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Naše čj.: MUSP 111541/2021 

Naše sp. zn.: 111534/2021 TAJ/PECH *MUSPX02CJI2L* 

 

 

U S N E S E N Í  

ze 75. schůze Rady města Šumperka ze dne 14.10.2021 

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. 

   

3426/21 OZV o místním poplatku 

doporučuje ZM 

schválit v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku č. xx/2021, kterou se stanoví místní poplatek za obecní systém 

odpadového hospodářství. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

   

3427/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XII r. 2021 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XII roku 2021: 

příjmy ve výši:          1.190 tis. Kč 

výdaje ve výši:          1.972 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  614.159 tis. Kč 

výdaje celkem:  738.004 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  805.232 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      758.704 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3428/21 Investiční dotace – pořízení elektrické akumulační rolby 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 595/20 ze dne 29.10.2020. 

 

 

Příjemce:  Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, 787 01 Šumperk, IČO 

65138163 

Zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem, předsedou správní rady 

Účel použití:  pořízení nové elektrické akumulační rolby 

  Výše částky:    1.000.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 31.01.2022 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

3429/21 MJP – uzavření nájemní smlouvy na pozemek k provozování parkoviště Polská 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o nájmu nemovitosti, a to pozemku parc. č. 404 v k. ú. Šumperk, za 

podmínek: 

 

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

  Pronajímatel:  P. K., bytem Šumperk 

  Doba nájmu:  doba neurčitá 

  Nájemné:  15.000,-- Kč/měsíc včetně platné sazby DPH 

  Účel:   provozování veřejného placeného parkoviště 

Účinnost:  od 01.11.2021 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3430/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/36 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/36 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 

v Šumperku ke dni 30.11.2021 s nájemci manželi M. a J. V., oba bytem Šumperk. Současně 

se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.12.2021, jejímž předmětem bude byt 

č. 2958/36 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s panem V. B., bytem Troubelice. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3431/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/36 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/36 (dle projektové dokumentace č. 219) v budově č.p. 2958 na 

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

13, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 3095/10000 na společných částech domu č.p. 

2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/36, 2958/37 a byt č. 

2958/38 a spoluvlastnického podílu o velikosti 127/10000 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 127/10000 na pozemku pod 

domem st. p. č. 725/7 v k. ú. Šumperk. 

Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na předmětnou bytovou jednotku se stávajícími budoucími kupujícími a 

uzavřena nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3432/21 MJP – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Pojištění majetku a odpovědnosti 

příspěvkových organizací“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Pojištění majetku 

a odpovědnosti příspěvkových organizací“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Marta Novotná, Mgr. Olga Hajduková, Mgr. Milan Šubrt, Bc. Jana Nedělníková, Mgr. Viktor 

Verner 

 

náhradníci 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Marie Osladilová, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Iveta Vymazalová, Mgr. Pavel 

Křivohlávek 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− Allianz pojišťovna, a.s., IČO 47115971, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, 

PSČ 186 00 

− Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, se sídlem Praha 1, Nové Město, 

Spálená 75/16, PSČ 110 00 

− Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem  

Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 

 

 

Termín:  18.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3433/21 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.11.2021, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3434/21 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

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

a F. H., bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.11.2021, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3435/21 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

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

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

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.11.2021, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3436/21 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

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

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

straně jedné a B. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.11.2021, smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3437/21 MJP – zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 460/10 v k. ú. Šumperk (or. za 

domem Vančurova 9) 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dohody o zrušení předkupního práva mezi městem Šumperk, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako oprávněným z předkupního práva a I. T., bytem 

Šumperk, jako povinným z předkupního práva, a to k části pozemku p. č. 460/10 o výměře 20 

m2 v k. ú. Šumperk. Geometrický plán na rozdělení pozemku p. č. 460/10 v k. ú. Šumperk i 

správní poplatek za výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí povinný 

z předkupního práva. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3438/21 MJP – zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 460/10 v k. ú. Šumperk (or. za 

domem Vančurova 9) 

doporučuje ZM 

neschválit uzavření dohody o zrušení předkupního práva mezi městem Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako oprávněným z předkupního práva a I. T., 

bytem Šumperk, jako povinným z předkupního práva, a to k celému pozemku p. č. 460/10 o 

výměře 103 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3439/21 MJP – prodej pozemků p. č. 400/11, p. č. 400/12 a části p. p. č. 400/13 v k. ú. Dolní 

Temenice (or. za bývalou LPG stanicí mezi Šumperkem a Bratrušovem) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

27.09.2021 do 13.10.2021 dle usnesení rady města č. 3396/21 ze dne 23.09.2021 schválit   

prodej pozemků p. č. 400/11 o výměře 126 m2, p. č. 400/12 o výměře 113 m2 a části 

pozemku p. č. 400/13 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Dolní Temenice, za podmínek: 

 

− účel prodeje: pastviny pro koně a zázemí 

− kupující: manželé S. a L. V., bytem Šumperk 

− kupní cena: dle znaleckého posudku + DPH v případě stanovení zákonné povinnosti 

odvodu 

− kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 

400/13 v k. ú. Dolní Temenice 

− kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

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

nemovitostí 

− prodej části pozemku p. č. 400/13 v k. ú. Dolní Temenice je podmíněn vydáním 

souhlasu stavebního úřadu s dělením tohoto pozemku 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3440/21 MJP – směna pozemků v k. ú. Šumperk v areálu Nemocnice Šumperk 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

27.09.2021 do 13.10.2021 dle usnesení rady města č. 3397/21 ze dne 23.09.2021 schválit 

směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání, za podmínek: 

 

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

budou převedeny do vlastnictví spol. Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 

640/41, Šumperk, IČO 47682795, část p. p. č. 578/1 o výměře 1 m2 (dle 

geometrického plánu č. 7301-115/2021 díl „e“), část p. p. č. 578/8 o výměře 34 m2 

(dle geometrického plánu č. 7301-115/2021 díl „c“) a část p. p. č. 578/9 o výměře 11 

m2 (dle geometrického plánu č. 7301-115/2021 díl „d“) vše v k. ú. Šumperk  

− z vlastnictví spol. Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, IČO 

47682795, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku st. p. č. 2509/2 o výměře 2 m2 (dle 

geometrického plánu č. 7301-115/2021 díl „b“) v k. ú. Šumperk 

− směna pozemků proběhne s finančním vyrovnáním, hodnota všech směňovaných 

nemovitostí je 400,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

povinnost DPH odvést 

− náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila spol. Nemocnice Šumperk a.s. 

− náklady související se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

budou hrazeny společně, každá strana uhradí 1/2 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

 

   

3441/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Nový Malín–Hraběšice, propoj VN 97_87-VNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Nový Malín–Hraběšice, propoj VN 97_87-VNk“– 

nové zemní kabelové vedení VN přes pozemek p. č. 273 v k. ú. Krásné u Šumperka, pro účely 

propojení el. sítě mezi obcemi Nový Malín – Krásné a Hraběšice. 

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, za jednorázovou náhradu stanovenou 

dohodou ve výši 2.000,-- Kč + DPH v platné výši. Úhrada bude oprávněným provedena 

za podmínek vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 31. 

10. 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. 
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− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a spol. PMŠ a.s. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3442/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Čsl. armády č. parc. 2137/8 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Čsl. armády č. parc. 2137/8 NNk“– nové 

zemní kabelové vedení NN + 1 ks pojistkové skříně na pozemcích p. č. 1434/3 a 2137/8 

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 je stanovena podle oceňovací 

vyhlášky ve výši 583,-- Kč + DPH v platné výši. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.10.2024. 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:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3443/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu kanalizační a 2x 

vodovodní přípojky, pro účely připojení novostavby dvou polyfunkčních objektů při    

ul. 28. října 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložit a provozovat 2x 

vodovodní a kanalizační přípojku přes pozemek p. č. 2049 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

polyfunkčního objektu na pozemku p. č. 1239/69 a polyfunkčního objektu na pozemku p. č. 

1239/70 v k. ú. Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávnění ze služebnosti: 

A. V., bytem Šumperk, E. V. Č., bytem Praha 9 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 
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− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 5.009,-- 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:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3444/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě TMCZ: 

„INSCZ_77002 Šumperk_etapa č. 1“ 

schvaluje 

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

podzemního vedení komunikační sítě: „INSCZ_77002 Šumperk_etapa č. 1“ přes pozemky p. č. 

5/1, 5/2, 5/4, 9/3, 9/10, 9/25, 9/36, 9/37, 11/2, 11/7, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 14/5, 

25/13, 25/14, 239/1, 239/2, 239/3, 262/1, 262/3, 269/1, 269/12, 269/13, 269/14, 

276/5, 276/9, 1965/1, 1965/5, 1965/14, 1965/15, 1965/16, 1965/18, 1965/19, 

1968/1, 1969/1, 1969/4, 1969/5, 1969/6, st. 1981/2, st. 1982/2, st. 1983/2, st. 1984/2, 

1991/1, 1991/8, 1991/10, 1991/38, 2039/1, 2039/2, 2039/6, 2039/7, 2157/9, 

2157/10, 2159/5, 2163, 2211/10, 2211/26, 2253/5, 2345/1, 3245 v k. ú. Šumperk a p. č. 

119/2, st. 130/2, 191/1, 195/2, 200/1, 200/2, 201/2, 201/3, st. 248/2, 556/1, 556/3, 

556/4, 564/1, 564/4, 564/6, 564/7, 564/8, 564/9, 564/10, 564/20, 564/25, 579/2, 

579/5, 579/6, 579/13, 579/15, 608, 613/1, 613/2, 613/5, 613/6, 613/7, 613/8, 

613/10, 620/2, 620/6, 920/19, 921/1, 921/15, 921/17, 925, 931/5, 941 v k. ú. Dolní 

Temenice. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 64949681 

Podmínky uzavření smlouvy: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje dohodou v jednorázové výši 

781.690,-- Kč + platná sazba DPH, splatnost před podáním návrhu na vklad 

služebnosti do katastru nemovitostí, v termínu nejpozději do 60 dnů od vystavení 

daňového dokladu. 

− Oprávněný zajistí na vlastní náklady vyhotovení příslušného geometrického plánu pro 

vyznačení rozsahu služebnosti. 

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

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3445/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Pod Senovou, č. parc. 816/42, NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Pod Senovou, č. parc. 816/42, NNk“– 

nové zemní kabelové vedení NN přes pozemek p. č. 816/46 v k. ú. Dolní Temenice, pro účely 

připojení stavebního pozemku p. č. 816/42 v k. ú. Dolní Temenice. 

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, za jednorázovou náhradu určenou dle 

znaleckého posudku (oceňovací vyhlášky). Úhrada bude oprávněným provedena za 

podmínek vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.10.2024. 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:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3446/21 MJP – změna usnesení RM č. 3079/21 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohoda o umístění stavby ČEZ: „Šumperk – č. parc. 589/6 NNk“ 

(lokalita při ul. Zábřežské v Šumperku) 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 3079/21 ze dne 20.05.2021 ve věci uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby zařízení elektrizační 

distribuční soustavy: „Šumperk – č. parc. 589/6 NNk“– nové zemní kabelové vedení NN přes 

pozemky p. č. 2064, 3232, 2080/2 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení plánované výstavby 

průmyslového objektu na pozemku p. č. 589/6 v k. ú. Šumperk, mezi budoucím povinným 

z věcného břemene městem Šumperkem a budoucím oprávněným z věcného břemene spol. 

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

Změna usnesení spočívá ve změně způsobu stanovení výše jednorázové náhrady, přičemž 

náhrada nebude určena podle ceníku města ve výši 250,-- Kč + DPH/každý započatý 1 m 

délky věcného břemene, ale bude stanovena v souladu s oceňovací vyhláškou ve výši  

19.040,-- Kč + DPH v platné sazbě.  

V ostatním se usnesení RM č. 3079/21 nemění. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3447/21 MJP – smluvní vztahy k pozemku p. č. 2047/1 v k. ú. Šumperk (revitalizace bývalého 

areálu firmy Hedva) 

ruší 

usnesení RM č. 3271/21 a č. 3272/21 ze dne 26.08.2021 z důvodu přijetí nových usnesení. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3448/21 MJP – smluvní vztahy k pozemku p. č. 2047/1 v k. ú. Šumperk (revitalizace bývalého 

areálu firmy Hedva) 

schvaluje 

nájem části pozemku p. č. 2047/1 v obci a k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 

− pronajímatel: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – 

Hodolany, IČO 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc – Hodolany, 

IČO 70960399 

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

00303461 

− účel nájmu: realizace stavby „Revitalizace bývalého areálu firmy Hedva“ 

− nájemné: v souladu se směrnicí SSOK č. 46/2014, překop vozovky, sil. III. třídy  

5.000,-- Kč/případ, překop do ½ vozovky, sil. III. třídy 2.500,-- Kč/případ, bodový zásah 

do 1 m2 1.000,-- Kč/případ, protlak sil. III. třídy 300,-- Kč/bm 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3449/21 MJP – smluvní vztahy k pozemku p. č. 2047/1 v k. ú. Šumperk (revitalizace bývalého 

areálu firmy Hedva) 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, jejímž předmětem je služebnost, 

spočívající ve strpění uložení a provozování veřejného osvětlení, splaškové a dešťové 

kanalizace, která bude váznout na pozemku p. č. 2047/1 v obci a k. ú. Šumperk v rámci 

realizace stavby „Revitalizace bývalého areálu firmy Hedva“, za těchto podmínek: 

− budoucí povinný: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc 

– Hodolany, IČO 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc – Hodolany, 

IČO 70960399 

− budoucí oprávněný: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, 

IČO 00303461 

− úplata za služebnost bude stanovena v jednorázové výši na základě znaleckého 

posudku v souladu se směrnicí SSOK č. 46/2014, minimálně ve výši 1.000,-- Kč bez 

DPH 

− služebnost bude zřízena na dobu neurčitou 

− náklady spojené se zřízením služebnosti, zejména spojené s vyhotovením 

geometrického plánu, znaleckého posudku, úhradou správního poplatku, je povinen 

uhradit budoucí oprávněný 

− návrh smlouvy o zřízení služebnosti pošle budoucí oprávněný budoucímu povinnému 

do dvou měsíců od právní moci kolaudačního souhlasu stavby a smlouva o zřízení 

služebnosti bude uzavřena do jednoho měsíce od doručení návrhu smlouvy 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3450/21 MJP – prodej části pozemku p. č. 1329/3 v k. ú. Horní Temenice (or. za točkou 

autobusu v Temenici) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

27.09.2021 do 13.10.2021 dle usnesení rady města č. 3359/21 ze dne 23.09.2021, schválit   

prodej části p. p. č. 1329/3 o výměře cca 61 m2, dle GP zak. č. 1141-724/2021 se jedná o 
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pozemky p. č. 1329/4 o výměře 34 m2 a pozemek p. č. 1329/5 o výměře 27 m2 vše v k. ú. 

Horní Temenice. 

 

Kupující:  V. B., bytem Šumperk – p. p. č. 1329/5 

       D. M., bytem Šumperk – p. p. č. 1329/4    

 

 

Podmínky: 

− účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – rozšíření zahrady 

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

− kupující uhradí za užívání pozemku 3 roky nájemného zpětně v celkové výši 915,-- Kč 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− prodávající si vyhrazuje od prodeje nově označených pozemků odstoupit v případě, 

pokud nebude vydán odborem výstavby souhlas k dělení pozemku. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3451/21 MJP – uzavření dodatku k pachtovní smlouvě SML/2020/0114/MJP – rybník 

Benátky 

schvaluje 

uzavření dodatku k pachtovní smlouvě označené SML/2020/0114/MJP ze dne 31.01.2020, 

kterou jsou propachtovány pozemky p. č. 1484/16 o výměře 77 m2, pozemek p. č. 1487/1 o 

výměře 260 m2, pozemek p. č. 1487/2 o výměře 243 m2, pozemek p. č. 1491/1 o výměře 

18215 m2 a část pozemku p. č. 1491/2 o výměře cca 600 m2 vše v k. ú. Šumperk.  

Pachtýř: Český rybářský svaz, z.s., místní organizace, IČO 18050433 

 

Dodatkem dojde ke změnám, které spočívají:  

− v navýšení pachtovného u pozemku p. č. 1491/1 z 1,-- Kč/m2/rok nově na 1,50 

Kč/m2/rok + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH s možností navýšení 

pachtovného v roce 2023 a dále 

− v prodloužení sjednané doby pachtu určité z data 31.12.2021 nově do 31.12.2026 

 

Změna podmínek pachtovní smlouvy byla zveřejněna na základě usnesení RM č. 3354/21 od 

27.09.2021 do 13.10.2021.  Ostatní podmínky sjednaného pachtu zůstávají beze změny. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3452/21 MJP – zveřejnění prodeje p. č.  682/1 a p. č. 682/9 v k. ú. Horní Temenice (nad 

komunikací směr Hrabenov nad lokalitou společnosti EKOZIS, která je určena 

k výstavbě) 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 682/1 o výměře 2785 m2 a p. p. č. 682/9 o výměře 

1465 m2 oba v k. ú. Horní Temenice, za podmínek:  

− kupní cena: min. 33,-- Kč/m2 

− účel prodeje: využití k zemědělské činnosti 
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− kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práv do katastru 

nemovitostí 

 

 

Termín:  18.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3453/21 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 126 v k. ú. Horní Temenice (or. při ul. 

Bohdíkovská za křižovatkou na Hrabenov) 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 126 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

− účel prodeje: zahrada 

− kupní cena: 538,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovení odvodu zákonné povinnosti DPH 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu 

− kupující převezme povinnosti údržby stávajícího bezejmenného toku 

 

 

Termín:  18.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3454/21 MJP – žádost o bezúplatný převod podílu 1/7 na p. č. 2193/7 v k. ú. Šumperk 

z vlastnictví ČR – ÚZSVM 

doporučuje ZM 

schválit požádání o bezúplatný převod vlastnického práva k podílu o velikosti ideální 1/7 

pozemku p. č. 2193/7 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. pozemek se 

smíšenou stezkou pro pěší a cyklisty u areálu Benátky), včetně všech součástí a příslušenství, 

z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví 

města Šumperk. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedené 

pozemky převzít do vlastnictví města Šumperk na základě smlouvy uzavřené s ČR – Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3455/21 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 198/2 v k. ú. Dolní Temenice (zahrádky při 

ul. Sládkově) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p. č. 198/2 o výměře 522 v k. ú. Dolní 

Temenice (zahrádky při ul. Sládkově v Šumperku). 

Účel nájmu:   individuální využití  

           Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok     

Doba nájmu:  neurčitá, účinnost dnem podpisu nájemní smlouvy, ukončení nájmu 

dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se 

stanovuje tříměsíční 
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Podmínky nájmu: povinnost údržby a oplocení pozemku nákladem nájemců, povinnost 

odstranit stavbu oplocení nákladem nájemců po ukončení nájmu nebo 

kdykoliv na výzvu pronajímatele, bude-li stavba v kolizi s jeho záměry 

 

 

Termín:  25.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3456/21 MJP – 4x dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení na budovách nám. Míru 364/1, nám. Míru 291/26, Kladská 

233/1 a Kladská 234/2, v rámci stavby rekonstrukce plynovodu GasNet: „REKO MS 

Šumperk – nám. Míru + 5“ 

schvaluje 

uzavřít dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení, 

kterou vlastník objektů nám. Míru 364/1, nám. Míru 291/26, Kladská 233/1 a Kladská 

234/2 v Šumperku udělí investorovi souhlas provést na objektech úpravu stávajícího objektu 

HUP, v rámci plánované stavby rekonstrukce plynovodu: „REKO MS Šumperk – nám. Míru + 

5“. 

Vlastník: 

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

Investor: 

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

Podmínky: 

− Investor provede stavbu v souladu s navrhovaným technickým řešením a rozsahem 

realizace, v termínu 05/2023–09/2023. 

− Investor hradí veškeré náklady na provedení stavby. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3457/21 MJP – bytová problematika – změna účastníka nájemní smlouvy 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny označení účastníka nájemní smlouvy                                

č. SML/2019/0699/OSM uzavřené dne 31.10.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemkyní bytu č. 2 v domě na ulici Hlavní třída, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude změna označení účastníka nájemní smlouvy, kdy místo P. G. bude P. M. 

Nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3458/21 MJP – uzavření souhlasného prohlášení ohledně pozemku p. č. 1184/7 v k. ú. 

Šumperk (pozemek u úřadovny na ulici Lautnerova) 

doporučuje ZM 

neschválit uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 

1184/7 v k. ú. Šumperk, kterým by vlastník pozemku, město Šumperk, se sídlem nám. Míru 

364/1, 787 01 Šumperk, uznal, že vlastník sousedního pozemku p. č. 1171/1 v k. ú. 
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Šumperk, L. K., bytem Šumperk, užíval pozemek p. č. 1184/7 v k. ú. Šumperk v dobré víře po 

dobu dvojnásobně delší než 10 let a že jej tedy vydržel podle ust. § 1095 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3459/21 MJP – odpis pohledávky 

schvaluje 

odpis nedobytné pohledávky ve výši 19.920,-- Kč za zemřelou Pavlínu Holomkovou, trvale 

bytem nám. Míru 364/1, Šumperk, vzniklé neuhrazením nájemného za užívání bytu číslo 4 na 

adrese Banskobystrická 1276/44, Šumperk. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3460/21 MJP – výše nájmu obecních bytů pro rok 2022 

schvaluje 

neměnit v roce 2022 základní výši měsíčního nájemného pro všechny byty ve vlastnictví města 

Šumperka. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3461/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní, kanalizační a NNk přípojky pro plánovaný RD na pozemku p. č. 363 v k. ú. 

Horní Temenice 

schvaluje 

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

splaškové kanalizační a zemní kabelové NN přípojky přes pozemek p. č. 1329/3 v k. ú. Horní 

Temenice, pro účely připojení plánovaného rodinného domu na pozemku p. č. 363 v k. ú. Horní 

Temenice. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

P. a V. B., 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 

31.10.2024. 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, případně 

dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě 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:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3462/21 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – výměna výtahu v pavilonu C“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – výměna výtahu v pavilonu C“ zhotovitelem 

akce firmu VÝTAHY Tempír s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno – Komárov, PSČ 

617 00, IČO 28566637. Nabídková cena je 1.073.585,-- Kč bez DPH, tj. 1.299.037,85 Kč 

včetně DPH, cena za provádění pravidelného servisu výtahu je 650,-- Kč bez DPH měsíčně, tj. 

786,50 Kč včetně DPH měsíčně. Délka záruční doby je 73 měsíců. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3463/21 MJP – zveřejnění prodeje p. č. 498/32 v k. ú. Šumperk (pozemek při ul. Vojanově) 

schvaluje 

záměr města zveřejnit prodej pozemku p. č. 498/32 o výměře 123 m2 v k. ú. Šumperk, za 

podmínek:  

− účel prodeje: zahrada 

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

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

nemovitostí 

− nabídka platí do 31.12.2021 

 

 

Termín:  18.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3464/21 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 1032/4 v k. ú. Šumperk (pozemek při ul. 

Nemocniční) 

schvaluje 

záměr města zveřejnit prodej pozemku p. č. 1032/4 o výměře 174 m2 v k. ú. Šumperk, za 

podmínek:  

− účel prodeje: zahrada 

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

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

nemovitostí 
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− nabídka platí do 31.12.2021 

 

 

Termín:  18.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3465/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„PREL A, Šumperk – B. Němcové, Plynovod, číslo stavby 8800094254“, v rámci akce 

VHZ: „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, 

Šumperk“ 

schvaluje 

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

služebné pozemky p. č. 2059/3, 2264/3, 2264/9, 2264/16 v k. ú. Šumperk plynárenské 

zařízení: „PREL A, Šumperk – B. Němcové, Plynovod, číslo stavby 8800094254“, včetně jeho 

součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a v právu vstupovat a vjíždět na 

služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním 

a odstraňováním plynárenského zařízení – přeložená část STL plynovodu v křižovatce ul. 

B. Němcové a Vančurovy, v rámci akce VHZ: „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. 

B. Němcové, Nemocniční a Luční, 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: 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 78701 Šumperk, 

IČO 47674911 

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 do 30 dnů od obdržení daňového dokladu. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3466/21 MJP – oddělení komunálních služeb – žádost o změnu přílohy veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 

schvaluje 

změnu přílohy č. 1 – plánu oprav a údržby Tyršova stadionu v Šumperku pro rok 2021 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 uzavřené mezi 

městem Šumperk a TJ Šumperk, se sídlem Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk, IČO 

14617790, na částku 3.700.000,-- Kč. Změnou přílohy č. 1 – plán oprav a údržby Tyršova 

stadionu v Šumperku pro rok 2021 dojde k převodu částky 40.628,-- Kč ze schváleného 

rozpočtu plánu oprav a údržby Tyršova stadionu na rok 2021 na novou položku investice 

(pořízení mycího čisticího stroje) z důvodu spolufinancování dotace z Olomouckého kraje. 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3467/21 MJP – zveřejnění prodeje p. č. st. 3293 v k. ú. Šumperk (pozemek pod garáží při ul. 

Revoluční) 

schvaluje 

záměr města zveřejnit prodej pozemku p. č. st. 3293 o výměře 22 m2 v k. ú. Šumperk, za 

podmínek:  

− účel prodeje: pod garáží – náprava majetkoprávních vztahů, pozemek a stavba jiného 

vlastníka 

− kupní cena: 1.725,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

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

nemovitostí 

− nabídka platí do 31.12.2021 

 

 

Termín:  18.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3468/21 MJP – správa majetku – změna plánu oprav na rok 2021 

schvaluje 

změnu plánu oprav a údržby nemovitostí v majetku města Šumperka pro rok 2021 dle 

předloženého materiálu. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3469/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu přeložky komunikační sítě CETIN: 

„VPIC Šumperk, parkovací dům Gagarinova“ 

schvaluje 

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

podzemního vedení veřejné komunikační sítě: „VPIC Šumperk, parkovací dům Gagarinova“ – 

přeložené komunikační vedení na pozemcích p. č. 579/2, 579/5, 579/6, 941 v k. ú. Dolní 

Temenice, v rámci investiční akce města: „Parkovací dům Gagarinova“. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

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

Podmínky uzavření smlouvy: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

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

částce 1.000,-- Kč + platná sazba DPH, splatnost po doručení vyrozumění o provedení 

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

vystavení daňového dokladu. 

− Oprávněný zajistí na vlastní náklady vyhotovení příslušného geometrického plánu pro 

vyznačení rozsahu služebnosti. 

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

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3470/21 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu Balbínova 17, 

Šumperk – celková oprava bytů 2, 4 a 7 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Balbínova 17, 

Šumperk – celková oprava bytů 2, 4 a 7“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Lubomír Polášek, Ing. Pavel Volf, Ing. Jiří Frys 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Lenka Salcburgerová, Pavel Hegedüs, Ing. Eva Nádeníčková, Ing. 

Martin Bank 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., se sídlem Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63,  

IČO 25827375 

− Stavební firma STAVREL s.r.o., se sídlem Požárníků 534, Hanušovice, PSČ 788 33,  

IČO 27855571 

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

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3471/21 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu Gen. Svobody 1, 

Šumperk – celková oprava bytu č. 2 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Gen. Svobody 1, 

Šumperk – celková oprava bytu 2“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Lubomír Polášek, Ing. Pavel Volf, Ing. Eva Nádeníčková 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Lenka Salcburgerová, Pavel Hegedüs, Ing. Oto Sedlář, Ing. Eva 

Zatloukalová 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

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

− Hájek – Kozlanský HAK s.r.o., se sídlem Oborník 2108/31c, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 

26825180 

− Michalčák Otto, se sídlem Písařov 152, Písařov, PSČ 789 91, IČO 76225801 

 

 

Termín:  31.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3472/21 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 312/2 v k. ú. 

Šumperk (plocha označovaná jako zadní obslužná komunikace s parkovištěm 

Slovanská) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemkové parc. č. 312/2 o výměře 24 m² v k. ú. 

Šumperk, za podmínek: 

 

Účel nájmu: plocha pro parkování osobního motorového vozidla nájemce – osoby 

s provozovnou v okolí parkoviště, parkovací místo č. 20 

Nájemné: min. 375,-- Kč vč. platné sazby DPH/1 parkovací místo/měsíc, tj. celkem 

2.250,-- Kč vč. sazby DPH/1 parkovací místo/půl roku 

Doba nájmu: doba určitá na 3 roky s tím, že parkování bude umožněno každý daný rok pouze 

na 6 měsíců od 01.11. do 30.04., tj. od 01.11.2021 do 30.04.2022, od 

01.11.2022 do 30.04.2023, od 01.11.2023 do 30.04.2024 

 

 

Termín:  01.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3473/21 Klapperothova manufaktura – oplocení 

ruší 

na základě doporučení hodnotící komise veřejnou zakázku malého rozsahu: „Klapperothova 

manufaktura – oplocení“. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3474/21 Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk – dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo                    

č. 20SMP008 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 20SMP008 se společností Cekr CZ s.r.o., Mazalova 

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

který řeší posunutí dílčích termínů odevzdání projektových dokumentací. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3475/21 Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 

Šumperk, IČO 27821251, na akci „Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická“, který řeší 

posunutí termínů. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3476/21 TJ Šumperk – spolufinancování akce „Rekonstrukce Tyršova stadionu“ 

doporučuje ZM 

schválit záměr „Rekonstrukce Tyršova stadionu“ a s ním související spolufinancování akce 

z rozpočtu města Šumperka ve výši 30 % celkových nákladů akce, tj. cca 3,3 mil. Kč. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

   

3477/21 Tůně pod Čarovným lesem – uzavření darovací smlouvy 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy se společností TDK Electronics s. r. o., Feritová 1, 787 01 Šumperk, 

IČO 25569341, v částce 20.000,-- Kč na podporu biodiverzity a vzdělávání v lokalitě Tůně 

v Čarovném lese. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

3478/21 Hala Věry Čáslavské – spolufinancování rekonstrukce 

doporučuje ZM 

schválit spolufinancování rekonstrukce sportovní haly Věry Čáslavské – 2. etapa z rozpočtu 

města ve výši 1.300 tis. Kč na rok 2022. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3479/21 Lokalita Bratrušovská 

bere na vědomí 

shrnutí vývoje záměru a harmonogram přípravy lokality „Bratrušovská“ k rodinné výstavbě. 

 

   

3480/21 Kino Oko – chlazení hlavního sálu 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na doplnění chlazení hlavního sálo v kině Oko se zhotovitelem 

JKKLIMA Technologie s.r.o., 783 16 Dolany, 77 IČO 03868371. Nabídková cena je 674.271,-- 

Kč bez DPH, tj. 815.868,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3481/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – podmínky, smlouvy 

doporučuje ZM schválit 

1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2022 

 

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2022 

 

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2022 

 

4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu pro rok 2022 

 

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 

2022  

 

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2022 

 

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 

 

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2022 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

3482/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – vyhlášení programu „Podpora 

neziskových akcí“ 

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora neziskových akcí“. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

3483/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – vyhlášení programu „Podpora 

celoroční činnosti“ 

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora celoroční činnosti“. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3484/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – vyhlášení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora výkonnostního sportu“. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3485/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 595/20 ze dne 29.10.2020. 

Příjemce:  Fotbalový klub Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 26999501 

Zastoupený: Ladislavem Šabo  

Účel použití:  na investiční dotaci – modernizaci altánu na Tyršově stadionu - 2. etapu 

Výše částky:     200.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3486/21 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán 

schvaluje 

Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, v souladu s § 31 odst. 

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

dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2021 ve výši 

6.123,-- Kč. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3487/21 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk,    

8. května 63 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v 1. PP budovy č.p. 870/63 na pozemku  

p. č. st. 1048 v k. ú. Šumperk a kotelny v tělocvičně situované v přízemí budovy   

č.p. 870/63 na pozemku p. č. st. 1048 v k. ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených 

v příloze výše uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem Šumperk, 8. května 

870/63, PSČ 787 01, IČO 00852317, zastoupená ředitelem Mgr. Pavlem Křivohlávkem 
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nájemce: SATEZA a.s., se sídlem Šumperk, 8. května 41A, PSČ 787 01, IČO 25350129, 

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2022 do 31.12.2022 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3488/21 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk, 

Vrchlického 22 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v 5. NP budovy č.p. 1846 na pozemku  

p. č. st. 2199 v k. ú. Šumperk a kotelny školní jídelny v 3. NP budovy č.p. 1871/33        

na pozemku p. č. st. 2247 v k. ú. Šumperk, včetně zařízení uvedených v příloze výše 

uvedené smlouvy, za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Šumperk, Vrchlického 

1846/22, PSČ 787 01, IČO 60339381, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem Málkem  

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

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2022 do 31.12.2022 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3489/21 Souhlas s pronájmem kotelny společnosti SATEZA a.s. – Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru – kotelny školy situované v suterénu budovy č.p. 587 na pozemku 

p. č. st. 569 v k. ú. Šumperk (v části budovy označené jako Žerotínova), včetně tepelných 

zdrojů (kotelna školy - budova č.p. 587 Žerotínova – suterén, tělocvična v budově č.p. 

587 hospodářská budova – přízemí, školní jídelna v budově č.p. 587, hospodářská 

budova – přízemí), za těchto podmínek: 

 

pronajímatel: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 

587/1, PSČ 787 01, IČO 00852295, zastoupená ředitelem PaedDr. Milanem Tichým  

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

zastoupená Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  

nájemné: 100,-- Kč/rok včetně DPH za každý nebytový prostor 

doba nájmu: určitá, od 01.01.2022 do 31.12.2022 

účel nájmu: výroba a rozvod tepla a teplé vody v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3490/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, pronajmout tělocvičnu na dobu delší 

než 100 hodin do 30.06.2022 organizacím FbC ASPER Šumperk, z.s., TJ Šumperk, z.s. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3491/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, pronajmout tělocvičny na dobu delší          

než 100 hodin do 30.06.2022 organizacím Gymnastický klub Šumperk, z.s., TJ Šumperk, z.s., 

Fotbalový klub Šumperk, z.s., KRAV MAGA IKMF CZ Praha, z.s. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

3492/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, pronajmout tělocvičnu na dobu delší          

než 100 hodin do 30.06.2022 organizaci BOX Šumperk, z.s. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

3493/21 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o souhlas k uzavření DPP s ředitelem školy 

schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro ředitele Základní 

školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, Mgr. Petra Málka pro období trvání projektu 

„Let’s go increase skills of 21st century“, v rámci výzvy programu Erasmus + školní vzdělávání 

– Klíčová akce 2, výzva 2019 financovaného z prostředků EU, tj. od 01.10.2021 do 

31.08.2022, ve znění náplně práce – vedení projektu. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3494/21 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o souhlas k uzavření DPP s ředitelem školy 

schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro ředitele Základní 

školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, Mgr. Petra Málka pro období trvání projektu 

„Šablony na škole Pětka 2019“, v rámci výzvy MŠMT OPVV Šablony II financovaného 
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z prostředků MŠMT, tj. od 01.10.2021 do 31.01.2022, ve znění náplně práce – vedení 

projektu. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3495/21 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o souhlas k uzavření DPP s ředitelem školy 

schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro ředitele Základní 

školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, Mgr. Petra Málka pro období od 01.10.2021 

do 31.05.2022 v rozsahu 40 hodin financovaného z hospodářské činnosti školy, ve znění 

náplně práce – lektor zájmového útvaru Florbal. 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3496/21 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem během hlavních 

letních prázdnin ve školním roce 2021/2022 

bere na vědomí 

návrh přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem během hlavních 

letních prázdnin ve školním roce 2021/2022 dle varianty č. 2. 

 

   

3497/21 Obecně závazná vyhláška č. xx/2021, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na vymezených prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. XX/2021, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích 

– používání pyrotechnických výrobků, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky, 

s účinností od 01.12.2021. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

3498/21 Organizace provozu školních družin základních škol v Šumperku v období podzimních 

prázdnin ve dnech 27.10.2021 a 29.10.2021 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin základních škol v Šumperku v období 

podzimních prázdnin ve středu 27.10.2021 a v pátek 29.10.2021. 
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3499/21 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova (modernizace) 

městského kamerového dohlížecího systému – 2021“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Obnova (modernizace) městského kamerového 

dohlížecího systému – 2021“ dodavatelem firmu A. I. Company, s.r.o., Těšínská 356/346,  

716 00 Ostrava – Radvanice, IČO 01995014. 

Cena je 694.852,60 Kč bez DPH, tj. 840.771,64 Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Jurka 

 

3500/21 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 E. P., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, 

za podmínek:  

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

01.11.2021 

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

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3501/21 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 T. S., bytem Benešov, jako nájemcem na straně druhé, 

za podmínek:  

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

01.11.2021 

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

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3502/21 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 2+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

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

jako pronajímatelem na straně jedné a M. a J. S., bytem Šumperk, jako nájemci na straně 

druhé, za podmínek:  

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

01.11.2021 

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

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3503/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu č. 1 o velikosti 2+1 obytných místností v domě 

zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, a současně schválit uzavření nájemní 

smlouvy k bytu o velikosti 2+1 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 I. N., bytem Šumperk, zastoupenou opatrovnicí A. N., jako 

nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 

 

− předpokládaný zánik nájmu k 31.10.2021 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.11.2021 

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

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3504/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2020/0677/OSM uzavřené dne 12.10.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. Š., bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2021  

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

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3505/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 12 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0037/2014 uzavřené dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. T., bytem Šumperk, 

jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské, na straně 

druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2021 do 31.10.2022 

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

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3506/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2020/0716/OSM uzavřené dne 26.11.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. V., trvale hlášena 

Olšany, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské, na 

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.12.2021  

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

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3507/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2020/0680/OSM uzavřené dne 29.10.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. Š., trvale hlášen 

Šumperk, jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské, na 

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2021  

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

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3508/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2020/0683/OSM uzavřené dne 07.12.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. B., trvale hlášena 

Nový Malín, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově, na 

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.11.2021  

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

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3509/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2020/0717/OSM uzavřené dne 16.11.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. J., bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.12.2021 do 30.11.2024 

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

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3510/21 Časový a obsahový program schůzí Rady města na 1. pololetí 2022 

schvaluje 

časový a obsahový program schůzí Rady města na 1. pololetí 2022. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

3511/21 Časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 1. pololetí 2022 

doporučuje ZM 

schválit časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 1. pololetí 2022. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3512/21 Modernizace TC ORP Šumperk 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky na dodávky zadávanou v podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Modernizace TC ORP 

Šumperk“. 

 

 

Termín:  22.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

3513/21 Modernizace TC ORP Šumperk 

schvaluje 

zadávací dokumentaci a veškeré její přílohy včetně smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na 

dodávky zadávanou v podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, s názvem „Modernizace TC ORP Šumperk“. 

 

 

Termín:  15.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

3514/21 Modernizace TC ORP Šumperk 

schvaluje 

členy hodnotící komise včetně náhradníků pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek 

účasti v zadávacím řízení a vyhodnocení nabídek v tomto složení: 

 

Členové komise:  

1. Ing. Pavel Kouřil, vedoucí oddělení informatiky 

2. Ing. Lenka Krobotová, vedoucí oddělení strategického rozvoje, strukturální fondy 

3. Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta 

4. Ing. Jaroslav Matušů, informatik 

5. Mgr. Milan Šubrt, vedoucí majetkoprávního odboru 

 

Náhradníci členů komise: 

1. Patrik Heidenreich, DiS., informatik 

2. Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka 

3. Ing. Marta Novotná, 1. místostarostka 

4. Mgr. Ilona Moťková, právník 

5. Ing. Marcela Kodýtková, vedoucí oddělení spisové a archivační služby 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

   

3515/21 Statut sociálního fondu 

doporučuje ZM 

schválit statut sociálního fondu města Šumperka dle předloženého materiálu s účinností od 

01.01.2022. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3516/21 Časový plán města Šumperka pro provádění opatření k Programu zlepšování kvality 

ovzduší zóna Střední Morava-CZ07; Aktualizace 2020 (akční plán) 

doporučuje ZM 

schválit časový plán města Šumperka pro provádění opatření k Programu zlepšování kvality 

ovzduší zóna Střední Morava-CZ07; Aktualizace 2020 (akční plán). 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

3517/21 Návrh obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. xx/2021, o zákazu spalování 

suchých rostlinných materiálů 

doporučuje ZM 

vydat obecně závaznou vyhlášku města Šumperka č. xx/2021, o zákazu spalování suchých 

rostlinných materiálů, s účinností od 01.01.2022. 

 

 

Termín:  04.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

3518/21 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3259/21 ze dne 15.07.2021 

ruší 

usnesení RM č. 3259/21 ze dne 15.07.2021 pro bezpředmětnost. 

 

 

Termín:  14.10.2021 

        Zodpovídá: Ing. Novotný 

3519/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

3086/21 do 30.04.2022 Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

3520/21 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 04.11.2021 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Novotná      Ing. Jakub Jirgl 

               1. místostarostka     2. místostarosta 
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