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Naše čj.: MUSP 10961/2021 

Naše sp. zn.: 10958/2021 TAJ/PECH *MUSPX02906KP* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 60. schůze Rady města Šumperka ze dne 04.02.2021 

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. 

2627/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II r. 2021 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. II roku 2021: 

příjmy ve výši:          1.820 tis. Kč 

výdaje ve výši:             - 48 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  570.736 tis. Kč 

výdaje celkem:  706.327 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  761.809 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      727.027 tis. Kč 

 

Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2628/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

4341/18, 5048/18, 5049/18, 458/19, 1192/19, 1295/19, 1675/20, 1758/20, 1825/20, 

1826/20, 1827/20, 1828/20, 1829/20, 1830/20, 1831/20, 1832/20, 1833/20, 

1834/20, 1835/20, 1836/20, 1837/20, 1838/20, 1839/20, 1840/20, 1841/20, 

1842/20, 1843/20, 1844/20, 1845/20, 1846/20, 1847/20, 1848/20, 1849/20, 

1850/20, 1851/20, 1852/20, 1853/20, 1854/20, 1855/20, 1866/20, 1938/20, 

1939/20, 1940/20, 1941/20, 1942/20, 1983/20, 1984/20, 2100/20, 2102/20, 

2103/20, 2127/20, 2128/20, 2129/20, 2130/20, 2132/20, 2133/20, 2134/20, 

2213/20, 2214/20, 2215/20, 2216/20, 2217/20, 2218/20, 2219/20, 2220/20, 

2221/20, 2222/20, 2223/20, 2234/20, 2248/20, 2249/20, 2250/20, 2251/20, 

2257/20, 2281/20, 2288/20, 2293/20, 2303/20, 2314/20, 2315/20, 2316/20, 

2317/20, 2318/20, 2319/20, 2320/20, 2321/20, 2331/20, 2335/20, 2336/20, 

2341/20, 2342/20, 2343/20, 2347/20, 2348/20, 2350/20, 2351/20, 2354/20, 

2360/20, 2361/20, 2363/20, 2378/20, 2379/20, 2380/20, 2407/20, 2409/20, 

2411/20, 2412/20, 2413/20, 2415/20, 2416/20, 2418/20, 2419/20, 2420/20, 

2421/20, 2422/20, 2423/20, 2425/20, 2426/20, 2427/20, 2428/20, 2429/20, 

2430/20, 2433/20, 2436/20, 2438/20, 2450/20, 2451/20, 2453/20, 2454/20, 

2455/20, 2456/20, 2459/20, 2462/20, 2464/20, 2465/20, 2466/20, 2467/20, 

2468/20, 2469/20, 2470/20, 2471/20, 2472/20, 2473/20, 2477/20, 2478/20, 

2479/20, 2480/20, 2481/20, 2482/20, 2485/20, 2486/20, 2487/20, 2488/20, 
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2489/20, 2490/20, 2491/20, 2492/20, 2493/20, 2494/20, 2495/20, 2498/20, 

2499/20,    2501/20,   2502/20,    2503/20,   2504/20,    2505/20,   2506/20,   2613/21. 

 

 

2629/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

5047/18 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

5077/18 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

267/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

291/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

299/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

502/19 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

503/19 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

774/19 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

885/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1252/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1655/20 do 31.03.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1663/20 do 31.03.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1748/20 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1987/20 do 31.03.2021 Zodpovídá: Ing. Matějčková 

1988/20 do 31.03.2021 Zodpovídá: Ing. Matějčková 

1989/20 do 31.03.2021 Zodpovídá: Ing. Matějčková 

1990/20 do 31.03.2021 Zodpovídá: Ing. Matějčková 

2211/20 do 31.05.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2282/20 do 31.03.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2302/20 do 28.02.2021 Zodpovídá: Ing. Volf 

2334/20 do 28.02.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2414/20 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2463/20 do 31.03.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2630/21 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1870/20 ze dne 21.05.2020 

ruší 

usnesení RM č. 1870/20 ze dne 21.05.2020 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2631/21 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 2283/20 ze dne 24.09.2020 

ruší 

usnesení RM č. 2283/20 ze dne 24.09.2020. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2632/21 MJP – úrazové pojištění uvolněných zastupitelů 

schvaluje 

uzavřít s účinností od 01.03.2021 do 28.02.2023 pojistnou smlouvu o skupinovém úrazovém 

pojištění osob mezi městem Šumperk jako pojistníkem a společností Generali Česká 



 

3|22 

RM 60 – 04.02.2021 

pojišťovna a.s., IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako 

pojistitelem. Předmětem pojištění je pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pojištění pro 

případ trvalých následků úrazu a odškodnění za úraz za každý den léčení, rozsah pojištění: 24 

hodin denně. Pojištěné osoby: starosta Mgr. Tomáš Spurný, 1. místostarostka Ing. Marta 

Novotná, 2. místostarosta Ing. Jakub Jirgl. Územní rozsah: svět. Výše pojistného činí     

10.356,-- Kč/rok/všechny pojištěné osoby. 

 

Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2633/21 MJP – zveřejnění záměru pronájmu společenské místnosti v Geschaderově domě 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout společenskou místnost č. 117 vč. vybavení 

s možností využití kuchyňky – místnost č. 110 a WC – místnosti č. 112-114, nacházející se 

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

100 v k. ú. Šumperk (Geschaderův dům při ul. Kladská 1, Šumperk), za těchto podmínek: 

 

 Doba nájmu: každý pátek (po předchozím potvrzení realizace nájmu) v čase 8:00 hod. 

až 15:00 hod. v období od 01.04.2021 do 31.12.2021, výpovědní lhůta 

1 měsíc 

 Účel nájmu: jednání členů Rady Olomouckého kraje 

 Nájemné: 180,-- Kč vč. DPH/hod. Nájemné bude fakturováno za skutečnou dobu 

pronájmu. 

Nájemce: Olomoucký kraj, IČO 60609460, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, 

PSČ 779 00 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2634/21 MJP – zveřejnění záměru budoucího prodeje bytové jednotky v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku ke dni 

31.03.2021 s nájemkyní M. K., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní 

smlouvy s účinností od 01.04.2021, jejímž předmětem bude byt v domě nám. Jana Zajíce 

2958/14 v Šumperku s P. K., bytem Albrechtice. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2635/21 MJP – zveřejnění záměru budoucího prodeje bytové jednotky v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka (dle projektové dokumentace č. 103) v budově č.p. 2958 na pozemku st. 

p. č. 725/7 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 14, Šumperk) 

včetně spoluvlastnického podílu 5558/10000 na společných částech domu č.p. 2958 

společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/3 a byt č. 2958/4 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 157/10000 na společných částech domu č.p. 2958, které 

jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt č. 2958/1 – 

2958/80, a spoluvlastnického podílu o velikosti 157/10000 na pozemku pod domem st. p. č. 

725/7 v k. ú. Šumperk. 
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Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na předmětnou bytovou jednotku se stávajícím budoucím kupujícím a uzavřena 

nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2636/21 MJP – změna v předmětu pojištění majetku města 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k pojistné smlouvě 1672895419, uzavřené dne 26.02.2020 mezi 

městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem a 

společností Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/11, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, jako pojistitelem, jejímž předmětem je pojištění majetku a 

odpovědnosti. 

 

Dodatkem dojde ke změně v předmětu pojištění: 

 

− z předmětu pojištění budou vyjmuty tyto budovy z důvodu jejich odprodeje z majetku 

města: budova Prievidzská 2922/25, 2923/27 v k. ú. Dolní Temenice, obec Šumperk 

(24 b.j.), budova bez č.p./č.e. na st. p. č. 1586 v k. ú. a obci Šumperk (nemocnice – 

pavilon E – neurologie), budova bez č.p./č.e. na st. p. č. 873 v k. ú. a obci Šumperk 

(nemocnice – garáže, dílny) 

 

− do předmětu pojištění budou zařazeny objekty vybudované zejména na pozemcích p. č. 

1273/10, 2048/3, 1799/26 a přilehlých pozemcích v katastrálním území Šumperk 

(stavba ještě není zaměřena GP) v rámci akce Přestupní terminál Šumperk, a to: 

cyklověž, 2 ks světelné cedule s informacemi o spojích (na cyklověži a na parkovišti u 

budovy vlakového nádraží), 2 ks chytrá lavička, dobíjecí stanice, pumpa na kola, 

lavičky a stojany na kola, betonová autobusová zastávka MHD včetně serverovny 

smart technologií, rozvody smart technologií (optická síť, kamerový systém, 

zavlažování, osvětlení ….), betonový plot, parkoviště P1-P3, socha Merkura včetně 

mlžení, vodohospodářské objekty, dešťová a splašková kanalizace, veřejné osvětlení, 

signalizační zařízení 

 

Pojistné částky a rozsah pojištění budou stanoveny pojišťovacím makléřem OK GROUP, a.s. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2637/21 MJP – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. SML/2018/0265/MJP (Průmyslová zóna IV 

– Šumperk – SŽDC, s.o.) 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SML/2018/0265/MJP, ve znění 

dodatku č. 1, uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, 

IČO 00303461, jako nájemcem a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994234, jako pronajímatelem, jejímž 

předmětem je nájem části pozemku p. č. 1799/1 o výměře 55 m2 v k. ú. Šumperk za účelem 

realizace stavby s názvem: Průmyslová zóna IV – Šumperk. Předmětem dodatku č. 2 je 

prodloužení lhůty, do kdy musí smlouva nabýt účinnosti, a to do 31.12.2022. Ostatní 

ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2638/21 MJP – stanovení zón města Šumperka pro účely stanovení nájemného a úplaty za 

užití práva pozemků 

schvaluje 

stanovení čtyř zón města Šumperka s ohledem na atraktivnost místa, ve kterém se nacházejí 

nemovité věci a veřejná prostranství pro účely stanovení nájemného a úplaty za užití práva 

pozemků ve vlastnictví města Šumperka. 

I. zóna 

Do této zóny patří všechny ulice, které jsou uzavřeny okruhem ulic Slovanská, Husovo nám., 

Okružní, Langrova (od křižovatky ul. Havlíčkova po ul. Gen. Svobody), Gen Svobody (od ul. 

Slovanská po ul. Tatranská), Hlavní třída, Čsl. armády (po ul. Lidická), 8. května (po ul. Lidická), 

17. listopadu, nám. Svobody, Komenského, Kozinova (po ul. Terezínská), Krátká, M. R. 

Štefánika (po ul. Dr. Beneše), Dr. Beneše (od ul. M. R. Štefánika po ul. Fialova), Fialova (od ul. 

Jeremenkova po ul. Hlavní třída). 

II. zóna 

Tato zóna je ohraničena ulicemi Čajkovského, Fibichova, Jiřího z Poděbrad (po ul. Šumavská), 

Husitská, Žižkova, Bezručova, Wolkerova (po ul. Lidická); ulice Lidická tvoří pouze hranici mezi 

ulicemi Wolkerova a Jeremenkova, ale do této zóny nepatří; Jeremenkova (od ul. Lidická 

směrem do centra), 28. října, M. R. Štefánika (od ul. 28. října do centra), Lautnerova, 

Žerotínova (od ul. Lautnerova směrem do centra ), Nemocniční (od křižovatky ulic Žerotínova – 

Nemocniční po křižovatku s ul. B. Němcové), B. Němcové (po křižovatku s ul. Vančurova), 

Vančurova (od ul. B. Němcové po ul. Havlíčkova), Havlíčkova. 

III. zóna 

Tato zóna je  ohraničena  ulicemi Žerotínova  (od ul. Lautnerova po ul. Jesenická),  Jesenická 

(od ul. Žerotínova po ul. Lidická), Lidická (od ul. Uničovská po ul. Gen. Svobody),   Gen. 

Svobody  (po křižovatku s  ul. Bratrušovská), část ul. Jiřího z Poděbrad  (od ul. Bratrušovská po 

ul. Husitská), Šumavská, Temenická (od ul. Šumavská po ul. Langrova),  Langrova (od ul. 

Temenická po ul. Zábřežská), Zábřežská (až po ul. Nemocniční), Nemocniční  (po ul. B. 

Němcové), U tenisu, Sportovní,  Olympijská, U potoka  (od ul. Olympijská po ul. Nemocniční), 

Uničovská (po ul. Lidická). 

IV. zóna 

Do této zóny patří všechny zbývající ulice. 

 

Termín:  05.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2639/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro RD na adrese Bohdíkovská, Šumperk 

schvaluje 

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

přípojky přes pozemek p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice, pro účely připojení rodinného 

domu na adrese Bohdíkovská, Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

S. a M. Š., bytem Šumperk  

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, stanovenou podle 

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 100,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, určené geometrickým plánem, který po 

dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávnění, 

minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

oprávněnými provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
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− Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.05.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 

termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2640/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro RD na adrese Bohdíkovská, Šumperk 

schvaluje 

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

přípojky přes pozemek p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice, pro účely připojení rodinného 

domu na adrese Bohdíkovská, Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

P. J., bytem Šumperk  

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, stanovenou podle 

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 100,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, určené geometrickým plánem, který po 

dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný, 

minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

− Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.05.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 

termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2641/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro RD na adrese Jánošíkova, Šumperk 

schvaluje 

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

přípojky přes pozemek p. č. 1914/6 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 oprávnění ze služebnosti: 

M. Z. a H. Z., oba bytem Šumperk  

Podmínky: 
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− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, stanovenou podle 

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 100,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, určené geometrickým plánem, který po 

dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávnění, 

minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

oprávněnými 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 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.05.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 

termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2642/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro RD 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 oprávnění ze služebnosti: 

M. L. a J. L., oba bytem Šumperk  

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, stanovenou podle 

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 100,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, určené geometrickým plánem, který po 

dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávnění, 

minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

oprávněnými 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 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.05.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 

termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2643/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro RD na adrese Jánošíkova, Šumperk 

schvaluje 

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

přípojky přes pozemek p. č. 1914/6 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 oprávněný ze služebnosti: 

P. S., bytem Šumperk  

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, stanovenou podle 

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 100,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, určené geometrickým plánem, který po 

dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný, 

minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

− Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.05.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 

termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2644/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro RD na adrese Jánošíkova, Šumperk 

schvaluje 

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

přípojky přes pozemek p. č. 1914/6 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 oprávnění ze služebnosti: 

P. S., bytem Šumperk 

R. S., bytem Šumperk  

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, stanovenou podle 

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 100,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, určené geometrickým plánem, který po 

dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávnění, 

minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

oprávněnými 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 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.05.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 
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termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2645/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro průmyslový objekt na adrese Žerotínova 3136/55c, Šumperk 

schvaluje 

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

přípojky přes pozemky p. č. 1268/40, 1268/43 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

průmyslového objektu na adrese Žerotínova 3136/55c, Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

VPRO Šumperk, s.r.o., se sídlem Nová 752, 78813 Rapotín, IČO 25832441  

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, stanovenou podle 

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 250,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, určené geometrickým plánem, který po 

dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný, 

minimálně ale celkem ve výši 2.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

− Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.05.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 

termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2646/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek p. č. st. 6069 v k. ú. Šumperk (lokalita 

při ul. Reissově) 

schvaluje 

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

a kanalizační přípojky přes pozemky p. č. 2006/3, 2144/1 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

pozemku p. č. st. 6069 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

M. M., bytem Vikýřovice  

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
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− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, stanovenou podle 

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 100,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, určené geometrickým plánem, který po 

dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný, 

minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

− Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.05.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 

termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2647/21 MJP – zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. st. 1917/2 v k. ú. Šumperk 

(zahrada k bytovému domu Revoluční 1660/65, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p. č. st. 1917/2 o výměře 537 m2 v  k. ú. 

Šumperk (zahrada k bytovému domu Revoluční 1660/65, Šumperk). 

Účel nájmu:   a) zahrada a zázemí k bytovému domu Revoluční 1660/65, Šumperk 

b) veřejně přístupná plocha pronajatá jako zázemí k bytovému domu 

Revoluční 1660/65, Šumperk 

Nájemné:   a) 5,-- Kč/m2/rok 

    b) 1,-- Kč/celek/rok 

Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:  povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení nákladem 

nájemců 

 

Termín:  15.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2648/21 MJP – dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným se Státním pozemkovým úřadem 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. SML/2016/0476/MJP ve znění dodatků č. 1, č. 2 a 

č. 3 uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 

00303461, jako nájemcem a ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 

1024/11a, 13000 Praha 3, IČO 01312774, jako pronajímatelem, jejímž předmětem jsou 

pozemky v k. ú. Dolní Temenice dotčené stavbou „Cyklostezka Bratrušov“. Dodatek je uzavírán 

z důvodu upřesnění předmětu nájmu dle zaměření geometrickým plánem č. 1043-7/2020 ze 

dne 31.03.2020, který byl již zapsán do katastru nemovitostí. Jedná se o pozemky p. č. 

539/2, p. č. 540/2, p. č. 540/3, p. č. 540/5, p. č. 540/7, p. č. 554/3, p. č. 554/4, p. č. 

554/5, p. č. 554/3, p. č. 556/14, p. č. 556/15, p. č. 556/16 a p. č. 556/17 vše v k. ú. Dolní 

Temenice. 

Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. SML/2016/0476/MJP ve znění dodatků č. 1 až č. 3 se 

nemění. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2649/21 MJP – dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným se Státním pozemkovým úřadem 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 11 k nájemní smlouvě č. MP 61/2002 ve znění dodatků č. 1 až č. 10 

uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 

00303461, jako nájemcem a ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 

1024/11a, 13000 Praha 3, IČO 01312774, jako pronajímatelem, jejímž předmětem jsou 

pozemky v k. ú. Horní a Dolní Temenice dotčené stavbami protipovodňových opatření. 

Předmětem dodatku je upřesnění předmětu nájmu po zápisu geometrického plánu č. 1043-

7/2020 ze dne 31.03.2020 do katastru nemovitostí. Jedná se o část pozemku p. č. 830/1 o 

výměře 1 100 m2 v k. ú. Horní Temenice. Dále si tímto dodatkem pronajímatel vymezil 

možnost vždy k 01.10. běžného roku jednostranně zvýšit nájemné o míru inflace.  

Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. MP 61/2002 ve znění dodatků č. 1 až č. 10 se nemění. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2650/21 MJP – správa majetku – souhlas s provedením technického zhodnocení majetku – 

Nemocnice Šumperk 

schvaluje 

udělení souhlasu s provedením stavebních úprav – technického zhodnocení – stavební úpravy 

související s vestavbou chladícího boxu ve 3.NP objektu lékárny v areálu nemocnice Šumperk, 

stavba občanského vybavení bez č.p., na st. p. č. 1769/1 v k. ú. Šumperk v celkové ceně max. 

800.000,-- Kč + DPH, a to nájemci, společnosti Nemocnice Šumperk a.s., za níže uvedených 

podmínek: 

 

− technické zhodnocení pronajatého majetku bude provedeno výhradně na náklady 

nájemce 

− při provádění stavebních prací budou respektovány bezpečnostně technické 

požadavky, zejména stavební zákon a další související zákony 

− nájemce bude mít právo toto technické zhodnocení v souladu s příslušnými předpisy 

odepisovat do nákladů 

− při ukončení nájemního vztahu nebude nájemce požadovat po pronajímateli finanční 

vyrovnání vynaložených nákladů 

 

Termín:  15.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2651/21 MJP – výše nájemného pro rok 2021 - inflace 

schvaluje 

nečinit v roce 2021 ze strany města Šumperka jako pronajímatele úkony směřující 

k jednostranné úpravě výše nájemného uplatněním inflační doložky z uzavřených nájemních 

smluv, kde předmětem nájmu jsou nebytové prostory, prostory k podnikání a budovy v majetku 

města Šumperka, s výjimkou nájemní smlouvy č. MP/50/2005/Pro ze dne 30.12.2005, 

uzavřené mezi městem Šumperkem a společností Nemocnice Šumperk a.s. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2652/21 MJP – výše nájemného pro rok 2021 - inflace 

schvaluje 

upravit pro rok 2021 výši nájemného pro byt číslo 3 na adrese Hlavní třída 289/12 

v Šumperku uplatněním inflační doložky z nájemní smlouvy č. 890/2003-N ze dne 

31.03.2003. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2653/21 MJP – odprodej vozidla a změna v pojištění vozidel 

schvaluje 

oslovit autorizovaného prodejce vozů značky Škoda s požadavkem o stanovení ceny odkupu 

vozidla Škoda Fabia, RZ 3M4 3087, rok výroby 2008, a odprodat vozidlo za tuto cenu 

uvedenému prodejci, anebo v případě zájmu přímým prodejem třetí osobě. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Štefečková 

2654/21 MJP – odprodej vozidla a změna v pojištění vozidel 

schvaluje 

k datu prodeje vyřazeného vozidla Škoda Fabia, RZ 3M4 3087, rok výroby 2008, vyjmout toto 

vozidlo z pojištění (POV+HAV) z pojistné smlouvy č.  4483137855 uzavřené dne 26.02.2020 

mezi městem Šumperk, jako pojistníkem a Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, se 

sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 75/16, PSČ 110 00, jako pojistitelem, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 07.04.2020. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2655/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk, Gen. Krátkého, 2759/3a“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, Gen. Krátkého, 2759/3a“ – nové zemní 

kabelové vedení VN přes pozemky p. č. 2149/2, st. 1782/4 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena znaleckým 

posudkem a 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 rozsahu věcného břemene a znalecký posudek pro 

určení výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.05.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 
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k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 

termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2656/21 MJP – zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty v souvislosti se stavbou 

„Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

po nabytí vlastnického práva k pozemku p. č. 1298/5 v k. ú. Horní Temenice zřídit věcné 

břemeno služebnosti cesty a stezky přes pozemky p. č. 1298/5, p. č. 970/8, p. č. 924/8, p. č. 

1296 a p. č. 924/1 vše 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. 970/1 v k. ú. Horní Temenice, kterým je nyní S. H., bytem Šumperk 

a vlastníci pozemku p. č. 970/13 v k. ú. Horní Temenice, kterými jsou nyní manželé M. a Z. L., 

bytem Kolšov  

Podmínky: 

− věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

− věcné břemeno se zřizuje za úplatu ve výši 200,-- Kč + DPH v platné výši, H. i manželé 

L. uhradí každý 100,-- Kč + DPH v platné výši 

− 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 H., 

jako vlastník pozemků p. č. 970/8, p. č. 970/9, p. č. 970/10, p. č. 970/11 a     p. č. 

970/12 vše v k. ú. Horní Temenice, městu Šumperk tyto pozemky dotčené stavbou 

„Cyklostezka Bratrušov“ 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2657/21 MJP – zveřejnění záměru bezúplatně převést pozemek p. č. 154/3 v k. ú. Horní 

Temenice 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést pozemek p. č. 154/3 o výměře 6 m2, 

druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, v obci Šumperk, k. ú. Horní Temenice, do 

vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizace. 

 

Termín:  28.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2658/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné 

komunikační sítě CETIN: „RVDSL1738_M_M_SUMP125_SUMP1HR_OK“ (lokalita při 

silnici směr Dolní Studénky, úsek od křižovatky na Bělidlo po začátek obce Dolní 

Studénky) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu umístit a 

provozovat na pozemcích p. č. 2096/25, 2095/12, 2095/11, 1221/2, 1220/9, 2095/8 v     

k. ú. Šumperk stavbu veřejné komunikační sítě: 

„RVDSL1738_M_M_SUMP125_SUMP1HR_OK“ – podzemní a nadzemní vedení optického 

kabelu + 1 ks dřevěný sloup. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

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

Podmínky uzavření smlouvy: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Jednorázová náhrada bude stanovena 

znaleckým posudkem a bude splatná po uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti, 

ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od obdržení daňového dokladu. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu služebnosti a znalecký posudek 

pro určení výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti.  

− Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 

oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 31.05.2024. 

V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy k doložení žádosti o 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v náhradním termínu jednoho měsíce, bude 

uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč, splatná ve lhůtě do 14 

dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odbory RÚI a MJP – OKS. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2659/21 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 1670/8 v k. ú. Šumperk (sjezd z ul. Hrubínovy) 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města prodat část pozemku parc. č. 1670/8 v k. ú. Šumperk za účelem 

vybudování sjezdu k sousednímu průmyslovému areálu. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2660/21 MJP – předání splaškové kanalizace a vodovodu v tzv. „Lokalitě ul. Americká 

v Šumperku“ do správy společnosti ŠPVS a.s. 

schvaluje 

předání vodovodu a kanalizace v tzv. „Lokalitě ul. Americká v Šumperku“, která bude 

vybudována na základě dokumentace pro stavební povolení „Inženýrské sítě a komunikace 

z ul. Americká“,  SO.2.1 – Vodovod a SO.4.1 Splašková kanalizace,   zpracované Ing. arch. 

Petrem Doležalem, na pozemcích p. č. 2258, p. č. 1895/2, p. č. 1291/9, p. č. 2109/1, p. č. 

1278/1, p. č. 1278/19  a p. č. 1291/3 v k. ú. Šumperk, které budou ve vlastnictví města 

Šumperk, do správy společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se 

sídlem Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01, IČO 47674911, a to na základě  smlouvy o 
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provozování kanalizace a vodovodu a úpravě vzájemných vztahů uzavřené mezi městem 

Šumperkem, jako vlastníkem, Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a.s., jako 

provozovatelem a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Správa splaškové 

kanalizace a vodovodu bude společností Šumperská  provozní vodohospodářská společnost, 

a.s., vykonávána bezúplatně s tím, že vodné a stočné bude účtováno odběratelům 

provozovatelem dle příslušných právních předpisů, jeho jménem a na jeho účet a toto bude 

následně započítáno při vyúčtování vodného a stočného pro vlastníka VHZ Šumperk, a.s.,  to 

vše do doby, kdy by město Šumperk mělo vložit kanalizaci a vodovod do majetku společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČO 

47674954. 

Smlouva nabude účinnosti dnem pravomocné kolaudace vodovodu a kanalizace sloužící 

potřebě „Lokalitě ul. Americká v Šumperku“ - SO.2.1 – Vodovod a SO.4.1 Splašková 

kanalizace. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2661/21 MJP – zveřejnění záměru prodloužení výpůjčky kuželny 

schvaluje 

zveřejnit záměr města vypůjčit část budovy stojící na pozemcích st. p. č. 2021/1 a st. p. č. 

2021/2 v k. ú. Šumperk, obec Šumperk, jejichž je součástí, a to prostory původní kuželny, 

které zahrnují hlediště a šatny klubu kuželkářů, a prostory kuželkářské haly, za podmínek: 

− půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01, IČO 

00303461 

− vypůjčitel: Kuželkářský klub Šumperk, z.s., se sídlem Šumperk, Žerotínova 1691/55, 

PSČ 787 01, IČO 68318375 

− doba výpůjčky: určitá se prodlouží z termínu „do 31.12.2029“ na termín 

„do 31.12.2035“ 

− ostatní podmínky jsou stanoveny smlouvou o výpůjčce č. Obch 5/00/JG ze dne 

02.03.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.05.2004, dodatku č. 2 ze dne 

09.03.2006, dodatku č. 3 ze dne 07.09.2007, dodatku č. 4 ze dne 18.06.2014 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2662/21 MJP – zveřejnění záměru prodloužení výpůjčky fotbalového hřiště s umělým 

povrchem 

schvaluje 

zveřejnit záměr města vypůjčit stavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu Tyršova 

stadionu včetně pozemků pod stavbou, a to pozemek p. č. 1257/125 a pozemek p. č. 

1257/146 v k. ú. Šumperk, obec Šumperk, za podmínek: 

− půjčitel: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01, IČO 

00303461 

− vypůjčitel: Fotbalový klub Šumperk z.s., se sídlem Šumperk, Žerotínova 1691/55, PSČ 

787 01, IČO 26999501 

− doba výpůjčky: určitá se prodlouží z termínu „do 31.12.2030“ na termín „do 

31.12.2035“, výpovědní lhůta činí 6 měsíců 

− ostatní podmínky jsou stanoveny smlouvou o výpůjčce č. OBCH/0095/2011 ze dne 

30.12.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.03.2012, dodatku č. 2 ze dne 

08.01.2013 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   



 

16|22 

RM 60 – 04.02.2021 

2663/21 Budova MěÚ Lautnerova 1, Šumperk – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PRUMHOR spol. s r.o., Rapotín 824, 

IČO 47153903, na akci: „Budova MěÚ Lautnerova 1, Šumperk – snižování energetické 

náročnosti“. Předmětem dodatku je posunutí dílčího a komplexního termínu dokončení 

předmětu plnění. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2664/21 Podání žádosti o dotaci – tlakové lahve pro JSDH 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Program na podporu JSDH 2021“ 

Olomouckého kraje na pořízení 6 ks ocelových tlakových lahví k dýchacím přístrojům pro JSDH 

Šumperk. 

 

Termín:  12.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2665/21 Manufaktura – vývoj, podání žádosti o dotaci (brownfieldy), dopadová analýza 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na stavební práce související s obnovou objektu bývalé Klapperothovy 

manufaktury z programu Brownfieldy v gesci Státního fondu podpory investic. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2666/21 Manufaktura – vývoj, podání žádosti o dotaci (brownfieldy), dopadová analýza 

schvaluje 

zadání zpracování studie proveditelnosti vč. návrhu provozního modelu a dopadové analýzy 

k realizaci nové expozice textilnictví v objektu bývalé Klapperothovy manufaktury firmě 

Economic Impact v. o. s., V Chaloupkách 379/17 Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO 24838071, 

za nabídkovou cenu 115 tis. Kč bez DPH. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

2667/21 Podání žádosti o dotaci – lesní cesta Krásenská 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z dotačního podprogramu „Podpora vládou doporučených projektů 

v oblasti rozvoje regionů“ Ministerstva pro místní rozvoj na opravu lesní cesty Krásenská. 

 

Termín:  12.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2668/21 Zápis do prvního ročníku základních škol a přípravné třídy v Šumperku na školní rok 

2021/2022 

bere na vědomí 

informaci o termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základních škol a přípravné třídy 

v Šumperku pro školní rok 2021/2022, který se uskuteční ve středu 7. dubna 2021 a ve 

čtvrtek 8. dubna 2021. 

   

   

2669/21 Organizace provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem v období jarních prázdnin ve dnech 08.02.2021 až 14.02.2021 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem v období jarních prázdnin ve dnech 08.02.2021 až 14.02.2021. 

 

   

2670/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisové plány na rok 2021 

schvaluje 

v souladu s § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, odpisové plány hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkových organizací města Šumperka na rok 2021: 

 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Odpisový plán: 

Celkem: 
Hlavní 

činnost: 

Doplňková 

činnost: 

Základní škola Šumperk, 

Dr. E . Beneše 1, IČO 00852295 

PaedDr.  

Milan Tichý 100.183,00 97.932,00 2.251,00 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63, IČO 00852317 

Mgr.  

Radovan Pavelka 240.679,50 232.506,39 8.173,11 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38, IČO 00852864 

PaedDr.  

Hynek Pálka 176.385,00 171.482,00 4.903,00 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22, IČO 60339381 

Mgr.  

Petr Málek 188.916,00 178.116,00 10.800,00 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21, IČO 00852287 

Mgr.  

Viktor Verner 174.220,00 144.932,00 29.288,00 

Mateřská škola Veselá školka 

Šumperk,  

Prievidzská 1, IČO 00852091 

Mgr.  

Yvona Šimková 429.702,50 428.914,50 788,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25, IČO 60801085 

Bc. 

Silvie Zjavková 366.871,00 356.251,00 10.620,00 

Mateřská škola Pohádka Šumperk,  

Nerudova 4B, IČO 71011994 

Bc. 

Pavlína Bošková 86.253,00 86.253,00 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP 

Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 

00852082 

PhDr.  

Petra Müllerová, 

Ph.D. 232.464,00 232.464,00 0,00 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3, IČO 00851400 

MgA. 

Kamil Navrátil 232.018,40 232.018,40 0,00 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1, IČO 

65496604 

Mgr.  

Kamila Šeligová 199.972,00 199.972,00 0,00 

 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: ředitelé p. o. 
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2671/21 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             

6 tis. Kč. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2672/21 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 dotykového 

interaktivního monitoru do učebny, v celkové výši do 50 tis. Kč. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

  

2673/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádostí o 

dotaci 

souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci Mateřskou školou Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1,  

IČO 00852091, v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 - 

Šablony III - v prioritní ose 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání OP „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony III.“ s názvem „MŠ Veselá školka Šumperk 80“ a její realizaci. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2674/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádostí o 

dotaci 

souhlasí 

s podáním žádosti Mateřskou školou Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, 

o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021 v dotačním programu na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021 s názvem 

akce "Sluneční zahrada“ včetně její realizace. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2675/21 Nadační fond Centrum bakalářských studií – darovací smlouva 

doporučuje ZM 

schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 

bakalářských studií dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2676/21 Vlajka pro Tibet 

schvaluje 

podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2021 na budově radnice. 

 

Termín:  10.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

2677/21 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ky Základní školy Šumperk, 

8. května 63, a jmenování konkursní komise 

vyhlašuje 

konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Základní školy Šumperk, 8. května 63,  

IČO 00852317. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2678/21 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ky Základní školy Šumperk, 

8. května 63, a jmenování konkursní komise 

jmenuje 

předsedkyni a členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ky  

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

 
 

Ing. Marta Novotná - předsedkyně členka určená zřizovatelem 

Mgr. Olga Hajduková - členka členka určená zřizovatelem 

PaedDr. Iveta Melichová – členka členka určená krajským úřadem 

Mgr. Ondřej Havlíček – člen člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce 

Mgr. Eva Bicanová – členka členka, která je odbornicí v oblasti organizace a řízení ve 

školství podle druhu a typu příslušné školy, určená Českou 

školní inspekcí  

RNDr. Blanka Sedlačíková, Ph.D.       

- členka 

členka, která je odbornicí v oblasti státní správy, 

personalistiky nebo psychologie, určená Českou školní 

inspekcí 

Mgr. Dagmar Ondráčková - členka členka, která je pedagogickým pracovníkem příslušné 

právnické osoby vykonávající činnost školy 

Mgr. Zuzana Hansmannová - 

členka 

členka, která je členkou školské rady 

 

 

Ing. Jaroslava Macková odborník s hlasem poradním 

Ing. Marie Osladilová tajemnice komise 

 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2679/21 Zpráva o činnosti IC a návštěvnosti městem spravovaných turistických cílů za rok 

2020 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti IC a návštěvnosti městem spravovaných turistických cílů za rok 2020. 

 

   

2680/21 Výroční zpráva o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2020 

schvaluje 

výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2020 v souladu 

s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, a v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

2681/21 Žádost ZŠ Šumperk, Šumavská 21 o prodloužení uzavřené DPP s ředitelem školy 

schvaluje 

v souladu s usnesením rady města č. 320/19 ze dne 07.02.2019 uzavření dodatku č. 1 k 

dohodě o provedení práce pro ředitele Základní školy Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, 

Mgr. Viktora Vernera pro odborné vedení projektu „Projektové dny ZŠ Šumavská“, 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011377 financovaného z prostředků EU – OPVVV. Dodatkem   

č. 1 dojde k prodloužení délky trvání dohody z původního termínu 31.01.2021 na 31.07.2021. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2682/21 Plán činnosti Interního auditu a kontroly na rok 2021 

bere na vědomí 

plán činnosti Interního auditu a kontroly na rok 2021. 

 

   

2683/21 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka 1 ks osobního 

automobilu pro město Šumperk, Městskou policii Šumperk“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka 1 ks osobního automobilu pro město Šumperk, 

Městskou policii Šumperk“ vyloučit firmy: 

 

− Autocentrum Přerov CZ s.r.o., se sídlem Olomoucká 440/44, Přerov II – Předmostí, 

PSČ 751 24, IČO 25594273 

− PP AUTOCENTRUM s.r.o., se sídlem tř. 1. máje 328, Hranice I – Město, PSČ 753 01, 

IČO 25876651 

− FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 92, IČO 00150584 

 

Termín:  10.02.2021 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 
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2684/21 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka 1 ks osobního 

automobilu pro město Šumperk, Městskou policii Šumperk“ 

schvaluje 

zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 1 ks osobního automobilu pro město 

Šumperk, Městskou policii Šumperk“ z důvodu vyloučení všech uchazečů pro nesplnění 

technických parametrů. 

 

Termín:  10.02.2021 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 

   

2685/21 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2021 

schvaluje 

preventivní projekty Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2021. 

 

Termín:  05.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

2686/21 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2021 

pověřuje 

manažera prevence kriminality k vyplnění a odeslání žádostí o státní účelovou dotaci 

z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 Ministerstva vnitra České 

republiky pro preventivní projekty Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 

2021. 

 

Termín:  15.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

2687/21 Pracovní skupina prevence kriminality města Šumperka 

schvaluje 

změnu ve složení pracovní skupiny prevence kriminality s účinností od 05.02.2021: 

− Mgr. Olga Hajduková za Ing. Helenu Miterkovou 

− nový člen – František Porteš 

 

Termín:  05.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

2688/21 Nákup 5 ks odpadkových košů na separovaný odpad na autobusové nádraží 

schvaluje 

čerpání fondu životního prostředí pro nákup 5 ks odpadkových košů na separovaný odpad 

v ceně 1 ks 18.675,-- Kč bez DPH. 

 

Termín:  30.05.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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2689/21 Rozhodnutí Rady města o poskytování aktuálních informací z obchodních společností 

založených městem Šumperkem 

ukládá 

ředitelům a jednatelům obchodních společností 100 % vlastněných městem Šumperkem, 

včetně jejich dceřiných společností, elektronicky zasílat program a zápisy ze zasedání jejich 

dozorových orgánů ve stejném čase jako členům těchto orgánů. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

2690/21 Zápisy z porad vedení města 

ukládá 

tajemníkovi úřadu zasílat členům Rady města zápisy z porad vedení města. 

 

Termín:  04.02.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Novotná     Ing. Jakub Jirgl 

               1. místostarostka               2. místostarosta 
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