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RM 78 – 18.11.2021 

 

Naše čj.: MUSP 124326/2021 

Naše sp. zn.: 124325/2021 TAJ/PECH *MUSPX02CZQ4Z* 

 

U S N E S E N Í  

ze 78. schůze Rady města Šumperka ze dne 18.11.2021 

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. 

   

3527/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII r. 2021 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XIII roku 2021: 

příjmy ve výši:              744 tis. Kč 

výdaje ve výši:          1.835 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  614.903 tis. Kč 

výdaje celkem:  739.839 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  805.976 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      760.539 tis. Kč 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3528/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIV r. 2021 

doporučuje ZM 

schválit rozpočtová opatření č. XIV roku 2021: 

příjmy ve výši:              -16.200 tis. Kč 

výdaje ve výši:              -19.550 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  598.703 tis. Kč 

výdaje celkem:  720.289 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  789.776 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      740.989 tis. Kč 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3529/21 Rozpočet města Šumperka na rok 2022 

doporučuje ZM 

schválit rozpočet města Šumperka na rok 2022 dle předloženého materiálu: 

příjmy rozpočtu celkem:  595.105 tis. Kč 

přebytek z minulých let:     95.400 tis. Kč 

 

výdaje rozpočtu celkem:  669.720 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů:            20.700 tis. Kč 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

 

3530/21 Rozpočet města Šumperka na rok 2022 

doporučuje ZM  

schválit rozpočty fondů města Šumperka dle předloženého materiálu: 

Sociální fond 

Fond životního prostředí 

Fond na úpravu zevnějšku 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

3531/21 Rozpočet města Šumperka na rok 2022 

doporučuje ZM 

schválit v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2022, poskytnout 

(uvolnit) finanční prostředky z rozpočtu města Šumperka, vyjmenovaným právnickým osobám 

uvedených v rozpočtu města Šumperka na rok 2022. 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

   

3532/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č.   811/21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:   Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 

Zastoupený: MgA. Matějem Kašíkem 

Účel použití:   na částečnou úhradu provozních náklad, které jsou spojeny s realizací 

kulturních, společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk (náklady 

spojené s provozem budov, opravy, energie, mzdové náklady, náklady na 

honoráře umělců) 

Výše částky:   15.470.000,-- Kč   
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Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.02.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3533/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811 /21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:   Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 

Zastoupený: MgA. Matějem Kašíkem 

Účel použití:   na pokrytí nákladů finančního leasingu nákladního automobilu 

Výše částky:   220.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3534/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811 /21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:   Dům kultury Šumperk, s. r. o., Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830 

Zastoupený: Mgr. Hanou Pískovou 

Účel použití:   na úhradu nákladů – spotřeba materiálu, energie, mzdy a odvody, nájemné 

budovy souvisejících s pořádáním a zajištěním kulturně-společenské a 

vzdělávací činnosti 

Výše částky:   6.300.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.02.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3535/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

2716/21, 2717/21, 2718/21, 2951/21, 2952/21, 2953/21, 2954/21, 3072/21, 

3203/21, 3204/21, 3205/21, 3206/21, 3207/21, 3208/21, 3209/21, 3219/21, 

3222/21, 3253/21, 3264/21, 3265/21, 3267/21, 3269/21, 3270/21, 3273/21, 

3274/21, 3275/21, 3276/21, 3277/21, 3278/21, 3279/21, 3286/21, 3287/21, 

3288/21, 3289/21, 3290/21, 3291/21, 3292/21, 3293/21, 3294/21, 3295/21, 

3296/21, 3298/21, 3299/21, 3300/21, 3301/21, 3302/21, 3303/21, 3304/21, 
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3305/21, 3306/21, 3307/21, 3309/21, 3311/21, 3312/21, 3313/21, 3315/21, 

3316/21, 3317/21, 3318/21, 3319/21, 3320/21, 3321/21, 3327/21, 3329/21, 

3330/21, 3331/21, 3332/21, 3333/21, 3334/21, 3335/21, 3339/21, 3340/21, 

3341/21, 3342/21, 3343/21, 3344/21, 3346/21, 3347/21, 3348/21, 3350/21, 

3351/21, 3352/21, 3353/21, 3356/21, 3357/21, 3358/21, 3359/21, 3361/21, 

3367/21, 3395/21, 3396/21, 3397/21, 3398/21, 3400/21, 3401/21, 3402/21, 

3403/21, 3404/21, 3405/21, 3406/21, 3407/21, 3408/21, 3410/21, 3411/21, 

3412/21, 3413/21, 3414/21, 3415/21, 3416/21, 3417/21, 3419/21, 3420/21,  

3421/21,    3422/21,   3423/21. 

 

 

3536/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

502/19 do 31.01.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

503/19 do 31.01.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1655/20 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1663/20 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3078/21 do 30.06.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3223/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3308/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3360/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

 

3537/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/70 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/70 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 

v Šumperku ke dni 31.12.2021 s nájemcem panem R. T., bytem Šumperk. Současně se 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.01.2022, jejímž předmětem bude byt 

č. 2958/70 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s paní V. T., bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3538/21 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/70 v domě nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/70 (dle projektové dokumentace č. 411) 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 2945/10000 na společných částech domu č.p. 

2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/69, 2958/70 a byt      

č. 2958/71 a spoluvlastnického podílu o velikosti 94/10000 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 94/10000 na pozemku pod 

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

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

nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3539/21 MJP – oddělení komunálních služeb – dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 

2022 – 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. 811/21 

ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:          TJ Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 

Zastoupený:     Jarmilou Hynkovou 

Účel použití:     na materiál na opravy a údržbu, materiál na údržbu techniky, PHM, mycí a 

čistící prostředky, nákup nářadí a drobného hmotného majetku, spotřebu 

energií (elektřina, voda, plyn), opravy, služby, svoz odpadu, revize, údržba 

zeleně a komunikace, půjčovné strojů, telefonní poplatky, mzdové náklady + 

odvody 

Výše částky:     3.700.000,-- Kč 

 

Termín realizace a profinancování dotace:               do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:                                         do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3540/21 MJP – žádost Ječmínek o.p.s., o úpravu nájemní smlouvy na jesle 

souhlasí 

s úpravou nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 ze dne 

02.09.2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku 

st. p. č. 2529 a části pozemku p. č. 179/3 zahrada, vše v kat. území Šumperk (or. ozn. 

Evaldova 25, Šumperk) za účelem provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko 

Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., 

IČO 26835932, se sídlem Šumperk, Evaldova 25, PSČ 787 01, jako nájemcem, dle 

článku III. odst. 2 smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Šumperk jako půjčitelem a 

Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 

IČ0 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ 787 01, jako 

vypůjčitelem na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM č. 327/03 ze dne 20.02.2003. 

Úpravou dojde ke změně účelu nájmu z „provozování dětských jeslí nájemcem“ na 

„provozování dětské skupiny nájemcem“ a dále v prodloužení výpovědní lhůty z             

„1 měsíc“ na „3 měsíce“.  

V ostatním se nájemní smlouva nemění. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3541/21 MJP – žádost Ječmínek o.p.s., o úpravu nájemní smlouvy na jesle 

souhlasí 

s úpravou smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2590/04 ze dne 

02.09.2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 

organizace, IČO 60801085, se sídlem Šumperk, Evaldova č.p. 1907/25, PSČ 787 01 

jako půjčitelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČO 26835932, se sídlem Šumperk, Evaldova 25, 

PSČ 787 01 jako vypůjčitelem, kterou Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 

příspěvková organizace, vypůjčila obecně prospěšné společnosti JEČMÍNEK o.p.s., 

za účelem provozování dětských jeslí movité věci. Dojde ke změně účelu výpůjčky 

z „provozování jeslí“ na „provozování dětské skupiny“ a dále v prodloužení výpovědní 

lhůty z „1 měsíc“ na „3 měsíce“. 

V ostatním se smlouva o výpůjčce nemění. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3542/21 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky pozemku p. č. 779/1 v k. ú. Dolní Temenice – 

areál baseballového hřiště 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka vypůjčit pozemek p. č. 779/1 výměře 27618 m2 v k. ú. Dolní 

Temenice (areál baseballového hřiště při ul. Pod Senovou), za podmínek: 

− účel výpůjčky: provozování baseballového hřiště se zázemím 

− doba výpůjčky: neurčitá, s účinností od 01.01.2022, ukončení dohodou smluvních 

stran nebo písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu, s 

výpovědní lhůtou tříměsíční. 

 

 

Termín:  29.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3543/21 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě SML/2019/00310/MJP/Pe – kanalizační přípojka pro připojení 

sociálního zázemí v objektu šaten v areálu baseballového hřiště 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

SML/2019/0031/MJP/Pe, uzavřené dne 23.01.2019 mezi budoucím povinným městem 

Šumperkem a budoucím oprávněným Cannibals baseball Šumperk, z. s., se sídlem Tyršova 

89/26, 78701 Šumperk, IČO 26537362, jejímž předmětem je budoucí závazek smluvních 

stran uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení a provozování 

kanalizační přípojky přes pozemky p. č. 871/4 a 779/1 v k. ú. Dolní Temenice, pro účely 

připojení objektu šaten v areálu baseballového hřiště. 

Účinnost dohody dnem jejího podpisu všemi účastníky. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3544/21 MJP – správa majetku – pronájem nebytových prostor – garáže č. 104 s dílnou 

v Šumperku na ulici Temenická 2795/109 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od          

27.09.2021 do 13.10.2021 dle usnesení RM č. 3395/21 ze dne 23.09.2021, pronájem 

nebytového prostoru – garáže č. 104  s dílnou v objektu č.p. 2795 na parcele p. č. 652, k. ú. 

Dolní Temenice, na adrese Temenická 109, Šumperk a uzavření nájemní smlouvy   mezi 

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

pronajímatelem na straně jedné a P. K.,  bytem Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.   

Podmínky: 

doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 01.12.2021, výpovědní lhůta   

                                      3 měsíce 

nájemné: celkem 4.368,-- Kč/rok/celek, z toho garáž 3.120,-- Kč/rok/celek, nájemné 

stanoveno včetně DPH v platné sazbě, dílna 1.248,-- Kč/rok/celek, nájemné 

osvobozeno od DPH 

služby:  dodávky tepla   

  

Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3545/21 MJP – bytová problematika – změna účastníka nájemní smlouvy 

schvaluje 

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

č. SML/2020/0040/OSM uzavřené dne 27.04.2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemkyní bytu v domě na ulici Banskobystrická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 1 bude změna označení účastníka nájemní smlouvy, kdy místo J. a J. N. bude J. N. 

Nájemné ve výši 56,--Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3546/21 MJP – správa majetku – souhlas s umístěním sídla spolku 

souhlasí 

s umístěním sídla Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Šumperský spolek 

neslyšících, p.s., se sídlem Kozinova 32/13, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 75035367, v objektu 

na ulici Temenická 2620/5 v Šumperku. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3547/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – č. parc. 227/20 NNk“ (lokalita parkoviště na nám. 

Republiky) 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – č. parc. 227/20 NNk“– nové zemní 

kabelové vedení NN a rozpojovací skříň na pozemcích p. č. 227/1 a 227/20 v k. ú. Šumperk, 

pro účely připojení nabíjecí stanice pro elektromobily v lokalitě parkoviště nám. Republiky. 

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 

31.12.2024. 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:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3548/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Bohdíkovská č. parc. 363 NNv“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská č. parc. 363 NNv“– nové 

zemní kabelové vedení NN a 2x rozpojovací skříň na pozemku p. č. 1329/3 v k. ú. Horní 

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

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 

31.12.2024. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 
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termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 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:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3549/21 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“ 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 3079/21 ze dne 20.05.2021, ve znění usnesení RM č. 3446/21 ze 

dne 14.10.2021, 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 v opravě výše stanovené jednorázové náhrady v částce 19.040,-- Kč 

+ DPH v platné sazbě, přičemž náhrada bude nově stanovena ve výši 23.039,-- Kč + DPH 

v platné sazbě.  

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

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3550/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Bohdíkovská (Nad hospodou), obnova NNv, NNk, VNv“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská (Nad 

hospodou), obnova NNv, NNk, VNv“ přes pozemky p. č. 1210, 221/2, 1212/6, 1316/7, 

1333/36, 1390/1 v k. ú. Horní Temenice – nové zemní kabelové vedení NN a 1x rozvodná 

skříň na pozemku p. č. 1212/6 v k. ú. Horní Temenice. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu. Náhrada se stanovuje 

ve výši 14.677,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení objednávky. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3551/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: 

„RVDSL1936_M_M_SUMP140-SUMP1HR_OK“ 

schvaluje 

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

komunikačního zařízení: „RVDSL1936_M_M_SUMP140-SUMP1HR_OK“ přes pozemky p. č. 

555/1, 555/30, st. 1774/2, 2080/2, 2287 v k. ú. Šumperk – podzemní vedení metalických a 

optických kabelů. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 13.842,-- Kč 

včetně DPH v platné sazbě. Splatnost náhrady ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode 

dne obdržení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3552/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Lidická NNk VNk“ (parkoviště pro plavecký bazén Benátky) 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemky p. č. 1481/2, 1484/3, 1484/10, 1484/11, 1484/12, 1484/13, 

1487/9, 1488/5, 1488/6, 1488/7, 1488/8 v k. ú. Šumperk zařízení elektrizační distribuční 

soustavy: „Šumperk – Lidická NNk VNk“ – nové zemní kabelové vedení NN a VN, v rámci 

přeložky stávajícího vedení pro účely přípravy území pro investiční akci města – Parkoviště u 

plaveckého bazénu Benátky. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 

605,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úplata je splatná ve lhůtě do 30 dnů od 

obdržení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3553/21 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1403/2 v k. ú. Šumperk (část 

vymezeného prostoru k domu Wolkerova 6, 8, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1403/2 o výměře 29 m2  v  k. ú. 

Šumperk (část vymezeného prostoru k domu Wolkerova 6, 8, Šumperk). 

Účel nájmu:   pozemek pod ostatní stavbou/zpevněná příjezdová plocha v podílu  

   1/3 + parkovací místo č. 1 

Nájemné:      30,-- Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:  povinnost úhrady nájemného zpětně od 01.02.2020, povinnost 

nájemce udržovat pronajatou plochu vlastním nákladem spolu 

s ostatními nájemci 

 

 

Termín:  29.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

3554/21 MJP – oddělení komunálních služeb – nová OZV pro pohyb psů na veřejném 

prostranství 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a d), § 35 odst. 1,2 a 3 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 pravidlům pro pohyb psů na veřejném prostranství, 

s účinností od 01.01.2022. 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

   

3555/21 MJP – oddělení komunálních služeb – dodatek č. 1 – smlouva na zajištění 

komplexního servisu č. 212021/AN ze dne 19.01.2021 (Přepravní terminál) 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění komplexního servisu, č. 212021/AN ze dne 

19.01.2021 (Přepravní terminál), uzavřené mezi městem Šumperk a společností SELECT 

SYSTEM, s.r.o., se sídlem Generála Svobody 17/2, 787 01 Šumperk, IČO 25382292. 

Dodatkem dojde k prodloužení smlouvy po dobu udržitelnosti dotace a to do 31.12.2026. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3556/21 MJP – oddělení komunálních služeb – smlouva o provozu a údržbě systému – 

elektronické tabule a označníky pro autobusové zastávky (Přepravní terminál) 

schvaluje 

uzavření „smlouvy o provozu a údržbě systému – elektronické tabule a označníky pro 

autobusové zastávky“ se společností Ing. Ivo Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, Moravany, 

664 48, IČO 42588022. 

Doba trvání smlouvy:  5 let od data podpisu oběma smluvními stranami 

Cena plnění:   5.000,-- Kč bez DPH/měsíc a 1 kus licence dané lokality  

   48.000,-- Kč bez DPH/rok, za pravidelný roční servis 

 

 

Termín:  15.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3557/21 MJP – oddělení komunálních služeb – zásady a pravidla MIOS – městský informační 

a orientační systém, návrhy smluv, žádosti a informace k zveřejnění 

schvaluje 

ZÁSADY A PRAVIDLA „MIOS“ – městský informační a orientační systém ŠUMPERK, smlouvy o 

užití, přílohu ke smlouvám a vzor žádosti o uzavření smlouvy a určení sloupů. 

 

 

Termín:  01.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3558/21 MJP – oddělení komunálních služeb – uplynutí lhůty u smlouvy na dobu určitou 

s firmou BROUK centrum s.r.o., o nájmu části stožáru veřejného osvětlení (reklamní 

cedule) 

neschvaluje 

další prodloužení smlouvy mezi městem Šumperk a společností BROUK centrum s.r.o., 

Blanická 2787/10, 787 01 Šumperk, IČO 26840723, o nájmu části stožárů veřejného 

osvětlení na území města Šumperka. Smlouva pod č.j. 25594/2021 je uzavřena na dobu 

určitou do 31.12.2021. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3559/21 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu                   

Gen. Svobody 1, Šumperk – celková oprava bytu 2 

schvaluje 

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

malého rozsahu na akci: „Gen. Svobody 1, Šumperk – celková oprava bytu 2“ zhotovitelem 

akce firmu Michalčák Otto, se sídlem Písařov 92, Písařov, PSČ 789 91, IČO 76225801. 

Nabídková cena je 837.919,-- Kč bez DPH, tj. 963.606,85 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3560/21 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Balbínova 17, 

Šumperk – celková oprava bytů 2, 4 a 7 

schvaluje 

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

malého rozsahu na akci: „Balbínova 17, Šumperk – celková oprava bytů 2, 4 a 7“ zhotovitelem 

akce firmu STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., se sídlem Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ     

789 63, IČO 25827375. Nabídková cena je 2.581.249,-- Kč bez DPH, tj. 2.968.436,35 Kč vč. 

DPH. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3561/21 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku parc. č. 312/2 v k. ú. Šumperk 

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 bydlištěm, sídlem nebo provozovnou v okolí parkoviště 

parkovací místo č. 4 

Nájemné: min. 375,-- Kč vč. 21 % DPH/1 park. místo/měsíc, tj. celkem min. 4 500,-- Kč 

vč. 21 % DPH/1 park. místo/rok 

Doba nájmu: doba určitá od 01.01.2022 do 31.12.2024, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení 

  nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3562/21 MJP – neschválení zveřejnění prodeje části p. p. č. 167/1 v k. ú. Horní Temenice (or. 

ul. Bohdíkovská před kapličkou v Temenici) 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout nebo prodat část pozemku par. č. 167/1 v k. ú. 

Horní Temenice z důvodu ponechání pozemku jako celku veřejnou plochou. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3563/21 MJP – zveřejnění části p. p. č. 1122/3 o výměře 38 m2 a části p. p. č. 1122/17 o 

výměře 1 m2 v k. ú. Šumperk (or. ulice Sportovní) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města prodat část pozemku parc. č.1122/3 o výměře 38 m2 a část pozemku 

parc. č. 1122/17 o výměře 1 m2 v k. ú. Šumperk, za podmínek:  

− účel prodeje: majetkoprávního narovnání užívání pozemku (posunuté oplocení) 

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



 

14|35 

RM 78 – 18.11.2021 

− kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 

 

 

Termín:  25.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

   

3564/21 MJP – prodej 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) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

15.10.2021 do 01.11.2021 dle usnesení rady města č. 3452/21 ze dne 14.10.2021 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. 

Kupující: K. K., Šumperk 

 

Podmínky: 

− kupní cena:  33,-- Kč/m2 

− účel prodeje: využití k zemědělské činnosti 

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

nemovitostí 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3565/21 MJP – problematika připojování zahradních chatek v zahrádkářských koloniích na 

pozemcích města Šumperka na elektrickou energii 

ukládá 

odboru RÚI nevydávat souhlasná stanoviska k připojení zahradních chatek a míst určených 

k zahrádkářské činnosti v zahrádkářských koloniích na elektrickou energii. Týká se 

zahrádkářských kolonií, které jsou zřízeny na pozemcích města Šumperka. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

          Mgr. Šubrt 

 

 

   

3566/21 MJP – změna usnesení ZM č. 826/21 ze dne 04.11.2021 – prodej pozemků v k. ú. 

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

doporučuje ZM 

změnit usnesení ZM č. 826/21 ze dne 04.11.2021, kterým byl schválen 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 vše v k. ú. Dolní Temenice manželům Vrtkovým, bytem Dobrovského 

2941/58, Šumperk. Změna spočívá ve vyjmutí části pozemku p. č. 400/13 o výměře cca      

35 m2 v k. ú. Dolní Temenice z předmětu prodeje a vyjmutí textu „kupující uhradí náklady 

na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 400/13 v k. ú. Dolní Temenice“ a 
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textu „prodej části pozemku p. č. 400/13 v k. ú. Dolní Temenice je podmíněn vydáním 

souhlasu stavebního úřadu s dělením tohoto pozemku“. Ostatní ustanovení se nemění. 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3567/21 MJP – zrušení usnesení RM č. 3126/21 ze dne 10.06.2021 – pronájem části p. p. č. 

607 v k. ú. Šumperk (or. u parkoviště před městským hřbitovem) 

ruší 

usnesení RM č. 3075/21 ze dne 20.05.2021 a RM č. 3126/21 ze dne 10.06.2021, kterým 

byl schválen pronájem části p. p. č. 607 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Šumperk za účelem 

vybudování odpočinkové zóny pro veřejnost. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3568/21 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malé rozsahu „Nemocnice Šumperk 

– modernizace medicinálních plynů a technologie na oddělení ARIP v pavilonu B“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – modernizace medicinálních 

plynů a technologie na oddělení ARIP v pavilonu B“. 
 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Lubomír Polášek, Ing. Martin Žaitlik, Petr Viktorin 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Lenka Salcburgerová, Pavel Hegedüs, Markéta Pojmonová, Ing. 

Vladimír Tvarůžek 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− PRIMETEC s.r.o., se sídlem Žákava 67, Žákava, PSČ 332 04, IČO 05612349 

− Fénix Brno, spol. s r.o., se sídlem Vackova 1803/79, Brno – Královo Pole, PSČ 612 00, 

IČO 44961863 

− Flídr medical s.r.o., se sídlem Široký Důl 200, Široký Důl, PSČ 572 01, IČO 03372600 

 

 

Termín:  25.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3569/21 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Pojištění majetku a 

odpovědnosti příspěvkových organizací“ 

schvaluje 

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

malého rozsahu na akci: „Pojištění majetku a odpovědnosti příspěvkových organizací“  pro 

období 01.01.2022 až 31.12.2024 dodavatelem Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s., 

Vienna Insurance Group, IČO 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00. 
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Nabídková cena, tj. výše ročního pojistného v kalendářním roce 2024 (k datu 01.01.2024) 

zahrnující pojištění všech subjektů, je 242.052,-- Kč (osvobozeno od DPH). 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3570/21 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit nebytové prostory v domě Temenická 

2620/5, Šumperk (Společenské středisko Sever) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města vypůjčit nebytové prostory, nacházející se v 2. NP budovy č. p. 2620 na 

pozemku st. p. č. 4542 v obci a k. ú. Šumperk, jehož je budova součástí (or. ozn. Temenická 

5), a to prostory volnočasové aktivity Klubík, místnosti č. 203, 204, 205, 206, 207. 

− Účel výpůjčky: činnost Sdružení D, z.ú. zaměřená na práci s dětmi a dospívajícími 

z rizikových skupin 

− Doba výpůjčky: neurčitá, každé pondělí a středa v době od 14.00 do 18.00 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3571/21 PONTIS, Gen. Svobody 68 – stropní kolejnicový systém 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na dodavatele stropního 

kolejnicového systému pro PONTIS, Gen. Svobody 68, Šumperk. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

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

                  Ing. Lenka Salcburgerová 

 

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

                            Pavel David 

 

minimální seznam uchazečů:  

− ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO 45306371 

− Pavel Onderka – Rehamont, Bezručova 3003, 276 01 Mělník, IČO 45899193 

− EUROTEC Medical s.r.o., Baranova 1486/18, 130 00 Praha 3, IČO 27601242 

− VECOM zdvihací zařízení s.r.o., Františka Křížka 1105/4, 170 00 Praha 7, IČO 

25599348 

− MANUS Prostějov, spol. s r.o., Za drahou 4332/4, 796 01 Prostějov, IČO 47900440 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3572/21 Dům kultury 

schvaluje 

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

zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na zpracovatele projektové dokumentace 

rekonstrukce domu kultury. 

 

členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků  
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členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Emilie 

Lovichová, Ing. Roman Macek, Ing. Marta Novotná, Martin Hoždora, doc. JUDr. 

Michael Kohajda, Ph.D., Ing. Zdeněk Stojaník, Ing. arch. Martin Šťastný 

 

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

Švestková, Ing. Eva Zatloukalová 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3573/21 Příkazní smlouva o poskytování činností v rámci naplňování koncepce – veřejné 

osvětlení – Smart City 

schvaluje 

uzavření Příkazní smlouvy o poskytování činností v rámci naplňování koncepce – veřejné 

osvětlení – Smart City s Ing. Tomášem Nedomou, Rovensko 217, 789 01 Rovensko, IČO 

65129172. 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

3574/21 Sídliště Sever – etapa 3A – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro rok 

2022, který je v gesci Státního fondu podpory investic, na akci „Regenerace panelového 

sídliště Šumperk – Sever – etapa 3A“. 

 

 

Termín:  15.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

3575/21 Sídliště Sever – etapa 3A – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Šumperk – Sever – etapa 3A“ dle 

nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální 

výši 50 % uznatelných nákladů a v plné výši nákladů neuznatelných. 

 

 

Termín:  15.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3576/21 Výběrové řízení na obsazení pozice městského architekta 

ruší 

na doporučení výběrové komise výběrové řízení na výkon služby poradenství – funkce 

městského architekta formou smlouvy o poradenské a konzultační činnosti. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3577/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021, se společností Hokej Šumperk 2003, s.r.o., Žerotínova 

2010/59, Šumperk, IČO 26840219, zastoupenou Ing. Vladimírem Velčovským, ve výši 5.450 

tis. Kč, a to za následujících podmínek: 

 

1. 3.520 tis. Kč  na sportovní činnost mužského profesionálního "A" týmu ledního 

hokeje, na úhradu nákladů spojených s hráči a realizačním týmem, na úhradu 

provozních nákladů a nákladů spojených s pronájmem šaten   

 

 

430 tis. Kč na náklady spojené s pronájmem ledové plochy  

 

2. 1.500 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s hráči a realizačním týmem za 

předpokladu, že společnost písemně prokáže udržení hokejového týmu v 1. NHL 

v hokejové sezóně 2022/2023.    

 

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3578/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 

Palackého 1341/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Adamem Kalousem 

Účel použití:  na výdaje spojené s údržbou lyžařských běžeckých tras, s údržbou lyžařského 

značení, s administrací, koordinací údržby lyžařských běžeckých tras, na výdaje 

spojené s provozem aplikace pro sledování sněžných vozidel a na výdaje 

spojené s provozem SKI busu v Jeseníkách 

Výše částky:  110.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3579/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 
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Příjemce:  Fotbalový klub Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 26999501 

Zastoupený: Ladislavem Šabo 

Účel použití:  na úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní 

činnosti, na úhradu mezd a ostatních osobních nákladů, na trenérské, 

lékařské, rehabilitační a účetní služby, na náklady spojené se sportovní činností 

fotbalové mládeže, na údržbu, správu a energie fotbalového hřiště s umělou 

trávou 

Výše částky:  1.700.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3580/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:  Fotbal Šumperk, s.r.o., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 27847861 

Zastoupený: Vladimírem Dostálem a Bohdanem Heclem 

Účel použití:  na zabezpečení účasti mužstev mužů v soutěžích pořádaných FAČR, na úhradu 

nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní činnosti, na 

úhradu části mezd a ostatních osobních nákladů trenérů a hráčů, na trenérské, 

hráčské, lékařské, rehabilitační a účetní služby, na dopravu k utkáním 

Výše částky:  500.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3581/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 
Příjemce:  Sdružení přátel folkloru Severní Hané, Růžová 458, Postřelmov, PSČ 789 69, 

IČO 60801158 

Zastoupený: Janem Březovským   

Účel použití:   na náklady spojené s Mezinárodním folklorním festivalem Šumperk IOV, CIOF – 

na ozvučení, pronájem pódia, ostrahu, pronájem toalet, ubytování účastníků, 

dopravu materiálu, přípravu a údržbu areálu, dopravu účastníků, pronájem 

nebytových prostor, pronájem Pavlínina dvora, elektro služby 

 Výše částky:   650.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3582/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 
Příjemce:  Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, z.s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk, IČO 

00494917 

Zastoupený: Ing. Lubošem Cekrem 

Účel použití:  na úhradu nákladů vzniklých s užíváním krytého sportovního zařízení (zimní 

stadion v Šumperku) ke své sportovní činnosti – mládežnická družstva ledního 

hokeje. Tyto náklady vznikají z uzavřeného smluvního vztahu s provozovatelem 

zimního stadionu v Šumperku – Šumperské sportovní areály, s. r. o., Šumperk; 

na náklady vzniklé s užíváním sportoviště TJ, na náklady vzniklé s užíváním 

šaten v prostorách Hotelu Sport a na podporu činnosti jednotlivých oddílů – 

přípravka, 1.,2.,3.,4.,5., mladší žáci, starší žáci, dva oddíly krasobruslení, 

extraligy dorostu, extraligy juniorů, na podporu trenérů a nákladů souvisejících 

se sportovní činnosti klubu      

Výše částky:  4.600.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3583/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 
Příjemce:  Ječmínek, o.p.s, Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 26835932 

Zastoupený: Danou Výprachtickou 

Účel použití:  na provoz a mzdy zaměstnanců zajišťujících činnost jeslí 

 Výše částky:   615.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3584/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:  Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 

logopedická Schola Viva, o.p.s., Erbenova 2298/16, Šumperk, IČO 25827707 

Zastoupený: Mgr. Vladimírem Bicanem 

Účel použití:  na provozní náklady 

 Výše částky:   300.000,-- Kč   
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Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3585/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 
Příjemce:  Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s., Šumavská 13, Šumperk,  

IČO 25828274 

Zastoupený: lng. Mgr. Natašou Strakošovou Vykydalovou 

Účel použití:  na provozní náklady – teplo a el. energie 

 Výše částky:   258.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

3586/21 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2020/2021 

bere na vědomí 

předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2020/2021. 

 

 

3587/21 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 

městem Šumperkem za školní rok 2020/2021 

bere na vědomí 

informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných městem 

Šumperkem za školní rok 2020/2021. 

 

 

3588/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondu 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, v souladu s ustanovením 

§ 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, použití fondu investic k navýšení peněžních prostředků určených na 

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, 

a to na opravy zahradních prvků, v celkové výši do 100 tis. Kč. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3589/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondu 

schvaluje 

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

zálohovací knihovny, v celkové výši do 118 tis. Kč. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

3590/21 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 0085209, přijmout věcný dar – 

zahradní domeček pro odloučené pracoviště na ulici Temenická od firmy BSK Industrial s.r.o., 

Temenická 3245/59, 787 01 Šumperk, IČO 26875349, v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) 

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

v hodnotě cca 94 tis. Kč. 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

3591/21 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádosti 

o dotaci 

souhlasí 

s podáním žádosti Městskou knihovnou T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1280/1, 

IČO 6549660, o dotaci z dotačního programu Ministerstva kultury VISK3 Veřejné informační 

služby knihoven 2022. 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

3592/21 Zřízení Vzdělávacího centra a základní školy Sofie, s.r.o., v rámci podnikatelského 

záměru Mgr. Zuzany Stonové 

nemá námitek 

k realizaci podnikatelského záměru Mgr. Zuzany Stonové zřídit ve městě Šumperku Vzdělávací 

centrum a základní školu Sofie, s.r.o., Zahradní 2662/13, 787 01 Šumperk, IČO 11967552. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3593/21 Změna platu Mgr. Pavlovi Křivohlávkovi, řediteli ZŠ Šumperk, 8. května 63 

schvaluje 

změnu platu Mgr. Pavlovi Křivohlávkovi, řediteli ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, 

a to s účinností od 01.12.2021 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  01.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

3594/21 Návrh na mimořádné finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk a Kina Oko Šumperk 

v 2. pololetí 2021 

schvaluje 

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

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

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

3595/21 Návrh na mimořádné finanční odměny ředitelů ZŠ a MŠ v 2. pololetí 2021 

schvaluje 

finanční odměny ředitelům ZŠ a MŠ za oblast vzdělávání dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3596/21 Smlouva o obchodním zastoupení na prodej vstupenek pořadatele KLASIKA VIVA, z.s. 

schvaluje 

uzavření smlouvy o obchodním zastoupení, jejímž předmětem je zprostředkování prodeje 

vstupenek KLASIKA VIVA, z.s., se sídlem V Polích 147, 281 71 Rostoklaty, IČO 22736247, 

zastoupené MgA. Romanem Janků, předsedou spolku. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3597/21 Smlouva o obchodním zastoupení na prodej vstupenek pořadatele KLASIKA VIVA, z.s. 

svěřuje 

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

pozdějších předpisů, s účinností od 18.11.2021 vedoucí odboru školství, kultury a vnějších 

vztahů rozhodování o ukončování smlouvy o obchodním zastoupení, jejichž předmětem bude 

zprostředkování prodeje vstupenek KLASIKA VIVA, z.s., se sídlem V Polích 147, 281 71 

Rostoklaty, IČO 22736247, a uzavírání dodatků k výše uvedené smlouvě. 



 

24|35 

RM 78 – 18.11.2021 

 

Současně RM uděluje vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů podpisové právo 

k uzavření výše uvedené smlouvy a dodatkům k této smlouvě. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

3598/21 Komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu 

schvaluje 

zadat umělecké zpracování výtvarného návrhu kotelny na ulici Prievidzské J. H. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

3599/21 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro R. J., Rostoklaty, za tým 

organizátorů, na pořádání zkoušek a koncertu České mše vánoční. Koncert proběhne v sobotu 

25.12.2021 a akci budou předcházet tři zkoušky (21.11.2021, 19.12.2021 a 25.12.2021). 

Výtěžek koncertu bude poskytnut na charitu. 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

3600/21 Kronika města Šumperka za rok 2019 

schvaluje 

kronikářský zápis do kroniky města Šumperka za rok 2019. 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3601/21 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. 
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Příjemce:  Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, z.s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk, IČO 

00494917 

Zastoupený: Ing. Lubošem Cekrem  

Účel použití:  na zvýšené náklady mládežnických družstev ledního hokeje a krasobruslení 

Výše částky:     250.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3602/21 Zrušení akce Vánoční Šumperk 2021 

ruší 

usnesení RM č. 3247/21, 3248/21 a 3249/21. 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3603/21 Zrušení akce Vánoční Šumperk 2021 

schvaluje 

z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve městě Šumperku a Olomouckém 

kraji neuspořádat akci Vánoční Šumperk 2021 (adventní trhy s doprovodným programem) ve 

dnech 28.11.–26.12.2021 na nám. Míru. 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3604/21 Schválení dlouhodobého podnájmu nebytových prostor – kancelář č. 206 v nástavbě 

DK 

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

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

podnájem nebytových prostor – kancelář č. 206 v nástavbě DK – pro Radim Siatka, nám. 

Svobody 28, 793 76 Zlaté Hory, IČO 48442755, od 01.12.2021 na dobu neurčitou. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Písková 

 

3605/21 Schválení dlouhodobého podnájmu nebytových prostor – herna (164,65 m2) v JK DK 

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

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

podnájem nebytových prostor – herna (164,65 m2) v JK DK – pro společnost GREEN ROVER 

s. r. o., se sídlem Šumavská 2535/43, 787 01 Šumperk, IČO 28138333, od 01.01.2022 na 

dobu neurčitou. 

 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Písková 
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3606/21 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu sirénového přijímače 

schvaluje 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu sirénového přijímače – dálkového ovládání k siréně, 

z majetku Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, IČO 70885940, se sídlem 

Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, do majetku města Šumperka. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 

 

 

3607/21 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce a uzavření nové smlouvy o výpůjčce 

(dieselagregát) 

schvaluje 

dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 30.11.2005 mezi městem Šumperkem 

(půjčitel) a společností PENAM, a.s., později sloučené do společnosti PEK GROUP, a.s., 

IČO 09106870, se sídlem Zápská 1636, 250 01 Brandýs nad Labem (vypůjčitel), z důvodu 

rušení provozovny Šumperk ke dni 30.11.2021, kde byl předmět výpůjčky (elektrocentrála PDCT-

340, číslo motoru: 8933017, číslo generátoru: 9600532, v původní hodnotě: 492.500,-- Kč) 

užíván. 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 

 

 

3608/21 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce a uzavření nové smlouvy o výpůjčce 

(dieselagregát) 

schvaluje 

uzavření nové smlouvy o výpůjčce elektrocentrály PDCT-340, číslo motoru: 8933017, číslo 

generátoru: 9600532, v původní hodnotě: 492.500,-- Kč, mezi městem Šumperkem (půjčitel) 

a společností Vašíček – pekařství a cukrářství, s.r.o., IČO 25396820, se sídlem Sušilova 50, 

789 01 Zábřeh (vypůjčitel), na dobu neurčitou. 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Matějčková 

 

 

 

3609/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 - 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. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:   Armáda spásy v ČR, z.s., Petržílkova 2565/23, Praha, IČO 40613411 

Zastoupený: pplk. Frankem Robertem Gjeruldsenem  

Účel použití:   na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

Výše částky:   1.650.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 
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Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

3610/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 - 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. 811 /21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:   Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú., Šumavská 1915/13, Šumperk, IČO 

04775627 

Zastoupený: Ing. Mgr. Natašou Strakošovou Vykydalovou  

Účel použití:   na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

Výše částky:   220.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

3611/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 - 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. 811 /21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:   DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 25852957 

Zastoupený: Ing. Věrou Nedomovou  

Účel použití:   na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

Výše částky:   200.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

3612/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 - 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. 811 /21 ze dne 04.11.2021. 
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Příjemce:   Charita Šumperk, církevní právnická osoba, Jeremenkova 705/7, Šumperk, IČO 

48005894 

Zastoupený: Mgr. Janou Holubářovou 

Účel použití:   na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

Výše částky:   1.100.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

3613/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 - 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. 811 /21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce:   PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907 

Zastoupený: Mgr. Miroslavem Adámkem  

Účel použití:   na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

Výše částky:   7.500.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 
 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

3614/21 PONTIS Šumperk, o.p.s. – dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2021 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 

03.02.2021 uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

a PONTIS Šumperk, o.p.s., IČO 25843907, se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk.  

  

Dodatkem dojde k doplnění účelu a změně termínu pro zrealizování, profinancování a 

vyúčtování dotace takto: 

− v čl. II odst. 1 se doplňuje věta třetí tohoto znění: „Z celkové výše dotace se určuje 

částka 1.500.000,-- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých) na pořízení 

investic, takto:  

- na dokončení rekonstrukce sociálního zázemí prvního nadzemního podlaží objektu na 

adrese Gen. Svobody 68, na zakoupení brány u objektu 17. listopadu 6, na zakoupení 

kuchyně na Společenské středisko Sever, ul. Temenická 5, a vybudování herních 

prostor na zahradě u objektu Bohdíkovská 24.  

− v čl. II odst. 2 se nahrazují slova „nejpozději do 31.12. roku, v němž dotaci obdržel“ 

slovy „nejpozději do 30.06.2022“.  

− v čl. IV. odst. 1 se nahrazují slova „nejpozději do 15.01. roku, následujícím po 

poskytnutí dotace“ slovy „nejpozději do 30.06.2022“. 
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 V ostatních článcích se smlouva nemění. 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

 

3615/21 Pracovní skupina prevence kriminality města Šumperka 

schvaluje 

změnu ve složení pracovní skupiny prevence kriminality s účinností od 18.11.2021: 

- Mgr. Lubomír Jurka za Bc. Jaroslava Janderku 

 

 

Termín:  19.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

3616/21 Komunitní plánování sociálních služeb 

doporučuje ZM 

schválit prodloužení platnosti Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Šumperk na 

období let 2019–2021 o jeden rok a aktualizaci opatření na rok 2022. 

 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

3617/21 Komunitní plánování sociálních služeb 

schvaluje 

zařazení nového opatření do Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Šumperk 

na období let 2019–2021. 

 

Termín:  19.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

 

3618/21 Nesouhlas s ustanovením zvláštního příjemce dávek státní sociální podpory a dávky 

pomoci v hmotné nouzi 

nesouhlasí 

s ustanovením města Šumperka, IČO 00303461, zvláštním příjemcem dávek státní sociální 

podpory – rodičovský příspěvek a přídavek na děti, paní L. G., bytem Osoblaha, v souladu 

s ustanovením § 59 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 
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3619/21 Nesouhlas s ustanovením zvláštního příjemce dávek státní sociální podpory a dávky 

pomoci v hmotné nouzi 

nesouhlasí 

s ustanovením města Šumperka, IČO 00303461, zvláštním příjemcem dávky pomoci 

v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, paní L. G., bytem Osoblaha, v souladu s ustanovením  

§ 40 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

 

3620/21 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. M., bytem Slapy, jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek:  

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

01.12.2021 

− měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měsíc 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

3621/21 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 J. D., bytem Nový Malín, jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek:  

 

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

01.01.2022 

− měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měsíc 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3622/21 Odprodej zastaralé a dále nevyužitelné výpočetní techniky 

schvaluje 

odprodej 1 ks zastaralého a dále nevyužitelného notebooku. 

 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Kouřil 

 

 

3623/21 Vypsání veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb elektronických 

komunikací 

schvaluje 

 

1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací pro Město Šumperk 

2. členy komise včetně náhradníků, kteří budou plnit funkci členů komise pro otevírání 

obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

členové:  Ing. Novotná, Ing. Kouřil, Ing. Štefečková, Koutný, DiS., Bc. Güttlerová  

náhradníci:  Ing. Jirgl, M. Šula, H. Hloušková, Ing. Matušů, Ing. Peluhová  

3. minimální seznam zájemců ve složení 

- O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336 

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681 

- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 

 

 

Termín:  19.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Kouřil 

  Koutný, DiS. 

 

 

3624/21 Modernizace TC ORP Šumperk, výběr dodavatele 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele VISITECH a.s., se sídlem Košinova 

655/59, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 25543415, na veřejnou zakázku s názvem 

„Modernizace TC ORP Šumperk“, na základě hodnocení nabídek a výsledku posouzení splnění 

podmínek účasti v zadávacím řízení a pověřuje starostu města Mgr. Tomáše Spurného 

podpisem smlouvy o dílo a poskytování servisní podpory s vybraným dodavatelem. Celková 

nabídková cena za plnění veřejné zakázky je 3.097.373,-- Kč bez DPH (3.747.821,33 Kč 

s DPH). 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Kouřil 
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3625/21 Personální záležitosti 

rozhodla 

s účinností ke dni 01.01.2022 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) a m) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o organizační změně spočívající ve zrušení tří 

pracovních míst: 

− 1 zaměstnance právního oddělení odboru majetkoprávního z důvodu dlouhodobé 

neobsazenosti pracovní pozice a z důvodu zvýšení efektivity práce daného oddělení 

− 1 zaměstnance oddělení kultury a vnějších vztahů odboru školství, kultury a vnějších 

vztahů z důvodu zvýšení efektivity práce 

− 1 zaměstnance oddělení správního a kontroly odboru živnostenského z důvodu 

odchodu zaměstnance do starobního důchodu 

 

Termín:  01.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

3626/21 Personální záležitosti 

rozhodla 

s účinností ke dni 01.01.2022 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) a m) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o organizační změně spočívající v navýšení 

pracovních míst: 

− 1 zaměstnance odboru výstavby 

− 2 zaměstnance na oddělení přestupků odboru správního a vnitřních věcí 

 

 

Termín:  01.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

3627/21 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností ke dni 01.01.2022 dle ustanovení § 102 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, celkový počet zaměstnanců (bez zaměstnanců na mateřské a 

rodičovské dovolené) Městského úřadu Šumperk na 213 zaměstnanců (212,25 pracovního 

úvazku). 

 

Termín:  01.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

3628/21 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností od 01.01.2022 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, organizační řád Městského úřadu v Šumperku (verze 018), včetně 

příloh (změna přílohy č. 1 systemizace městského úřadu), schváleného unesením RM č. 

130/14, ze dne 04.12.2014. 

 

Termín:  01.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3629/21 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností ke dni 01.01.2022 novou systemizaci města Šumperka. 

 

Termín:  01.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

3630/21 GDPR – externí služba 

schvaluje 

uzavření smlouvy o DPO s firmou I3 Consultants, se sídlem K Trninám 945/34, Praha 6 – 

Řepy, PSČ 163 00, IČO 27921344, na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.01.2022 dle 

smluvních podmínek uvedených v předloženém materiálu (Smlouva o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů). 

Termín:  01.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

 

3631/21 Uzavření Dohody o ukončení účinnosti smlouvy o Roznášce 

informačních/propagačních materiálů 

schvaluje 

uzavření Dohody o ukončení účinnosti smlouvy o Roznášce informačních/propagačních 

materiálů s Českou poštou, s.p., ke dni 31.12.2021. 

 

Termín:  30.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 

3632/21 Dodatek č. 3 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s akciovou 

společností Asekol a.s. 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s akciovou 

společností Asekol a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČO 27373231. 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

3633/21 Darovací smlouva – soutěž „O keramickou popelnici“ 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy a přijetí finančních prostředků ve výši 25.000,-- Kč jako peněžitý dar 

od Olomouckého kraje, IČO 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 

Olomouc. Dar bude využit na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného 

sběru komunálního odpadu. 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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3634/21 Vyhodnocení veřejné zakázky „Nakládání s komunálním odpadem ve městě 

Šumperk“ 

schvaluje 

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

zakázku „Nakládání s komunálním odpadem ve městě Šumperk“ část A) Směsný komunální 

odpad dodavatelem služeb společnost SUEZ CZ s.r.o., se sídlem Španělská 1072/10 Praha 2, 

IČO 25638955. 

Nabídková cena je 57.045.784,-- Kč bez DPH, tj. 65.602.651,-- včetně DPH, a to za období 48 

měsíců. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.07.2022. 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

3635/21 Vyhodnocení veřejné zakázky „Nakládání s komunálním odpadem ve městě 

Šumperk“ 

schvaluje 

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

zakázku „Nakládání s komunálním odpadem ve městě Šumperk“ část B) Biologicky 

rozložitelný odpad dodavatelem služeb společnost SUEZ CZ s.r.o., se sídlem Španělská 

1072/10 Praha 2, IČO 25638955. 

Nabídková cena je 14.902.384,-- Kč bez DPH, tj. 17.137.741,-- včetně DPH, a to za období 48 

měsíců. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.07.2022. 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

3636/21 Vyhodnocení veřejné zakázky „Nakládání s komunálním odpadem ve městě 

Šumperk“ 

schvaluje 

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

zakázku „Nakládání s komunálním odpadem ve městě Šumperk“ část C) Sběrné dvory 

dodavatelem služeb společnost SUEZ CZ s.r.o., se sídlem Španělská 1072/10 Praha 2, 

IČO 25638955. 

Nabídková cena je 26.458.096,-- Kč bez DPH, tj. 30.891.726,-- včetně DPH, a to za období 48 

měsíců. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.07.2022. 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

3637/21 Smlouva o zřízení míst zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů 

schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení míst zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se 

společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6, IČO 26725967, na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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3638/21 Pověření odboru ŽPR k zastupování města 

ruší 

usnesení RM č. 506/11 ze dne 24.02.2011, kterým byl odbor ŽPR pověřen zastupovat město 

Šumperk ve věci správních řízení při udělování souhlasu k provozování zařízení a s jeho 

provozním řádem dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, a současně bylo vedoucímu odboru ŽPR uděleno právo k podpisu v rámci 

těchto řízení. 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

3639/21 Pověření odboru ŽPR k zastupování města 

schvaluje 

zastupování města ve správních řízeních takto: 

Odbor ŽPR se pověřuje zastupováním města Šumperka ve věci správních řízení při vydávání 

povolení provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu a jeho 

provozního řádu dle ust. § 22 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Současně RM uděluje vedoucí odboru ŽPR právo k podpisu v rámci těchto řízení. 

 

Termín:  18.11.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

   

 

3640/21 Návrh obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. xx/2021, o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství 

doporučuje ZM 

vydat obecně závaznou vyhlášku města Šumperka č. xx/2021, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022. 

 

Termín:  09.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

3641/21 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání ZM 09.12.2021 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný       Ing. Marta Novotná 

                      starosta         1. místostarostka 
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