc, jednotku vymezenou 

podle zákona o vlastnictví bytů v domě č. p. 388 stojícím na pozemku st. p. č. 190/1 v obci a 

k. ú. Šumperk, včetně příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku pod 

domem (or. ozn. Hlavní třída 27), konkrétně jde o jednotku č. 388/8, způsob využití jiný 

nebytový prostor, o výměře 128,45 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 13/100 na 

společných částech budovy č. p. 388 stojící na pozemku st. p. č. 190/1 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 13/100 na pozemku st. p. č. 190/1, vše v obci a k. ú. Šumperk. 

Pro dům na ulici Hlavní třída 27 v Šumperku byl zpracován průkaz energetické náročnosti 

budovy, budova patří do energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie je 143,8 MWh/rok. 

Zveřejnění adresného záměru prodeje se děje na žádost žadatele o koupi, kterým je současný 

nájemce nebytového prostoru, který nebytový prostor užívá na základě smlouvy o nájmu 

prostor sloužících k podnikání, paní M. B., bytem Sobotín. 

− kupní cena: 3.053.000,-- Kč stanovená znaleckým posudkem 

− povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za 

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2522/20 MJP – zveřejnění záměru adresného prodeje nebytových prostor v domě na ulici 

Hlavní třída 27 v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnění adresného záměru města Šumperka prodat nemovitou věc, jednotku vymezenou 

podle zákona o vlastnictví bytů v domě č. p. 388 stojícím na pozemku st. p. č. 190/1 v obci a 

k. ú. Šumperk, včetně příslušenství a podílů na společných částech domu a pozemku pod 

domem (or. ozn. Hlavní třída 27), konkrétně jde o jednotku č. 388/9, způsob využití jiný 

nebytový prostor, o výměře 85,07 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 833/10000 na 

společných částech budovy č. p. 388 stojící na pozemku st. p. č. 190/1 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 833/10000 na pozemku st. p. č. 190/1, vše v obci a k. ú. Šumperk. 
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Pro dům na ulici Hlavní třída 27 v Šumperku byl zpracován průkaz energetické náročnosti 

budovy, budova patří do energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie je 143,8 MWh/rok. 

Zveřejnění adresného záměru prodeje se děje na žádost žadatele o koupi, kterým je současný 

nájemce nebytového prostoru, který nebytový prostor užívá na základě smlouvy o nájmu 

prostor sloužících k podnikání, pan R. K., bytem Šumperk. 

− kupní cena: 1.932.000,-- Kč stanovená znaleckým posudkem 

− povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za 

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2523/20 MJP – žádost Vlastivědného muzea o povolení publikovat snímek vypůjčené vázy 

souhlasí, 
aby Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČO 00098311, se sídlem 

Šumperk, Hlavní třída 342/22, PSČ 787 31, publikovalo na webových stránkách muzea a na 

facebooku muzea fotografii skleněné vázy, kterou užívá Vlastivědné muzeum v Šumperku, 

příspěvková organizace, na základě smlouvy o výpůjčce č. SML/2019/0934/MJP ze dne 

04.12.2019 (do 31.12.2020) a č. SML/2020/0743/MJP ze dne 02.12.2020 (s účinností od 

01.01.2021 na dobu neurčitou). 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2524/20 MJP – žádost nájemce o souhlas s podnájmem bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, 

Šumperk 

souhlasí 
s podnájmem bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk, jehož nájemce T. M., bytem 

Šumperk, uzavřel s městem Šumperk jako pronajímatelem k bytu nájemní smlouvu č. 

SML/2018/0651/OSM dne 26.09.2018. Podnájemce: M. S., bytem Rapotín. Doba podnájmu: 

od 01.01.2021 do 31.12.2021 s možností prodloužení o další 1 rok. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2525/20 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 1363/7 v k. ú. Horní Temenice (or. lokalita bývalého 

statku v Temenici) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat pozemek parcelní číslo 1363/7 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 
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− 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:  20.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2526/20 MJP – pronájem části p. p. č. 1425/27 a části p. p. č. 1458/19 v k. ú. Šumperk (or. 

Vyhlídka) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

30.11.2020 do 16.12.2020 dle usnesení rady města č. 2466/20 ze dne 24.11.2020, 

pronájem části 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.  

 

Nájemce: P. N., bytem Šumperk 

 

Podmínky pronájmu:  

− 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:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2527/20 MJP – smlouva o poskytování technických činností při správě sportovně rekreačního 

areálu Benátky 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytování technických činností při správě sportovně rekreačního areálu 

Benátky (zejména pak Parkour, Workout, Slackline, sedací dubový hranol, věžová sestava 

Vráťa s lanovkou, Pumptrack, in line dráha, Skatepark, multifunkční hřiště), a to se společností 

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

27786781, za následujících podmínek: 

 

− odměna ve výši 140.000,-- Kč bez DPH ročně  

− smlouva uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

− zahájení činností  od 01.01.2021 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2528/20 MJP – pronájem pozemku p. č. st. 5302 a části pozemku p. č. 307/2 v k. ú. Šumperk 

(pozemky v areálu minigolfu při ul. Langrově, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

30.11.2020 do 16.12.2020, dle usnesení RM č. 2464/20 ze dne 24.11.2020, 

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. 

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

    Šumperk, IČO 00303461 

Nájemce:  P. A., bytem Šumperk 

Účel nájmu:   umístění a provozování sportoviště minigolfu se zázemím a  

   objektu rychlého občerstvení s venkovním posezením   

Nájemné:   20,-- Kč/m2/rok – areál sportoviště 

    550,-- Kč/m2/rok – 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 o 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:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2529/20 MJP – zúžení předmětu nájmu v areálu nemocnice z důvodu prodeje nemovitých věcí 

v areálu nemocnice Šumperk (budovy pavilon E neurologie, pavilon 12 garáže a dílna) 

schvaluje 
po realizaci prodeje pozemku st. p. č. 1586 o výměře 671 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení (lůžkový pavilon E 

neurologie) a pozemku st. p. č. 873 o výměře 502 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení (pavilon 12 garáže a dílna), to vše 

v k. ú. Šumperk, kupující společnosti Nemocnice Šumperk a.s., zúžení předmětu nájmu o výše 

uvedené nemovité věci, které má na základě nájemní smlouvy ze dne 30.12.2005, ve znění 

pozdějších dodatků, pronajaty společnost Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 

640/41, 787 01 Šumperk, IČO 47682795. V důsledku zúžení předmětu nájmu bude sníženo 

nájemné tak, že nájemné za budovy bude sníženo o 1.720.725,-- Kč a nájemné za pozemky 

bude sníženo o 11.374,-- Kč. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2530/20 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní a 

kanalizační přípojky, pro účely připojení plánovaného RD na pozemku p. č. 1350/49, 

Šumperk (lokalita při ul. Čičákově) 

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

vodovodní a kanalizační přípojku přes pozemek p. č. 1350/39 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení plánovaného RD na pozemku p. č. 1350/49 v k. ú. Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávnění ze služebnosti: 

O. a J. P., bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 823,-- Kč včetně platné 

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

do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

   

2531/20 MJP – oddělení komunálních služeb – plán oprav a údržby areálu Tyršova stadionu 

pro rok 2021 

schvaluje 
plán oprav a údržby areálu Tyršova stadionu v Šumperku pro rok 2021 dle předloženého 

materiálu. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

2532/20 MJP – zveřejnění směny pozemků – části p. č. 607/3 v k. ú. Dolní Temenice a p. č. 

2554/4 v k. ú. Bludov (lokalita „Sanatorka“) 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit směnu pozemků formou směnné smlouvy za podmínek: 

− z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 

00303461, bude převeden do vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad, se 

sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, pozemek p. č. 

2554/4 o výměře 1285 m2 v obci a k. ú. Bludov 

− z vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, bude převeden do vlastnictví města 

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

pozemku p. č. 607/3, dle GP č. 1054-107/2020 označené jako p. č. 607/11 o výměře 

475 m2, v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice 

− hodnota směnovaných nemovitých věcí je stanovena jako cena obvyklá znaleckým 

posudkem - p. č. 607/11 v k. ú. Dolní Temenice ve výši 278.060,-- Kč a p. č. 2554/4 

v k. ú. Bludov ve výši 1.542,-- Kč 

− město Šumperk doplatí České republice – Státnímu pozemkovému úřadu finanční 

rozdíl ve výši 276.518,-- Kč 
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− náklady a poplatky spojené s realizací směny nemovitých věcí uhradí město Šumperk 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2533/20 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Geschaderův dům 

v Šumperku – výměna střešní krytiny vč. souvisejících prací“ 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Geschaderův dům v Šumperku – výměna střešní 

krytiny vč. souvisejících prací“ 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Monika Paulová, DiS., Ing. Jiří Frys, Lubomír Polášek 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Lenka Krobotová, Ing. Pavel Volf, Pavel 

Hegedüs 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− Lakomý Jaroslav, se sídlem Na Travech 200, Štíty, PSČ 789 91, IČO 76251705 

− Šermo Tomáš, se sídlem Velká Morava 53, Dolní Morava, PSČ 561 69, IČO 06995101 

− Revús Stanislav, se sídlem Červená Voda 446, Červená Voda, PSČ 561 61, IČO 

10527664 

 

Termín:  22.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

   

2534/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu: „Silnice I/44 

Bludov – obchvat“, stavební objekt: „SO 655 – Ochrana sdělovacích kabelů SŽDC 

v žkm 46,070, k. ú. Šumperk“ 

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

provozovat přes pozemek p. č. 832/57 v k. ú. Šumperk stavební objekt: „SO 655 – Ochrana 

sdělovacích kabelů SŽDC v žkm 46,070, k. ú. Šumperk“, 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: 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, 

IČO 70994234 

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. 

− 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 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. 
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− Veškeré náklady, spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady za 

zápis věcného práva do katastru nemovitostí hradí investor. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

2535/20 MJP – prodeje pozemků za domy Vančurova 27 a 29, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

29.09.2020 do 14.10.2020 dle usnesení rady města číslo 2290/20 a  číslo 2291/20  ze dne 

24.09.2020,  koncepci způsobu  prodeje   p. p. č. 571/7 o výměře 303 m2 a p. p. č. 571/6 o 

výměře 298 m2, oba v k. ú.  Šumperk, do spoluvlastnictví těm žadatelům, kteří si o odkoupení 

pozemku požádali, tj. vlastníkům bytových jednotek v domech Vančurova 27 a 29, Šumperk, a 

manželům V. a J. H., bytem Šumperk, v podílech, jak se sami kupující dohodnou. Pokud 

nedojde k dohodě, bude stanoven spoluvlastnický podíl stejný pro všechny kupující. Pokud 

bude vydán souhlas k dělení pozemků, budou díly předmětných pozemků v šíři 3 m prodány 

manželům H., ostatní nově označené pozemky budou prodány do spoluvlastnictví vlastníkům 

bytových jednotek Vančurova 27 a 29, kteří si o odkoupení pozemku požádali v podílech, jak si 

sami určí. 

 

Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2536/20 MJP – zveřejnění prodeje části pozemku p. č. 1991/10 v k. ú. Šumperk (or. směr 

Bratrušov za křižovatkou na koupaliště) 

schvaluje 
záměr města zveřejnit prodej části pozemku p. č. 1991/10 o výměře cca 11 m2 v k. ú. 

Šumperk, za podmínek:  

− účel podeje: a) zajištění vjezdu do garáží  

    b) rekreační zóna 

− kupní cena:  a) část pozemku sloužící ke vjezdu do garáží: 300,-- Kč/m2 + DPH 

v případě stanovení zákonné povinnosti odvodu  

b) část pozemku sloužící jako vstup a rekreační zóna 400,-- Kč/m2 + 

DPH v případě stanovení zákonné povinnosti odvodu 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

− kupující uhradí náklady na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  22.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2537/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení 

elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – ul. Šumavská, REVITALIZACE        

III. etapa, přeložka VNk, NNk“ 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – ul. Šumavská, REVITALIZACE 

III. etapa, přeložka VNk, NNk“, přes pozemky p. č. 191/2, 192, 200/2, 564/1, 564/11, 

564/23, 564/4, 564/6, 950 v k. ú. Dolní Temenice. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
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ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 

Podmínky uzavření smlouvy: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Jednorázová úplata se stanovuje 

dohodou obou stran ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany 

oprávněného po provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za 

podmínek budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí povinný zajistí po dokončení a zaměření stavby na vlastní náklady vyhotovení 

příslušného geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 

nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2538/20 MJP – smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí pro stavbu ČEZ: 

„Revitalizace ul. Šumavská, Šumperk – III. etapa“, dílčí část SO 471.1, SO 471.2, SO 

471.3, SO 472.1, SO 472.2 – Přeložky vedení NNk a VNk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností, vyplývajících z územního rozhodnutí č. j. 

MUSP 92851/2020 ze dne 14.09.2020, vydaného Městským úřadem Šumperk, Odborem 

výstavby, pro umístění stavby: „Revitalizace ul. Šumavská, Šumperk – III. etapa“, v části 

týkající se stavebních objektů: SO 471.1.– Přeložka NN osa 7, SO 471.2. – Přeložka NN osa 

7.1, SO 471.3. – Přeložka NN chodník, SO 472.1. – Přeložka VN osa 7.1 a SO 472.2. – 

Přeložka VN chodník.  

Převodce:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

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

   24729035 

Podmínky: bezúplatný převod, účinnost dnem podpisu smlouvy 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2539/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Erbenova, DTS SU_0551, TS“ 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Erbenova, DTS SU_0551, TS“ – nové 

zemní vedení VNk a NNk přes pozemky p. č. 191/2 a 950 v k. ú. Dolní Temenice, v rámci 

obnovy stávající trafostanice SU_0551 při ul. Erbenově. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.09.2023. 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:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

2540/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro rodinný dům na adrese Jánošíkova, Šumperk 

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

přípojky přes pozemek p. č. 1893/1 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení rodinného domu na 

adrese Jánošíkova, Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněná ze služebnosti: 

H. P., bytem Šumperk  

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 

30.09.2023. 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:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2541/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Bohdíkovská, č. parc. 265/1“ 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská, č. parc. 

265/1“ přes pozemky p. č. 1327/3 a 265/3 v k. ú. Horní Temenice – nové závěsné vedení 

NNk pro účely připojení pozemku parc. č. 265/1 v k. ú. Horní Temenice. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 



 

14|22 

RM 56 – 17.12.2020 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje v minimální výši 1.210,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode 

dne obdržení objednávky, vystavené oprávněným z věcného břemene ve lhůtě 

nejpozději do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

2542/20 MJP – správa majetku – Nemocnice Šumperk – převod nevyčerpaných finančních 

prostředků do roku 2021 

schvaluje 
přesun nevyčerpaných finančních prostředků z plánu oprav a investic v areálu Nemocnice 

Šumperk za rok 2020 v celkové výši 1.780.000,-- Kč do plánu oprav a investic v areálu 

Nemocnice Šumperk do roku 2021. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2543/20 MJP – schválení smlouvy na zajištění komplexního servisu – SELECT SYSTEM s.r.o. 

schvaluje 
uzavření smlouvy mezi smluvními stranami městem Šumperk a SELECT SYSTEM s.r.o., se 

sídlem Gen. Svobody 17/2, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 25382292, jejímž předmětem je 

zajištění profylaktického a preventivního servisu a internetového připojení Slaboproud (SLP), 

Nízké napětí (NN) a veřejného osvětlení (VO) Autobusového nádraží Šumperk. 

 

Termín:  04.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2544/20 MJP – pronájem částí pozemků p. č. 1273/10 a p. č. 2048/3 v k. ú. Šumperk 

(autobusové nádraží v Šumperku) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

14.12.2018 do 04.01.2019 dle usnesení Rady města Šumperka č. 121/18 ze dne 

13.12.2018, pronájem části pozemku p. č. 1273/10 a části pozemku p. č. 2048/3, dle 

geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 7216-224/2020 zpracovaného společností 

Geprojekt s.r.o., označeného jako p. č. 1273/10, to vše v obci a katastrálním území Šumperk. 

Součástí předmětu nájmu jsou přístřešky autobusového nádraží, zpevněné plochy a 

komunikace, chodníky a nástupiště, mobiliář a světelné cedule s informacemi o spojích.  

Pronajímatel: město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 

Nájemce: ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

    IČO 45192057 

Účel nájmu: využití jako autobusové nádraží pro veřejnou linkovou a městskou autobusovou 

dopravu v Šumperku 

Doba nájmu: určitá ode dne nabytí právních účinků kolaudačního rozhodnutí nebo 

kolaudačního souhlasu na zrekonstruované autobusové nádraží do 

31.12.2027 

Nájemné: 1.200.000,-- Kč/rok/celek + zákonná sazba DPH. Od roku 2022 bude 

sjednané nájemné každoročně automaticky navyšováno o míru inflace 

stanovenou Českým statistickým úřadem 
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Podmínky: - nájemce na své náklady zajistí celoroční údržbu předmětu nájmu, včetně 

údržby mobiliáře (zejména úklid, svoz odpadu, zimní údržbu, opravy atd.) a dále 

úhradu případných energií 

- předmět nájmu bude veřejně přístupný a bude sloužit jako veřejné 

autobusové nádraží pro veřejnou linkovou a městskou autobusovou dopravu 

- nájemce je povinen předmět nájmu na své náklady pojistit, a to na celou dobu 

trvání nájemního vztahu 

- RM trvá na textu článku V. „Práva a povinnosti smluvních stran“ bod 1 ve 

znění textu nájemní smlouvy obsažené v uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě 

nájemní č. SML/2019/0159/MJP 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2545/20 MJP – schválení servisní smlouvy – prodloužená záruka 5 let – SYSTEMATICA s.r.o. 

(Biketower) 

schvaluje 
uzavření smlouvy mezi smluvními stranami městem Šumperk a SYSTEMATICA s.r.o., se sídlem 

Jindřišská 33, Pardubice, PSČ 530 02, IČO 28851587, jejímž předmětem je preventivní servis, 

opravy poruch a havárií stroje, dálková správa dat, softwarová podpora a údržba programu a 

dálková podpora funkce stroje BIKETOWER (BT). 

 

Termín:  10.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2546/20 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – vybavení učeben 

schvaluje 
vypsání otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, a zadávací dokumentaci na dodavatele akce: „Do odborných 

učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – nábytek a technické vybavení učeben“ rozdělenou na 

části – část: „nábytek“ a část: „technické vybavení učeben“. 

 

členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

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

                   Ing. Lenka Salcburgerová 

 

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Emilie Lovichová, Mgr. Romana Drásalová,  

                    Ing. Eva Nádeníčková 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2547/20 Plán udržitelné městské mobility města Šumperka – zadávací podmínky 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky a zadávací podmínky na zhotovitele akce „Plán udržitelné městské 

mobility města Šumperka“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků: 

 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Marta Novotná, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva 

Zatloukalová, Ing. Jaroslava Vicencová, Mgr. David Kobza 
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náhradníci: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Helena Miterková, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Romana 

Drásalová, Emilie Lovichová, Ing. Radek Novotný, Ing. Lenka Krobotová 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

2548/20 Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 

20SMP008 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 20SMP008 se společností Cekr CZ s.r.o., Mazalova 

57/2, 787 01 Šumperk IČO 27821251, na akci „Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk“, 

který řeší posunutí termínů plnění vzhledem z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území 

státu od 03.10.2020, požadavku na změnu technického řešení – přepracování na technologii 

SMART, koordinace a propojení elektro části s areálem nemocnice. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2549/20 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – stavební práce 

bere na vědomí 
změnu zadávací dokumentace na zhotovitele stavby: „Do odborných učeben bez bariér – 5.ZŠ 

– stavební práce“. 

 

 

   

2550/20 Rybník Benátky – dotační příležitosti 

bere na vědomí 
stávající dotační možnosti na vybudování přírodního biotopu v místě stávajícího rybníka 

Benátky. 

 

 

   

2551/20 Přestupní terminál Šumperk – dodatek č. 7 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2019/0517/RUI, uzavřené dne 27.03.2019 se 

zhotovitelem stavebních prací „Společnost terminál Šumperk“, Olomoucká 704/174, 

Černovice, 627 00 Brno, IČO 25322257 na akci: „Přestupní terminál Šumperk“. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2552/20 Organizace provozu školních družin základních škol v Šumperku v období vánočních 

prázdnin ve dnech 23.12.2020 až 03.01.2021 

bere na vědomí 
informaci o organizaci provozu školních družin základních škol v Šumperku v období vánočních 

prázdnin ve dnech 23.12.2020 až 03.01.2021. 

 

   

2553/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – rozpočet na rok 2021 a střednědobý 

výhled rozpočtu na léta 2022 - 2023 

schvaluje 

− Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295  

− Základní škole Šumperk, 8.května 63, IČO 00852317 

− Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864  

− Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381 

− Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287 

− Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085 

− Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091 

− Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994 

− Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082 

− Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400 

− Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604 

rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022–2023 dle předloženého 

návrhu, v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2554/20 Příspěvková organizace města Šumperka – nabídka přebytečného majetku 

schvaluje 
bezúplatný převod přebytečného majetku (2 souprav klimatizace SINCLAR ASH 24 Aqtku) 

v celkové pořizovací ceně 98.056,-- Kč, v souladu s § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, z vlastnictví Městské knihovny  

T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, do vlastnictví města Šumperka, se 

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

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2555/20 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, přijmout věcný dar – 

927 knihovních jednotek od občanů, MK ČR - České knihovny a od dalších institucí, v souladu  
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s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, v celkové hodnotě 174.470,-- Kč. 

 

Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2556/20 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, přijmout účelově 

určený finanční dar ve výši 20.000,-- Kč od Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR 

(SKIP), Mariánské náměstí 190/5, 110 00  Praha 1, IČO 40765407, v souladu s § 27 odst. 5 

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

znění. Dar bude poskytnut jako ocenění za 2. místo v soutěži Městská knihovna roku 2020. 

 

Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

2557/20 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, 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 80 tis. Kč. 

 

Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

2558/20 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas zřizovatele s podáním 

žádosti o dotaci 

souhlasí 
s podáním žádosti Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o poskytnutí dotace pro dotační 

titul „COVID – Školy v přírodě“, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s 

usnesením vlády ze dne 16. listopadu 2020 č. 1184 o podpoře ubytovacích zařízení pro školy 

v přírodě (COVID–Školy v přírodě) a o změně usnesení vlády ze dne 19. října 2020 č. 1070, o 

podpoře cestovního ruchu (Dotační titul COVID – podpora cestovního ruchu) a o změně 

usnesení vlády ze dne 20. července 2020 č. 766, o podpoře ubytovacích zařízení (Program 

COVID – Ubytování) a usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 631, o Krizovém akčním plánu 

cestovního ruchu v České republice 2020 – 2021. 

 

Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2559/20 Návrh na mimořádné finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk a Kina OKO Šumperk v             

II. pololetí 2020 

schvaluje 
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny  

T. G. Masaryka Šumperk a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

2560/20 Smlouva o realizaci výroby a vysílání televizního měsíčníku „Šumperk – živá brána 

Jeseníků“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy na realizaci výroby a vysílání televizního měsíčníku „Šumperk – živá brána 

Jeseníků“ s TV Morava, s.r.o., 8. května 497/37, 772 00 Olomouc, IČO 25826841. 

 

Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2561/20 Přijetí peněžitých darů – darovací smlouva – SATEZA, a.s. 

schvaluje 
uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem je přijetí peněžitého daru v hodnotě 10.000,-- Kč, 

za podmínek: 

dárce:   SATEZA, a. s., se sídlem 8. května 41a, 787 01 Šumperk, IČO 25350129 

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

účel použití: poděkování zdravotníkům a dalším osobám, které se podílejí na zvládání 

epidemie covid–19 

 

Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

2562/20 Přijetí peněžitých darů – výhra v soutěži Komunální projekt roku časopisu Moderní 

obec 

schvaluje 
přijetí výhry v soutěži ve formě peněžitého daru výši 20.000,00 Kč, za podmínek: 

dárce:   Profi Press s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 2559/56b, Praha 2, IČO 27098508 

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

důvod:  výhra v soutěži Komunální projekt roku časopisu Moderní obec 

 

Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 
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2563/20 Nařízení č. 12/2020, kterým se vymezují oblasti města Šumperka, ve kterých lze 

místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu 

s cenovými předpisy 

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

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 23 odst. 1 

písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení města Šumperka č. 12/2020, kterým se vymezují oblasti města Šumperka, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 

předpisy, s účinností od 01.02.2021. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

  

 

2564/20 Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích 

vydává 
ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích, s účinností od 

01.02.2021. 

 

Termín:  31.01.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

  

2565/20 Smluvní ošetření umístění kamerového a monitorovacího systému na budově hotelu 

Grand v souvislosti se změnou vlastnictví objektu 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o odběru elektrické energie pro kamerový a monitorovací 

systém města Šumperka uzavřené dne 31.05.2017 mezi městem Šumperk a panem V. Ž., 

bytem SRN, Walldürn, jejímž předmětem je umístění kamerového a monitorovacího systému 

na budově hotelu Grand při ul. 17. listopadu 413/1, Šumperk. Dohodou bude smlouva 

ukončena k datu 22.05.2020, tj. k datu změny vlastníka budovy. Panu V. Ž. bude do 10 dnů 

od uzavření dohody vyplacena poměrná část sjednané ceny za umístění kamerového systému 

za období 1-5/2020, tj. částka ve výši 1.250,-- Kč. 

 

Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 

2566/20 Smluvní ošetření umístění kamerového a monitorovacího systému na budově hotelu 

Grand v souvislosti se změnou vlastnictví objektu 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o odběru a úhradě elektrické energie pro kamerový a monitorovací systém 

města Šumperka mezi městem Šumperk a O. V., bytem Praha 10, majitelem budovy hotelu 

Grand při ul. 17. listopadu 413/1, Šumperk.  

 

Doba smlouvy: neurčitá 

 

Účel: umístění kamerového a monitorovacího systému na budově hotelu Grand na ulici  

  17. listopadu 413/1, Šumperk 
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Cena: 3.000,-- Kč/ročně. Za rok 2020 bude uhrazena jen poměrná část ve výši 1.750,-- Kč 

(tj. za měsíce 6-12/2020). 

 

V případě, že dojde ke zvýšení ceny el. energie, uvedená částka se změní v tom poměru, 

v jakém došlo ke změně ceny el. energie, dle platné vyhlášky. 

 

 

V případě rekonstrukce objektu hotelu Grand, pokud to bude nutné vzhledem ke stavebním 

pracím, bude zařízení kamerového a monitorovacího systému na dobu nezbytně nutnou 

demontováno. Po dobu demontáže nebude hrazena sjednaná cena za umístění zařízení. 

Jakmile to okolnosti dovolí, bude bez zbytečného odkladu zařízení instalováno zpět. Majitel 

budovy se zaváže poskytnout součinnost. 

 

Způsoby ukončení smlouvy: 

a) písemnou dohodou obou stran 

b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a 

počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

c) smrtí vlastníka objektu 

 

Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 

   

2567/20 Dodatek č. 2 k smlouvě o zajištění péče o psy odchycené na území města Šumperk, 

uzavřené mezi smluvními stranami EKO servis Zábřeh, s.r.o., a městem Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o zajištění péče o psy odchycené na území města Šumperk, 

která byla uzavřena mezi smluvními stranami, a to společností EKO servis Zábřeh, s.r.o., 

Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh, IČO 25896903, zastoupené Bc. Milanem Doubravským, a 

městem Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, zastoupeným 

starostou města Mgr. Tomášem Spurným, na jehož základě dojde k navýšení částky za 

rezervaci 2 volných kotců pro psy odchycené na území města Šumperk z původní částky 

12.000,-- Kč plus DPH za jeden kotec a rok na částku 12.336,-- Kč plus DPH v platné sazbě za 

jeden kotec a rok, a dále za jeden den komplexní péče o psa v útulku z původní částky 92,-- Kč 

plus DPH na částku ve výši 95,-- Kč plus DPH v platné sazbě, ostatní ustanovení smlouvy           

se nemění. 

 

Termín:  01.01.2021 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 

  

2568/20 PONTIS Šumperk, o.p.s. – návrh na roční odměnu členům správní a dozorčí rady za 

rok 2020 

schvaluje 
vyplacení roční odměny členům správní rady a členům dozorčí rady společnosti PONTIS 

Šumperk o.p.s. dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Adámek 
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2569/20 Návrh mimořádné finanční odměny jednatelce/ředitelce Domu kultury Šumperk za 

rok 2020 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Dům kultury 
Šumperk s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, v působnosti 
valné hromady, schvaluje 
mimořádnou odměnu za rok 2020 pro jednatelku společnosti Dům kultury Šumperk s.r.o., se 

sídlem Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, paní Mgr. Hanu Pískovou dle 

předloženého návrhu. 

 

Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

2570/20 Odprodej notebooku a mobilního telefonu 

schvaluje 
odprodej notebooku Lenovo ThinBook IIL + Office 2019 PID MUSPH000LG3Y a mobilního 

telefonu SAMSUNG Galaxy A51 PID MUSPH 000THM8 v celkové ceně 1.000,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Novotná     Ing. Jakub Jirgl 

               1. místostarostka               2. místostarosta 




