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Naše čj.: MUSP 23506/2021 

Naše sp. zn.: 23503/2021 TAJ/PECH *MUSPX029F87P* 

 

U S N E S E N Í  

z 62. schůze Rady města Šumperka ze dne 04.03.2021 

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. 

 

2692/21 Darovací smlouva 

schvaluje 

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

Olomouc, IČO 60609460, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru zejména na úhradu 

nákladů spojených s nouzovým stavem na stravné pro děti a mládež v období nouzového 

stavu, nákladů na provozní výdaje a nákladů navíc a nákladů na osobní ochranné prostředky a 

dezinfekční prostředky nouzového stavu, a přijmout finanční dar v celkové výši 19.547,-- Kč. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2693/21 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádostí 

o dotaci 

souhlasí 

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

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v rámci výzvy „COVID – Ubytování 

II – Hromadná ubytovací zařízení“, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s 

usnesením vlády ze dne 18.01.2021 č. 50 o změně usnesení vlády ze dne 14.12.2020 č. 

1331 a usnesením vlády ze dne 14.12.2020 č.1331 o podpoře ubytovacích zařízení COVID – 

Ubytování II a o změně usnesení vlády ze dne 16.11.2020 č. 1184 a usnesením vlády ze dne 

08.06.2020 č. 631 o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v České republice 2020 – 

2021 a v souladu s notifikačním rozhodnutím Evropské komise č. SA.58398 (2020/N). 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2694/21 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádostí 

o dotaci 

souhlasí 

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

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o individuální dotaci Olomouckého 
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kraje na částečnou úhradu provozních nákladů na činnost Střediska ekologické výchovy 

Švagrov pro rok 2021. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2695/21 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádostí  

o dotaci 

souhlasí 

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

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v rámci výzvy k podávání žádostí  

o poskytnutí dotace na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém 

vzdělávání distanční formou v roce 2021, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2696/21 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2020 

bere na vědomí 

materiál „Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 

2020“, jehož součástí je materiál zpracovaný vedoucím obvodního oddělení Policie ČR 

Šumperk npor. Mgr. Miroslavem Nečasem s názvem „Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné 

činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP Šumperk za období od 

01.01.2020 do 31.12.2020.“ 

   

2697/21 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka užitkového automobilu pro 

město Šumperk, Městskou policii Šumperk“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 1 ks užitkového automobilu pro město 

Šumperk, Městskou policii Šumperk“. 

 

členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek včetně 

náhradníků 

 

členové: 

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., Bc. Jaroslav Janderka, Ing. Petra Štefečková, Josef Maša, 

Martin Urbánek  
 

náhradníci: 

Ing. Marek Pospíšil, Ing. Eva Nádeníčková, Martina Kovářová, DiS., Pavel Koutný, DiS., Antonín 

Linet, DiS. 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

 

− AutoCentrum Olomouc s.r.o., se sídlem Horní lán 455/1, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 

25744631 

− CENTRUM Moravia, spol. s r.o., se sídlem Horní lán 415/3, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 

25367862 

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

− Louda Auto a.s., se sídlem Choťánky 166, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO 46358714 
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− Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., se sídlem Kafkova 474/1, Olomouc, PSČ 779 00, 

IČO 47124652 

 

Veřejná zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

Termín:  10.03.2021 

        Zodpovídá: Bc. Janderka 

2698/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. III r. 2021 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. III roku 2021: 

příjmy ve výši:          5.303 tis. Kč 

výdaje ve výši:          4.064 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  576.039 tis. Kč 

výdaje celkem:  710.391 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 767.112 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                     731.091 tis. Kč 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2699/21 Střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka 

doporučuje ZM 

schválit střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka na roky 2022 - 2024 dle předloženého 

materiálu. 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2700/21 MJP – oddělení komunálních služeb – jarní úklid a vyhodnocení plnění plánu zimní 

údržby 

bere na vědomí 

informace správce veřejných komunikací o plánu jarního čištění chodníků, komunikací a 

vyhodnocení plnění plánu zimní údržby vozovek a chodníků za období od listopadu 2020 do 

konce února 2021. 

   

2701/21 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Technické zhodnocení chodníků na ul. Čičákova v Šumperku“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Technické zhodnocení chodníků na ul. Čičákova 

v Šumperku“ zhotovitelem akce firmu KOMUNIKACE.CZ s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 

Brno – Zábrdovice, IČO 03971694. 

Nabídková cena je 585.638,17 Kč bez DPH, tj. 708.622,19 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

https://rejstrik.penize.cz/47124652-porsche-inter-auto-cz-spol-s-r-o


 

4|28 

RM 62 – 04.03.2021  

2702/21 MJP – bytová problematika – výpověď nájmu bytu 

schvaluje 

vypovědět nájem bytu na ulici Balbínova v Šumperku, který byl uzavřen dne 10.11.1997 

nájemní smlouvou č. 420/1997-MS ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.06.2009 a dodatku č. 2 

ze dne 25.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, jako pronajímatelem a B. O., Šumperk, jako nájemkyní, na základě ustanovení 

§ 2288, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

Termín:  31.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2703/21 MJP – bytová problematika – prodloužení nájmu bytu 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2020/0100/OSM uzavřené dne 18.03.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

jako nájemkyní bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 01.04.2021 do   30.06.2023. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2704/21 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 108/16 v k. ú. Dolní Temenice 

(lokalita za bytovým domem Temenická 33) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 108/16 o výměře 41 m2 v k. ú. 

Dolní Temenice (část pozemku za bytovým domem Temenická 33 v Šumperku). 

Účel nájmu:   pozemek pro individuální využití 

            Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční. 

 

Termín:  15.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2705/21 MJP – správa majetku – Nemocnice – plán oprav na rok 2021 

schvaluje 

plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2021 - dle nájemní smlouvy č. MP 

50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 

 

- fond investic – 70 % z 92 % nájemného  5.778.000,--  Kč 

- přesun finančních prostředků z roku 2020 1.780.000,--  Kč 

- celková výše fondu investic pro rok 2021  7.558.000,--  Kč 

 

FOND INVESTIC: 

- pavilon C – výměna softwaru řízení VZT jednotek 500.000,--  Kč 

-  pavilon C – instalace protisluneční zábrany nad chladiče VZT 181.500,--  Kč 

- pavilon C – výměna PVC na chodbách operačních sálů 774.400,--  Kč 

- pavilon C – rekonstrukce zaměstnaneckých filtrů operačních sálů 500.000,--  Kč 

- pavilon C – instalace automatických dveří operačního sálu č. 5 208.000,--  Kč 
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- pavilon C – rekonstrukce vnitřní části centrálního příjmu – zákrokové sály 1.900.000,--  Kč 

- pavilon C – výměna PVC na chodbách centrálního příjmu 500.000,--  Kč 

-  areál – úprava vjezdu do areálu 500.000,--  Kč 

- pavilon C – instalace UV lampy na ošetření bazénové vody 150.000,--  Kč 

- pavilon C – výměna koncových prvků rozvodů medicinálních plynů 700.000,--  Kč 

- pavilon C – rekonstrukce dávkování chemikálií rehabilitačního bazénu 400.000,--  Kč 

- pavilon C – výměna kompresorů centrální chladu 1.000.000,--  Kč 

-  rezerva 244.100,--  Kč 

  Celkem fond investic roku 2021                                                                          7.558.000,-- Kč 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2706/21 MJP – změna usnesení RM č. 2255/20 ze dne 24.09.2020 (or. bývalá dolní kasárna) 

schvaluje 

zveřejnit změnu záměru města Šumperka směnit pozemky, přičemž směna pozemků byla 

zveřejněna od 29.09.2020 do 14.10.2020 usnesením RM č. 2255/20 ze dne 24. 09. 2020. 

Změna spočívá v označení pozemků, kde místo pozemku p. č. 765/2 se nově označuje 

pozemek p. č. st. 765/2 a u pozemku p. č. 1782/4 se nově označuje pozemek p. č. st. 

1782/4, oba v k. ú. Šumperk. 

Dále v textu dochází k upřesnění předmětu zveřejněného záměru směny u pozemků u obou 

směňujících v souvislosti s vyhotoveným GP č. 7205-201/2020 u pozemků, které byly 

zveřejněny jako části pozemků. 

 

nový text směny pozemků s ohledem na shora uvedené zní:  

 

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

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

2866/1a, Šumperk, IČO 04193425, pozemek p. č. 3297/1 o výměře 8 m2, pozemek 

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

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

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

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

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

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

povinnosti odvodu 

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

IČO 04193425, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

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

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

výměře celkem 86 m2  

(dle GP č. 7205-201/2020 p. p. č. 3196/5 o výměře 86 m2) vše v k. ú. Šumperk, 

přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku 

a finanční částky 300,-- Kč/m2 

 

Další podmínky uvedené ve zveřejněném záměru směny zůstávají nezměněny. 

 

Termín:  08.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

  

2707/21 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 1278/19 v k. ú. Šumperk (or. při ul. 17. listopadu, 

vedle katastrálního úřadu) 

schvaluje 
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záměr města Šumperka zveřejnit prodej p. p. č. 1278/19 o výměře 60 m2 v k. ú. Šumperk. 

Uzavření kupní smlouvy je podmíněno uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti spočívající 

v uložení kanalizačního řadu přes p. p. č. 1278/1 v k. ú. Šumperk.  Kupní cena bude 

stanovena shodně s finanční hodnotou za zřízení služebnosti bez dalšího finančního vyrovnání. 

Vlastník pozemku p. č. 1278/19 v k. ú. Šumperk nejpozději s prodejem pozemku sjedná 

služebnost vedení kanalizačního řadu na základě skutečného zaměření vedení. 

 

Termín:  07.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2708/21 MJP – uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti uložení kanalizačního řadu přes 

p. p. č. 1278/1 v k. ú. Šumperk (or. při ul. 17. listopadu, vedle katastrálního úřadu) 

schvaluje 

uzavřít s vlastníkem p. p. č. 1278/1 v k. ú. Šumperk, J. a E. V., Šumperk, jako budoucími 

povinnými ze služebnosti, smlouvu budoucí o zřízení služebnosti spočívající ve vedení 

kanalizačního řadu přes p. p. č. 1278/1 v k. ú. Šumperk. Finanční hodnota věcného břemene 

se stanovuje na 60.000,-- Kč, které budou vlastníku pozemku p. č. 1278/1 v k. ú. Šumperk, 

jako povinnému ze služebnosti, uhrazeny při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti. Smlouva 

budoucí o zřízení služebnosti spočívající ve vedení kanalizačního řadu bude uzavřena 

s městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím 

oprávněným ze služebnosti, který bude hradit veškeré náklady spojené se zápisem vedení 

kanalizačního řadu. 

 

Termín:  07.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2709/21 MJP – prodej části p. p. č. 1991/11 o výměře 237 m2 a části p. p. č. 1991/10 o 

výměře 11 m2 v k. ú. Šumperk 

doporučuje ZM 

na základě schváleného zveřejněného záměru města od 19.10.2020 do 04.11.2020 na 

základě usnesení RM č. 2355/20 ze dne 15.10.2020 a od 21.12.2020 do 06.01.2021 na 

základě usnesení RM č. 2536/20 ze dne 17.12.2020, schválit prodej části p. p. č. 1991/11 o 

výměře 237 m2 a části p. p. č. 1991/10 o výměře 11 m2, dle GP zak. č. 7196-132/2020 ze 

dne 23.12.2020 jsou pozemky označeny jako p. p. č. 1991/11 o výměře 121 m2 a p. p. č. 

1991/40 o výměře 127 m2, vše v k. ú. Šumperk. 

 

Kupní cena: - p. p. č. 1991/11…. 300,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

- p. p. č. 1991/40…. 400,-- kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

 

Kupující: M. M., Šumperk, p. p. č. 1991/40 a spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ p. p. č. 

1991/11, I. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ p. p. č. 1991/11, F. B., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ p. p. č. 1991/11, J. K., Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti ¼ p. p. č. 1991/11, vše v k. ú. Šumperk  

 

Podmínky: 

 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2710/21 MJP – souhlasné prohlášení – přestavek na části p. p. č. 1991/11 o výměře 2 m2 v  

k. ú. Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit uzavření souhlasného prohlášení učiněné  v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky 

č. 357/2013 mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

jako vlastníkem p. p. č. 1991/11 a J. K., Šumperk, jako vlastníkem p. č. st. 4605, jehož 

součástí je stavba garáže, kterým obě strany vezmou na vědomí, že podle § 1087 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb., trvalá stavba zasahuje do pozemku p. č. 1991/11 o výměře 2 m2, dle 

GP č. 7196-132/2020 ze dne 23.12.2020 díl „a“ p. p. č. 1991/11 v k. ú. Šumperk se stává 

přestavkem. 

Podmínky:  

− J. K. uhradí městu Šumperk hodnotu vymezeného přestavku ve výši 800,-- Kč, která 

bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu prohlášení 

− J. K. uhradí náklady spojené se zápisem prohlášení do katastru nemovitostí 

 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2711/21 MJP – prodej části p. p. č. 547/24 v k. ú. Šumperk (or. prostor za domem na ul. Bří 

Čapků) 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 547/24 o výměře cca 35 m2 v k. ú. 

Šumperk z důvodu ponechání si pozemku jako celku pro další možné využití s ohledem na 

špatný stav parkování v daném místě. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2712/21 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 1425/27 v k. ú. Šumperk (or. pozemek u 

atriových domů na Vyhlídce) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část p. p. č. 1425/27 o výměře 12,5 m2 v k. ú. Šumperk za 

podmínek:  

− nájem na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy  

− sazba nájemného: 30,-- Kč/m2/rok  

− účel nájmu: a) vybudování chodníku domu na p. č. st. 3825 v k. ú. Šumperk - 6,7 m2 

b) vybudování okapového chodníku k domu na p. č. st. 3825 v k. ú.  

Šumperk - 5,8 m2 

− další podmínky jsou dány vyjádřením odboru strategického rozvoje, územního 

plánování a investic č.j.: MUSP 17202/2021 a odboru majetkoprávního, oddělení 

komunálních služeb č.j.: 16999/2021 

 

Termín:  07.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2713/21 MJP – prodej p. p. č. 1363/7 v k. ú. Horní Temenice (lokalita bývalého statku) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

21.12.2020 do 06.01.2021 dle usnesení rady města č.  2525/20 ze dne 17.12.2020, 

schválit   prodej pozemku parcelní číslo 1363/7 o výměře 25 m2 v k. ú. Horní Temenice. 
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Kupující: Úsovsko a.s., se sídlem č.p. 33, 789 73 Klopina, IČO 60793015, spoluvlastnický 

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

spoluvlastnický podíl o velikosti ¼, L. O., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ a J. K., 

Bratrušov, PSČ 78701, spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ 

Podmínky prodeje:  

− účel prodeje: pozemek pod účelovou komunikací 

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

odvodu DPH 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2714/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Pod Vyhlídkou č. parc. 1924/5 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Pod Vyhlídkou č. parc. 1924/5 NNk“ – 

nové zemní kabelové vedení NN přes pozemek p. č. 1924/4 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 skutečného 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 

30.06.2024. 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:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2715/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Zábřežská, č. parc. 589/14 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Zábřežská, č. parc. 589/14 NNk“ – nové 

zemní kabelové vedení NN přes pozemky p. č.  2064, 3232, 2080/2, 914/16 v k. ú. Šumperk, 

včetně umístění 1 ks skříně na pozemku p. č. 2064 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

30.06.2024. 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:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2716/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk – Puškinova + 2“ 

schvaluje 

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

provozovat na budoucích služebných pozemcích p. č. 1395/8, 1395/10, 1395/2, 1395/9, 

1399/16, 1395/6, 1399/7, 1395/11, 1392/26, 1392/17, 1402/8, 2152/2, 2275/1, 

1337/1, 1904/21, 1893/1, 1395/7, 1392/27, 1395/5, 1396/2 v k. ú. Šumperk, 

plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk – Puškinova + 2“, včetně jeho součástí, 

příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný 

pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 

odstraňováním plynárenského zařízení – rekonstrukce stávajícího plynovodní řadu a 

domovních přípojek v ul. Puškinově, Žižkově a Vrchlického.  

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

zřízení věcných břemen…“, ve výši 250,-- Kč + DPH/každý započatý 1 bm věcného 

břemene, maximálně ve výši dle znaleckého posudku, a bude splatná před vkladem 

věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového 

dokladu. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, popřípadě 

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 

30.06.2024. 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. 
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Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2717/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk, Žižkova“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského 

zařízení: „REKO MS Šumperk, Žižkova“ na pozemcích p. č. 2149/2, 2256/1, 2275/1 v k. ú. 

Šumperk – rekonstrukce stávajícího plynovodní řadu a domovních přípojek v ul. Žižkově. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

zřízení věcných břemen…“, ve výši 250,-- Kč + DPH/každý započatý 1 bm věcného 

břemene, maximálně ve výši dle znaleckého posudku, a bude splatná před vkladem 

věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového 

dokladu. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, popřípadě 

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 

30.06.2024. 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:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2718/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk, Tyršova + 2“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského 

zařízení: „REKO MS Šumperk, Tyršova + 2“ na pozemcích p. č. 1257/57, 1257/88, 1257/89, 

1257/90, 1257/91, 1257/92, 1257/123, 2096/9 v k. ú. Šumperk – rekonstrukce 

stávajícího plynovodní řadu a domovních přípojek v ul. Tyršově, Štechově a Dolnomlýnské. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

zřízení věcných břemen…“, ve výši 250,-- Kč + DPH/každý započatý 1 bm věcného 

břemene, maximálně ve výši dle znaleckého posudku, a bude splatná před vkladem 
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věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového 

dokladu. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, popřípadě 

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 

30.06.2024. 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:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2719/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„PREL A, Šumperk – Masarykovo nám. 1239/5, Plynovodní přípojka“ 

schvaluje 

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

služebný pozemek p. č. 1239/1 v k. ú. Šumperk plynárenské zařízení: „PREL A, Šumperk – 

Masarykovo nám. 1239/5, Plynovodní přípojka“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných 

a vytyčovacích bodů, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se 

zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského 

zařízení – přeložka STL plynovodu pro účely připojení objektu na adrese Masarykovo nám. 

1239/5, Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

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

Investor: 

D. M., Nová Seninka 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 3.049,-- Kč včetně 

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

KN, ve lhůtě nejpozději ke dni uzavření smlouvy. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2720/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní přípojky, 

pro účely připojení pozemku p. č. 291 v k. ú. Horní Temenice (lokalita při ul. 

Bohdíkovské) 

schvaluje 

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

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

pozemku p. č. 291 v k. ú. Horní Temenice. 

Povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 
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Oprávnění ze služebnosti: 

R. Ž., Opava, Z. Ž., Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

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

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

do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2721/21 MJP – změna usnesení RM č. 2414/20 – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě pro stavbu vodovodní, splaškové kanalizační a STL plynovodní přípojky pro 

připojení novostavby BD na pozemku p. č. 513/3 a st. 4172 v k. ú. Šumperk (při ul. 

Bludovské – investor SAVING EUROPE s.r.o.) 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 2414/20 ze dne 05.11.2020, ve věci uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložit a provozovat přípojku splaškové 

kanalizace, vodovodu a STL plynovodu přes pozemek p. č. 513/1 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení novostavby BD na pozemku p. č. 513/3 a st. 4172 v k. ú. Šumperk, mezi povinným 

ze služebnosti městem Šumperkem a oprávněný ze služebnosti spol. SAVING EUROPE s.r.o., se 

sídlem Gen. Svobody 48/22, 78701 Šumperk, IČO 29453275. 

Změna usnesení spočívá ve vyjmutí STL plynovodní přípojky z předmětu smlouvy a s tím 

spojené změně výše úplaty z částky 1.863,-- Kč vč. DPH v platné sazbě na částku 1.331,-- Kč 

vč. DPH v platné sazbě. 

V ostatním se usnesení RM č. 2414/20 nemění. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2722/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„STL plynovodní přípojka, č. stavby 9900105465“ (při ul. Bludovské – investor 

SAVING EUROPE s.r.o.) 

schvaluje 

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

služebný pozemek p. č. 513/1 v k. ú. Šumperk plynárenské zařízení: „STL plynovodní přípojka, 

č. stavby 9900105465“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a v 

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

úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení – připojení 

novostavby BD na pozemku p. č. 513/3 a st. 4172 v k. ú. Šumperk, ve vlastnictví investora. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

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

Investor: 

SAVING EUROPE s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 48/22, 78701 Šumperk, IČO 29453275   

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 2.420,-- Kč včetně 

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

KN, ve lhůtě nejpozději ke dni uzavření smlouvy. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 
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Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2723/21 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě SML/2018/0192/MJP/Pe, pro stavbu přípojky STL plynovodu a vedení NNk, 

v rámci akce: „PS CNG Bonett EUROGAS, při ČS PHM EuroOil, Šumperk, ul. Jesenická“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

SML/2018/0192/MJP/Pe, uzavřené dne 29.07.2019 mezi budoucím povinným městem 

Šumperkem a budoucím oprávněným spol. Bonett EUROGAS CNG City, a.s., se sídlem 

Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 1300 Praha, IČO 29055806, jejímž předmětem je budoucí 

závazek smluvních stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě, spočívající v právu uložit a provozovat přípojku STL plynovodu a vedení NNk přes pozemky 

ve vlastnictví města Šumperka p. č. 1067/5, 1093/33, 1093/34, 1093/35, 1093/36, 

1093/38, 2046/1, 2046/3 v k. ú. Šumperk, v rámci stavby: „PS CNG Bonett EUROGAS, při ČS 

PHM EuroOil, Šumperk, ul. Jesenická“.  

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení sjednané lhůty pro podání písemné výzvy ze strany 

budoucího oprávněného k uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě z data 

31.01.2021 do 31.07.2021, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro 

případ nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2724/21 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemek p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk (příjezd 

k domu Uničovská 299/48 v Šumperku) 

schvaluje 

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

v nezbytném rozsahu příjezdové cesty. 

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

    IČO 00303461 

Uživatel práva:  M. Š., Šumperk 

Účel:   zajištění příjezdu k domu Uničovská, Šumperk 

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

      úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.03. běžného roku 

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

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jednou stranou, 

s jednoměsíční výpovědní lhůtou 

Podmínky:  celoroční údržba příjezdové plochy vlastním nákladem společně 

s dalšími uživateli, zákaz parkování na předmětném pozemku 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2725/21 MJP – pronájem společenské místnosti v Geschaderově domě 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 09.02.2021 do 25.02.2021 dle usnesení rady města č. 2633/21 ze dne 

04.02.2021, pronájem společenské místnosti 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: 



 

14|28 

RM 62 – 04.03.2021  

 

 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:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2726/21 MJP – prodloužení výpůjčky kuželny  

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 09.02.2021 do 25.02.2021 dle usnesení rady města č. 2661/21 ze dne 

04.02.2021, uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 5/00/JG ze dne 

02.03.2000, jejímž předmětem je část budovy stojící na pozemcích st. p. č. 2021/1 a st. p. č. 

2021/2 v kat. území Šumperk, jejichž je součástí, za těchto 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“ 

− vypůjčitel je povinen před podáním žádosti o dotaci informovat půjčitele o zamýšleném 

záměru požádat o investiční dotaci a předem si vyžádat souhlas vlastníka k realizaci 

investičního záměru na majetku města 

− 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:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2727/21 MJP – prodloužení výpůjčky fotbalového hřiště s umělým povrchem 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 09.02.2021 do 25.02.2021 dle usnesení rady města č. 2662/21 ze dne 

04.02.2021, uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. OBCH/0095/2011 ze dne 

30.12.2011, jejímž předmětem je stavba 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 těchto 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 

− vypůjčitel je povinen před podáním žádosti o dotaci informovat půjčitele o zamýšleném 

záměru požádat o investiční dotaci a předem si vyžádat souhlas vlastníka k realizaci 

investičního záměru na majetku města 
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− 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:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2728/21 MJP – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 09.02.2021 do 25.02.2021 dle usnesení rady města č. 2635/21 ze 

dne04.02.2021, uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 

31.03.2021, jejímž předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, 

s budoucí kupující M. K., Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 

ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s P. K., Albrechtice. 

Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s P. K., Albrechtice, a to za stejných 

podmínek s účinností od 01.05.2021. 

 

Termín:  22.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2729/21 MJP – prodej pozemku p. č. 61/10 v k. ú. Dolní Temenice (or. u IV. ZŠ Sluneční) 

neschvaluje 

záměr města zveřejnit prodej části pozemku p. č. 61/10 o výměře cca 382 m2 v k. ú. Dolní 

Temenice z důvodu schválené studie navrženého parkoviště na pozemku jako celku. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2730/21 MJP – Geschaderův dům – zveřejnění výpůjčky jednací místnosti 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka vypůjčit jednací místnost (knihovnu) č. 215 vč. vybavení ve 

2.NP s možností využití kuchyňky – místnost č. 110 v 1.NP a sociálního zázemí – místnosti č. 

208–211 ve 2.NP, nacházející se v budově 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 výpůjčky: neurčitá, předpokládaný počátek výpůjčky od 15.04.2021, výpovědní 

lhůta 6měsíční 

 Účel výpůjčky: zázemí při přípravě koncertní sezóny Klasika Viva a festivalu Klášterní 

hudební slavnosti v maximálním rozsahu 60 hod. měsíčně 

 Vypůjčitel: Roman Janků Management s.r.o., IČO 03639941, se sídlem V Polích 

147, Rostoklaty, PSČ 281 71 

  

Podmínky: 
 

− v případě jednací místnosti (knihovny) se jedná o průchozí místnost ve 2. NP 

předmětného objektu, který využívají nájemci objektu pro jednání s klienty a pro 

jednoho z nájemců je tato místnost jedinou přístupovou cestou k pronajatým 

prostorům 
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− přesný termín využití musí být vždy min. 1 týden předem dohodnut se zástupcem 

půjčitele 

− půjčitel nebude ručit za věci vnesené a ponechané v předmětném prostoru 

 

Termín:  09.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2731/21 MJP – zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 1960/13 v k. ú. Šumperk 

(or. při ul. J. z Poděbrad) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku p. č. 1960/13 o výměře cca 23 m2 

v k. ú. Šumperk, za podmínek: 

 

− účel prodeje: rozšíření zahrady a zajištění vstupu na pozemek 

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

− kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu 

− kupující uhradí náklady související se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

 

Termín:  25.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2732/21 MJP – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2021/0001/MJP (ČSAD Ostrava a.s. 

– autobusové nádraží) 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SML/2021/0001/MJP, uzavřené dne 15.01.2021 

mezi městem Šumperkem jako pronajímatelem, a ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, 702 

00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 45192057, jako nájemcem, jejímž předmětem je 

pronájem části pozemku p. č. 1273/10 a části pozemku p .č. 2048/3, včetně součástí a 

příslušenství, zejména staveb komunikací, zpevněných ploch, nástupních ostrůvků, přístřešků 

autobusového nádraží, chodníků a mobiliáře, umístěných na předmětných pozemcích, to vše 

v obci a katastrálním území Šumperk. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření předmětu nájmu o 

mobiliář, 8 ks odpadkových košů. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  30.04.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2733/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Žerotínova č. po 59 NNk“ (areál Tyršova stadionu – hotel 

Sport) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Žerotínova č. po 59 NNk“– nové zemní 

kabelové vedení NN + 2 ks skříní na pozemcích p. č. 1257/51, 1257/113, 1257/158, 

1257/1, 2088, 1268/40, 1268/39, 1268/43 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. 
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− 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 skutečného 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 

30.06.2024. 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:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2734/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné 

komunikační sítě CETIN: „RVDSL1837_M_M_SUMP92_SUMP1HR_MET“ (lokalita 

křižovatky ul. Nemocniční a B. Němcové) 

schvaluje 

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

provozovat na pozemcích p. č. 356/3 a 2076/3 v k. ú. Šumperk stavbu veřejné komunikační 

sítě: „RVDSL1837_M_M_SUMP92_SUMP1HR_MET“ – podzemní vedení optického a 

metalického kabelu a kabelu NN + sestava nadzemních rozvaděčů. 

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 30.06.2024. 

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:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2735/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné 

komunikační sítě CETIN: „0701/20 Hala Šumperk, Příčná OK“ (průmyslová lokalita 

při ul. Příčné) 

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

provozovat na pozemcích p. č. 1645/5 a 1645/6 v k. ú. Šumperk stavbu veřejné komunikační 

sítě: „0701/20 Hala Šumperk, Příčná OK“– přípojka optického kabelu, pro účely připojení nové 

haly spol. Hartje e-factory s.r.o. v lokalitě průmyslové zóny při ul. Příčné. 

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 30.06.2024. 

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:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2736/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

kanalizační přípojky, pro připojení objektu STK na pozemku p. č. st. 4196/1 v k. ú. 

Šumperk (lokalita při ul. Jesenické) 

schvaluje 

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

přípojky přes pozemek p. č. 1140/7 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení plánovaného objektu 

STK na pozemku p. č. st. 4196/1 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

B9 Reality s.r.o., se sídlem náměstí Padlých 20, Nebušice, 16400 Praha 6, IČO 07459548 

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 

30.06.2024. 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. 
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Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2737/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, 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 vybudování studny pro 

školní hřiště, v celkové výši do 134 tis. Kč. 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2738/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

bere na vědomí 

informaci o udělení předběžného souhlasu Středisku volného času a zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 

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 kotle na pelety pro SEV Švagrov, v celkové výši do            

95 tis. Kč. 

2739/21 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Šumperku pro školní rok 

2021/2022 

bere na vědomí 

informaci o termínu, době a místu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol  

a jejich odloučených pracovišť v Šumperku pro školní rok 2021/2022 v úterý 4. května 2021  

a ve středu 5. května 2021. 

2740/21 Organizace provozu školních družin základních škol zřizovaných městem Šumperkem 

během velikonočních prázdnin dne 01.04.2021 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin základních škol zřizovaných městem 

Šumperkem během velikonočních prázdnin ve čtvrtek 01.04.2021. 

 

   

2741/21 Výjimka z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství 

schvaluje 

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

nápojů na veřejném prostranství pro: 

 

Okresní Agrární komora Šumperk, Jílová 1, 787 01 Šumperk, IČO 47673796, 

− 02.04.2021 (pátek), 07.05.2021 (pátek), 04.06.2021 (pátek), 02.07.2021 (pátek), 

06.08.2021 (pátek), 03.09.2021 (pátek), 01.10.2021 (pátek): Farmářské trhy, Hlavní 

třída, v prostoru od OD Jednota po hotel Grand, 08:00 – 16:00 hod. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2742/21 Licenční smlouva s Wander Book, s.r.o. 

schvaluje 

uzavření licenční smlouvy se společností Wander Book s.r.o., se sídlem Hodkovická 20/20, 

460 06 Liberec – Rochlice, IČO 07662301, zastoupenou Ing. Rudolfem Ropkem, jednatelem 

společnosti. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2743/21 Prodejní cena propagačních předmětů 

svěřuje 

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

pozdějších předpisů, s účinností od 04.03.2021 vedoucí odboru školství, kultury a vnějších 

vztahů rozhodování o nákupu propagačních předmětů za účelem dalšího prodeje včetně 

objednávaného množství. Prodej bude uskutečňován za prodejní ceny schválené samostatným 

usnesením. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2744/21 Prodejní cena propagačních předmětů 

schvaluje 

prodej propagačních předmětů za doporučené prodejní ceny dodavatele (v případě 

sběratelských předmětů prodávaných v rámci ČR za jednotnou cenu), v ostatních případech 

(s výjimkou regionálních produktů) prodejní cenu s připočtením 20% marže k ceně nákupní. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

2745/21 Vize budoucí správy a provozu Pavlínina dvora 

schvaluje 

vizi budoucí správy a provozu Pavlínina dvora, st. pl. pč. 184/2, od 01.01.2022. 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2746/21 Žádost o krátkodobé vyvěšení „moravské vlajky“ – výročí narození D. Zeisbergera a   

J. A. Komenského 

schvaluje 

krátkodobé vyvěšení „moravské vlajky“ se stříbrno-červeně šachovanou orlicí v modrém poli 

k příležitosti narození Davida Zeisbergera 07.03.2021 a Jana Ámose Komenského 

28.03.2021 na fasádě budovy radnice, nám. Míru 1, Šumperk. 
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Termín:  07.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

2747/21 Schválení dlouhodobého podnájmu nebytových prostor – kancelář č. 209 v nástavbě 

DK 

RM ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Dům kultury Šumperk, 

s.r.o., se sídlem ul. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, schvaluje 

podnájem nebytových prostor – kancelář č. 209 v nástavbě DK – pro Ing. Vladimíra Niče, 

sídlem Rapotín, Nová 4, IČO 46101225, od 15.03.2021 na dobu neurčitou. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Písková 

2748/21 Schválení dlouhodobého podnájmu nebytových prostor – kancelář č. 210 v nástavbě 

DK 

RM ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Dům kultury Šumperk, 

s.r.o., se sídlem ul. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, schvaluje 

podnájem nebytových prostor – kancelář č. 210 v nástavbě DK – pro Petra Bartoše, sídlem 

Prostějov, Čs. Arm. Sboru 106/5, IČO 94790552, od 15.03.2021 na dobu neurčitou. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Písková 

2749/21 Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce: 

„Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“.  

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

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

                PaedDr. Milan Tichý 

                                

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

Nádeníčková, Mgr. Marcela Macečková 

                                         

minimální seznam uchazečů: 

− SPORT Construction a.s., Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha 1, IČO 27752771 

− Floor Technology s.r.o., Filipínského 4460/59 , 615 00 Brno, IČO 24286494 

− Sportovní podlahy Zlín,s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191 

− Funny sport s.r.o., Pod Babou 2515, 760 01 Zlín, IČO 47906171 

− PIKHARTSPORSERVIS s.r.o., Mečířova 2381/45, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 

29202060 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2750/21 ZŠ Dr. E. Beneše – vodovodní přípojky 

schvaluje 

zpracování projektové dokumentace na akci: „ZŠ Dr. E. Beneše – vodovodní přípojky“. 

 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2751/21 Sanace Dominikánského kláštera a Klášterního kostela 

souhlasí 

s rozšířením průzkumu vlhkosti a návrhu sanace objektu Dominikánského kláštera i o objekt 

Klášterního kostela. 

 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2752/21 Sanace Dominikánského kláštera a Klášterního kostela 

schvaluje 

oslovit Ing. Josefa Koláře – PRINS, Havlíčkova 1289/24, 750 02, Přerov – Přerov I-Město,  

IČO 10637028, k zpracování aktualizace průzkumu vlhkosti Klášterního kostela a 

k zpracování průzkumu vlhkosti Dominikánského kláštera včetně návrhu opatření na oba 

objekty. 

 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2753/21 PD – rekonstrukce hygienického zařízení ZŠ Sluneční Šumperk 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise zpracovatelem projektové dokumentace na akci 

„Rekonstrukce hygienického zařízení ZŠ Sluneční Šumperk“ uchazeče Jiří Frys – stavební 

projekce, Langrova 12, Šumperk, IČO 10644334. Nabídková cena je 329.000,-- Kč bez DPH, 

tj. 398.090,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  08.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2754/21 ZŠ Šumavská – stavební úpravy hygienických zařízení v 1. NP pavilon C 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce: „ZŠ 

Šumavská – stavební úpravy hygienických zařízení v 1. NP pavilon C“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

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

David 

 

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

Nádeníčková, Emilie Lovichová  

 

minimální seznam uchazečů: 

− STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., 789 63 Hrabenov 92, IČO 25827375  

− EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 

− FORTEX – AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584 

− PRUMHOR spol. s r.o., 788 13 Rapotín 824, IČO 47153903 

 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2755/21 Akční plán na roky 2021–2023 

doporučuje ZM 

schválit akční plán na roky 2021-2023 jako nedílnou součást Strategie rozvoje města 

Šumperka. 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2756/21 Dům kultury 

bere na vědomí 

shrnutí vývoje záměru rekonstrukce Domu kultury Šumperk. 

 

2757/21 Dům kultury 

schvaluje 

ověřovací architektonickou studii na rekonstrukci Domu kultury od společností Petr Hájek 

ARCHITEKTI s.r.o., jako podklad pro další zpracování projektové dokumentace. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2758/21 Dům kultury 

ukládá 

odboru RUI vypsat výběrové řízení na zpracovatele zadávacích podmínek a administrátora 

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

zakázek, na zhotovitele projektové dokumentace: „Rekonstrukce Domu kultury“. 

 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2759/21 Společenské středisko Sever – výtah 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce: 

„Společenské středisko Sever – výtah“.  

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

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

Salcburgerová  

                

                                

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

                    Ing. Eva Nádeníčková 

                                         

minimální seznam uchazečů: 

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 

FORTEX STAVBY s.r.o., Jílová 1, 787 01 Šumperk, IČO 08516774 

STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375 

KONE a.s., Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 00176842 

Výtahy Pardubice a.s., Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, IČO 13582101 

 

Termín:  29.04.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2760/21 Manufaktura – investiční záměr 

bere na vědomí 

informace týkající se dotačního programu Brownfieldy vyhlášeného Státním fondem podpory 

investic včetně kritérií hodnocení a šancí na podporu záměru budovy objektu bývalé 

manufaktury. 

 

2761/21 Manufaktura, zrušení usnesení RM č. 2665/21 

ruší  

usnesení č. 2665/21 týkající se podání žádosti o dotaci na stavební práce související 

s obnovou objektu bývalé Klapperothovy manufaktury z programu Brownfieldy v gesci Státního 

fondu podpory investic. 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2762/21 Strategický plán rozvoje města Šumperka 2014–2020 – prodloužení platnosti 

doporučuje ZM 

prodloužení platnosti Strategie rozvoje města Šumperka 2014-2020 do doby schválení nového 

strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 2021-2027. 

 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

2763/21 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2020 

bere na vědomí 

zprávu o stavu požární ochrany za rok 2020 dle předloženého materiálu. 

 

2764/21 Zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2020 

bere na vědomí 

zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2020 dle předloženého materiálu. 

 

2765/21 Uzavření smluv o umístění zařízení a o úhradě nákladů 

ruší 

usnesení RM č. 1987/20 ze dne 04.09.2020 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 

2766/21 Uzavření smluv o umístění zařízení a o úhradě nákladů 

ruší 

usnesení RM č. 1988/20 ze dne 04.09.2020 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 
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2767/21 Uzavření smluv o umístění zařízení a o úhradě nákladů 

ruší 

usnesení RM č. 1989/20 ze dne 04.09.2020 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 

2768/21 Uzavření smluv o umístění zařízení a o úhradě nákladů 

ruší 

usnesení RM č. 1990/20 ze dne 04.09.2020 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  04.03.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 

2769/21 Uzavření smluv o umístění zařízení a o úhradě nákladů 

schvaluje 

uzavření smlouvy mezi městem Šumperkem a společností FORTEX – AGS, a.s., IČO 00150584, 

se sídlem Jílová 1550, 787 01 Šumperk, o umístění zařízení koncového prvku jednotného 

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

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

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

roční spotřebu elektrické energii. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce. 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 

2770/21 Uzavření smluv o umístění zařízení a o úhradě nákladů 

schvaluje 

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

školou Šumperk, Gen. Krátkého 1, IČO 00843113, se sídlem Gen. Krátkého 1, 787 29 

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

to elektronické sirény, na budově č. p. 950 na pozemku st. p. č. 1126/1 v katastrálním území 

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

(paušální částkou) za roční spotřebu elektrické energii. Smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 

 

2771/21 Uzavření smluv o umístění zařízení a o úhradě nákladů 

schvaluje 

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

školou Šumperk, Gen. Krátkého 1, IČO 00843113, se sídlem Gen. Krátkého 1, 787 29 

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

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

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

a o úhradě nákladů (paušální částkou) za roční spotřebu elektrické energii. Smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 
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2772/21 Uzavření smluv o umístění zařízení a o úhradě nákladů 

schvaluje 

uzavření smlouvy mezi městem Šumperkem a společností Jesan Kovo s.r.o., IČO 41031199, 

se sídlem Čsl. armády 641/40, 787 01 Šumperk, o umístění zařízení koncového prvku 

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

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

641/40 v Šumperku), a o úhradě nákladů (paušální částkou) za roční spotřebu elektrické 

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

 

Termín:  30.06.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 

2773/21 Zpráva o podaných stížnostech za II. pololetí 2020 

bere na vědomí 

zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2020 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření č. 

11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

 

2774/21 Zpráva o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2020 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2020. 

2775/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

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

pronajímatelem na straně jedné a A. C., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek:  

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

01.04.2021 

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

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2776/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

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

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

podmínek:  

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

01.04.2021 
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− měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2777/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

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

pronajímatelem na straně jedné a N. M., Postřelmůvek, jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek:  

 

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

01.04.2021  

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

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2778/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

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

pronajímatelem na straně jedné a B. R., Libina,  jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek:

  

 

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

01.04.2021  

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

 

Termín:  31.05.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2779/21 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2020 

bere na vědomí 

v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 

informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2020. 

 

 

2780/21 Petice občanů za vyřešení problémů s nájemníkem bytu na adrese nám. Jana Zajíce 

13, Šumperk 

bere na vědomí 

petici občanů za vyřešení problémů s nájemníkem bytu na adrese nám. Jana Zajíce 13 

v Šumperku ze dne 27.01.2021. 
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2781/21 Autobusové nádraží – kamerový systém se záznamem 

bere na vědomí  

předložený materiál k autobusovému nádraží – kamerový systém se záznamem a ukládá 

kanceláři TAJ dopracovat a předložit materiál pro jednání RM. 

 

Termín:  18.03.2021 

        Zodpovídá:  Ing. Miterková  

2782/21 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 18.03.2021 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                      starosta       1. místostarostka 
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