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RM 80 – 16.12.2021 

 

Naše čj.: MUSP 135680/2021 

Naše sp. zn.: 135678/2021 TAJ/PECH *MUSPX02DF3I9* 

 

U S N E S E N Í  

z 80. schůze Rady města Šumperka ze dne 16.12.2021 

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. 

3644/21 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XV r. 2021 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XV roku 2021: 

příjmy ve výši:              261 tis. Kč 

výdaje ve výši:              658 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  598.964 tis. Kč 

výdaje celkem:  720.947 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  790.037 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      741.647 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3645/21 Denní pokladní limity 

ruší 

usnesení RM č. 2533/16 ze dne 01.12.2016 „stanovení denních pokladních limitů“. 

 

 

Termín:  01.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3646/21 Denní pokladní limity 

schvaluje 

denní pokladní limity jednotlivých pokladních knih: 

 pokladna úřadovna Jesenická ul.  100.000,--Kč 

 platební kiosek Jesenická ul.     50.000,--Kč 

 pokladna úřadovna nám. Míru   100.000,--Kč 

 pokladna městské policie Jesenické ul.    50.000,--Kč 

 pokladna úřadovna hřbitov      50.000,--Kč 

 pokladna informační centrum Hlavní třída   30.000,--Kč 

 centrální spisovna Bří Čapků       5.000,--Kč 
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V mimořádných odůvodněných případech je možno překročit stanovené limity do následujícího 

pracovního dne. 

 

 

Termín:  01.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3647/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

3132/21, 3178/21, 3179/21, 3180/21, 3280/21, 3281/21, 3282/21, 3283/21, 

3285/21, 3325/21, 3326/21, 3349/21, 3365/21, 3426/21, 3427/21, 3428/21, 

3429/21, 3431/21, 3432/21, 3433/21, 3434/21, 3435/21, 3436/21, 3437/21, 

3438/21, 3439/21, 3440/21, 3447/21, 3450/21, 3452/21, 3453/21, 3454/21, 

3455/21, 3457/21, 3458/21, 3462/21, 3463/21, 3464/21, 3466/21, 3467/21, 

3470/21, 3471/21, 3472/21, 3473/21, 3474/21, 3475/21, 3476/21, 3478/21, 

3480/21, 3481/21, 3482/21, 3483/21, 3484/21, 3485/21, 3486/21, 3487/21, 

3488/21, 3489/21, 3490/21, 3491/21, 3492/21, 3493/21, 3494/21, 3495/21, 

3499/21, 3510/21, 3511/21, 3512/21, 3513/21, 3514/21, 3515/21, 3516/21, 

3517/21,    3518/21,   3521/21,    3523/21,   3525/21,    3526/21. 

 

 

 

3648/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

3497/21 do 27.01.2022 Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

3649/21 Organizace provozu školních družin základních škol a mateřských škol v Šumperku 

v období vánočních prázdnin ve dnech 23.12.2021 až 31.12.2021 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin základních škol a mateřských škol v Šumperku 

v období vánočních prázdnin ve dnech 23.12.2021 až 31.12.2021. 

 

 

3650/21 Příspěvkové organizace města Šumperka – rozpočet na rok 2022 a střednědobý 

výhled rozpočtu na období 2023–2024 

schvaluje 

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

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

− Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864  

− Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381 

− Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287 

− Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085 

− Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091 
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− Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994 

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

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082 

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

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

rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023–2024 dle předloženého 

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

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3651/21 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

594 knihovních jednotek od občanů, MK ČR – České knihovny a od dalších institucí, v souladu 

s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, v celkové hodnotě 158.925,70 Kč. 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3652/21 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v souladu s ustanovením § 31 odst. 

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

znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na zřízení pracoviště 

pedagoga v učebně „cvičná kuchyňka“, v celkové výši do 120 tis. Kč. 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3653/21 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

bere na vědomí 

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

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

v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k financování 

investičních výdajů, a to na pořízení plynových kotlů pro pracoviště na ulici Komenského, v 

celkové výši do 180 tis. Kč. 
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3654/21 Příspěvková organizace města Šumperka – nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 

Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, v souladu s ustanovením § 28 odst. 

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

znění, odvod finančních prostředků z fondu investic do rozpočtu zřizovatele v celkové  

výši 816 tis. Kč. 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3655/21 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádosti o 

dotaci 

souhlasí 

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

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o dotaci z rozpočtu Olomouckého 

kraje na rok 2022 v rámci programu „Program na podporu enviromentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022“. 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3656/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

schvaluje 

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

Zastoupený: Jarmilou Hynkovou   

 Účel použití:   na pronájem bazénu a tělocvičen pro oddíl kanoistiky 

  Výše částky:    14.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3657/21 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro organizaci Charita 

Šumperk, Jeremenkova 7, Šumperk, IČO 48005894, na pořádání Tříkrálového benefičního 

koncertu. Koncert proběhne v pátek 07.01.2022. 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3658/21 Žádost o dotaci na projekt Po stopách čarodějnic v česko-polském příhraničí 

schvaluje 

podat žádost města Šumperka jako partnera projektu o dotaci z programu Interreg V-A  

Česká republika – Polsko v rámci partnerské spolupráce s Jeseníky – sdružením cestovního 

ruchu se sídlem Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, IČO 68923244, a zapracovat do 

rozpočtového opatření roku 2022 částku v maximální výši 750.000,-- Kč na financování 

projektu s pracovním názvem „Po stopách čarodějnic v česko-polském příhraničí“ za 

podmínky, že na projekt bude poskytnuta dotace. 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

          Ing. Volf 

          Ing. Peluhová 

3659/21 Žádost o dotaci na projekt Po stopách čarodějnic v česko-polském příhraničí 

schvaluje 

uzavření dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko s Jeseníky – sdružením cestovního ruchu, se sídlem Palackého 

1341/2, 790 01 Jeseník, IČO 68923244, zastoupené Ing. Adamem Kalousem, předsedou 

správní rady. 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3660/21 Finanční zápůjčka pro společnost Šumperské sportovní areály, s.r.o., na úhradu 

provozních výdajů 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

poskytnutí zápůjčky v souladu s ustanovením § 2390 a násl. občanského zákoníku: 

zapůjčitel: společnost Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 

Šumperk, IČO 651 38 163 

vydlužitel: společnost Šumperské sportovní areály s.r.o., Lidická 2819/81, 787 01 Šumperk, 

IČO 27786781 

účel zápůjčky: financování výdajů na kompenzaci nákladů spojených s provozováním krytého 

bazénu (Aquacentra) v Šumperku 

částka: 870.000,-- Kč (slovy: osmsetsedmdesát tisíc korun českých) 

úroková sazba: 4,4 % p. a. 

návratnost zápůjčky: do 31.01.2022 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

3661/21 MJP – oddělení komunálních služeb – pronájem hrobových míst na hlavním hřbitově 

v Šumperku 

schvaluje 

pronájem hrobových míst v sektoru B00: OH1118 a, b, c, OH615-616, OH617-618, OH619-

620, OH623-625, OH628-629, OH630, OH631-632, OH633-634, OH635, OH636, OH637, 

OH639-640, OH644-645, dále v sektoru B01: OH120, OH121-122, OH124-125, OH126-127, 
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OH128-129, OH130-131, dále v sektoru B02: OH090-091, 092, 093-094, 174, 175, 178, 

181-182, 184-185, 186-187 a dále v sektoru B07: OH 531,533. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3662/21 MJP – žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 2958/36 v domě nám. Jana Zajíce 13, 

Šumperk 

souhlasí 

s podnájmem bytu č. 2958/36 v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk, jehož nájemce V. B., 

bytem Troubelice, Pískov, uzavřel s městem Šumperk jako pronajímatelem k bytu nájemní 

smlouvu č. SML/2021/0706/OSM dne 30.11.2021. Podnájemci: manželé M. a J. V., oba 

bytem Šumperk. Doba podnájmu: určitá do 31.12.2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3663/21 MJP – majetkoprávní řešení umístění nového stánku občerstvení FK Šumperk 

v areálu Tyršova stadionu v Šumperku 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperk změnit smlouvu o výpůjčce sportovního areálu č. Obch 

86/99/JG ze dne 28.02.2000, ve znění pozdějších dodatků č. 1 – 14, uzavřenou mezi 

půjčitelem městem Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 

01, a vypůjčitelem: TJ Šumperk, z.s., IČO 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 

1691/55, PSČ 787 01, na dobu určitou do 31.12.2033. 

 

Změnou smlouvy o výpůjčce bude zúžen předmět výpůjčky o část pozemku p. č. 1257/114 

o výměře cca 126 m2 v k. ú. a obci Šumperk (or. pod stavbou občerstvení). 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3664/21 MJP – majetkoprávní řešení umístění nového stánku občerstvení FK Šumperk 

v areálu Tyršova stadionu v Šumperku 

schvaluje 

zveřejnění adresného záměru města Šumperk vypůjčit část pozemku p. č. 1257/114 o výměře 

cca 126 m2 v k. ú. a obci Šumperk (or. pod stavbou občerstvení). 

Podmínky výpůjčky: 

− smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 10 let, kdy dle podmínek 

poskytnuté individuální dotace Fotbalovému klubu Šumperk z.s. z rozpočtu 

Olomouckého kraje musí být stavba občerstvení v majetku Fotbalového klubu Šumperk 

z.s.  

− následně po skončení udržitelnosti projektu bude stavba převedena bezplatně do 

vlastnictví města Šumperk, které ji následně přenechá vč. pozemku pod stavbou do 

užívání Fotbalovému klubu Šumperk z.s., IČO 26999501, se sídlem Šumperk, 

Žerotínova 1691/55, PSČ 787 01, formou smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou, za 

účelem provozování občerstvení s tím, že vypůjčitel bude oprávněn stavbu pronajímat 

třetím osobám a nájemné bude jeho příjmem 

− účel výpůjčky: pozemek pod stavbou občerstvení 
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Zveřejnění adresného záměru výpůjčky se děje za účelem majetkoprávního vyřešení užívacího 

vztahu vlastníka stavby k pozemku pod stavbou. 

Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3665/21 MJP – zveřejnění záměru budoucího prodeje a budoucí směny pozemků v lokalitě u 

PZ IV v Šumperku, změna termínu realizace staveb ve smlouvách o právu provést 

stavbu 

schvaluje 

záměr města Šumperk zveřejnit budoucí směnu pozemků formou směnné smlouvy za 

podmínek: 

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

00303461, bude převeden do vlastnictví ONO Stavebniny s.r.o., se sídlem Průmyslová 

3083/1, 787 01 Šumperk, IČO 26823322, pozemek p. č. 987/11, část pozemku p. č. 

987/3 o výměře cca 498 m2, část pozemku p. č. 987/4 o výměře cca 12 m2, vše 

v obci a k. ú. Šumperk, za účelem: rozšíření areálu firmy. Náklady na vyhotovení GP 

uhradí ONO Stavebniny s.r.o. 

− z vlastnictví ONO Stavebniny s.r.o., se sídlem Průmyslová 3083/1, 787 01 Šumperk, 

IČO 26823322, do vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 

Šumperk, IČO 00303461, pozemek p. č. 984/9, pozemek p. č. 984/11, část pozemku 

p. č. 984/1 o výměře cca 140 m2, vše v obci a k. ú. Šumperk, za účelem 

majetkoprávního vypořádání pozemků pro stavbu přístupové komunikace a chodníku 

do lokality PZ IV. Náklady na vyhotovení GP uhradí město Šumperk. 

− hodnota směnovaných nemovitých věcí je stanovena dohodou ve výši 340,-- Kč/m2 + 

případná sazba DPH  

− před realizací vlastní směny budou sejmuta zástavní práva váznoucí na pozemcích ve 

vlastnictví ONO Stavebniny s.r.o. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3666/21 MJP – zveřejnění záměru budoucího prodeje a budoucí směny pozemků v lokalitě u 

PZ IV v Šumperku, změna termínu realizace staveb ve smlouvách o právu provést 

stavbu 

schvaluje 

záměr města Šumperk zveřejnit budoucí prodej části pozemku p. č. 987/3 o výměře cca 232 

m2, za podmínek: 

− náklady na vyhotovení GP uhradí kupující 

− účel prodeje: umístění reklamního pylonu 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3667/21 MJP – zveřejnění záměru budoucího prodeje a budoucí směny pozemků v lokalitě u 

PZ IV v Šumperku, změna termínu realizace staveb ve smlouvách o právu provést 

stavbu 

ruší 

usnesení RM č.  2403/20, č. 2404/20 a č. 2406/20 ze dne 05.11.2020 z důvodu přijetí 

nových usnesení. 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3668/21 MJP – zveřejnění záměru budoucího prodeje a budoucí směny pozemků v lokalitě u 

PZ IV v Šumperku, změna termínu realizace staveb ve smlouvách o právu provést 

stavbu 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 3013/17 ze dne 06.04.2017 tak, že termín „nejpozději do 

31.12.2020“ se mění na termín „nejpozději do 31.12.2023“. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3669/21 MJP – zveřejnění záměru budoucího prodeje a budoucí směny pozemků v lokalitě u 

PZ IV v Šumperku, změna termínu realizace staveb ve smlouvách o právu provést 

stavbu 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 3014/17 ze dne 06.04.2017 tak, že termín „nejpozději do 

31.12.2020“ se mění na termín „nejpozději do 31.12.2023“. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3670/21 MJP – zveřejnění záměru budoucího prodeje a budoucí směny pozemků v lokalitě u 

PZ IV v Šumperku, změna termínu realizace staveb ve smlouvách o právu provést 

stavbu 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 3440/17 ze dne 10.08.2017 tak, že termín „nejpozději do 

31.12.2020“ se mění na termín „nejpozději do 31.12.2023“. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3671/21 MJP – „MIOS“ – Městský informační a orientační systém – smlouvy dlouhodobé, 

smlouva krátkodobá – stanovení cen a pověření k podpisu smluv 

schvaluje 

znění „Smluv o užití práva umístění zařízení na části sloupů veřejného osvětlení na území 

města Šumperka“ v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb. občanský 
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zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem umístění reklamních a propagačních cedulí. 

Rada Města Šumperka schvaluje ceny za užití:  

Smlouva dlouhodobá – klienti původních nájemců: 

- na dobu delší než 31 dní včetně, po dobu max. 5 let 

- cena za užití ve výši 500,-- Kč/za 1 ks reklamního nosiče/měsíc bez DPH  

- sleva na základě ustanovení smlouvy ve výši 10,--Kč/za 1 ks reklamního nosiče/měsíc bez 

DPH  

- smluvní pokuta na základě ustanovení smlouvy jednorázově ve výši 5.000,-- Kč + 500,-- Kč za 

každý den prodlení 

Smlouva dlouhodobá – noví klienti: 

- na dobu delší než 31 dní včetně, po dobu max. 5 let 

- cena za užití ve výši 500,--Kč/za 1 ks reklamního nosiče/měsíc bez DPH  

- sleva na základě ustanovení smlouvy ve výši 10,-- Kč/za 1 ks reklamního nosiče/měsíc bez 

DPH  

- smluvní pokuta na základě ustanovení smlouvy jednorázově ve výši 5.000,-- Kč + 500,-- Kč za 

každý den prodlení 

Smlouva krátkodobá: 

- na dobu max. 30 dnů 

- cena za užití ve výši 100,-- Kč/za 1 ks reklamního nosiče/den bez DPH  

- sleva na základě ustanovení smlouvy ve výši 10,--Kč/za 1 ks reklamního nosiče/den bez DPH  

- smluvní pokuta na základě ustanovení smlouvy jednorázově ve výši 5.000,-- Kč + 500,-- Kč za 

každý den prodlení 

Rada města Šumperka pověřuje k podpisu smluv: Mgr. Milana Šubrta, vedoucího 

majetkoprávního odboru, jako zástupce města Šumperka, nám. Míru 364/1, 787 01 

Šumperk, bankovní spojení: 19-1905609309/0800 vedený u České spořitelny, pobočky 

v Šumperku, IČO 00303461, DIČ CZ303461 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

 

3672/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Jesenická, č. pa. 4196/1 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Jesenická, č. pa. 4196/1 NNk“– nové 

zemní kabelové vedení NN na pozemku p. č. 1141/8 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

objektu STK na pozemku p. č. st. 4196/1 v k. ú. Šumperk při ul. Jesenické. 

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. 

01. 2025. 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 MJP - OKS. 

 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3673/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – M. R. Štefánika, E. Beneše, VN“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – M. R. Štefánika, E. Beneše, VN“ – 

přeložka + nové zemní kabelové vedení VN + chránička pro optický kabel na pozemcích p. č. 

st. 1840/2, 2261, 2255/1, 1188/1, 2225, 328/2, 328/13 v k. ú. Šumperk, v rámci obnovy 

vedení VN v lokalitě ul. M. R. Štefánika a Dr. E. Beneše. 

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 

oceňovací vyhláškou ve výši 36.970,-- 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 

31.01.2025. 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:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3674/21 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk, J. z Poděbrad – č. pa 5534 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, J. z Poděbrad - č. pa 5534 NNk“– nové 

zemní kabelové vedení NN a rozpojovací skříň na pozemcích p. č. 1965/14 a st. 1983/2 v     

k. ú. Šumperk, pro účely připojení garáže na pozemku p. č. st. 5534 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
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− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, 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 

31.01.2025. 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:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3675/21 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu kanalizační přípojky, 

pro účely připojení hangárové haly pro letadla na pozemku p. č. 2440 v k. ú. Nový 

Malín (areál Letiště Šumperk) 

schvaluje 

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

přípojku dešťové kanalizace přes pozemek p. č. 2444/1 v k. ú. Nový Malín, pro účely připojení 

hangárové haly pro letadla na pozemku p. č. 2440 v k. ú. Nový Malín. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

D. S., bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu trvání práva stavby hangáru do 18.12.2048. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 726,-- 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. 

− Povinnost oprávněného vlastním nákladem odstranit stavbu přípojky po uplynutí doby 

trvání práva stavby, uvést pozemek do původního stavu a zajistit výmaz věcného 

břemene v katastru nemovitostí, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3676/21 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě a smlouvě o právu provést stavbu 

SML/2017/0550/MJP/Pe – „Parkoviště a chodník na ul.  Průmyslové v Šumperku“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě a smlouvě o právu provést stavbu SML/2017/0550/MJP/Pe ze dne 

25.10.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.05.2019, uzavřené mezi městem Šumperkem, 

jako budoucím povinným a R. M., bytem Bludov, jako budoucím oprávněným, jejímž 

předmětem je udělení souhlasu města Šumperka s vybudováním stavby: „Parkoviště a 



 

12|23 

RM 80 – 16.12.2021 

chodník na ul. Průmyslové v Šumperku“ a sjednání budoucího závazku smluvních stran zřídit 

ve prospěch oprávněného věcné břemeno, spočívající v právu uložit a provozovat vybudované 

přípojky IS v rámci předmětné stavby přes pozemky p. č. 999/73, 999/49, 927/62, 927/61, 

927/11 v k. ú. Šumperk. 

Předmětem dodatku č. 2 je: 

- prodloužení určité doby trvání platnosti smlouvy o právu provést stavbu z původního data do 

30.09.2020 na nový termín do 31.12.2022; 

-  prodloužení lhůty pro podání písemné výzvy ze strany budoucího oprávněného k uzavření 

vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene z data do 31.03.2021 na nový termín do 

30.06.2023.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3677/21 MJP – výpůjčka pozemku p. č. 779/1 v k. ú. Dolní Temenice – areál baseballového 

hřiště 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 22.11.2021 do 08.12.2021, dle usnesení RM č. 3542/21 ze dne 18.11.2021, 

vypůjčit pozemek p. č. 779/1 o výměře 27618 m2 v k. ú. Dolní Temenice. 

Půjčitel:  

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

Vypůjčitel: 

Cannibals baseball Šumperk, z. s., se sídlem Tyršova 89/26, 78701 Šumperk, IČO 26537362  

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, výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky výpůjčky: 

− vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky pouze ke stanovenému účelu 

− vypůjčitel je povinen pečovat o předmět výpůjčky s péčí řádného hospodáře, je povinen 

předmět výpůjčky chránit před poškozením nebo zničením 

− vypůjčitel zajistí údržbu a běžné opravy předmětu výpůjčky na vlastní náklady, bez 

možnosti uplatňovat v této souvislosti nároky vůči půjčiteli 

− vypůjčitel je zejména povinen s ohledem na stav tribuny uvést tuto stavbu tribuny do 

vyhovujícího stavebně technického stavu a zajistit na své náklady veškeré opravy, 

čištění a další údržbu tribuny tak, aby došlo ke zlepšení jejího stavu oproti stávajícímu 

− dojde-li v důsledku nepředvídatelných nebo objektivně neodvratitelných okolností 

k tomu, že se areál stane nezpůsobilým k užívání pro účel, k němuž byl vypůjčen, není 

vypůjčitel oprávněn uplatňovat u půjčitele nárok na uvedení předmětu výpůjčky do 

stavu způsobilého k užívání 

− jakékoliv poškození, případně znehodnocení předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen 

projednat bez zbytečného odkladu s půjčitelem 

− jakékoliv další investice do vypůjčeného majetku je vypůjčitel povinen předložit ke 

schválení půjčiteli předem v dostatečném časovém předstihu 

− vypůjčitel je povinen, s ohledem na vybudovanou vrtanou studnu v areálu 

baseballového hřiště, kterou vypůjčitel využívá pro své aktivity, každoročně pro potřeby 

Povodí Moravy, s.p., vyplňovat a předávat formulář nakládání s vodami v tom kterém 

roce. V případě překročení limitu odběru podzemní vody z vrtané studny, stanoveného 

rozhodnutím Okresního úřadu Šumperk – referátu životního prostředí č. j. VODA  

1119/R-169/2002-Hz-231/2 ze dne 04.06.2002, uhradí vypůjčitel příslušnou 

finanční částku výlučně ze svých finančních prostředků. Vypůjčitel je povinen 2x ročně 
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provést na své náklady měření jakosti odebírané podzemní vody pro potřeby Povodí 

Moravy s.p., Brno. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3678/21 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemky p. č. st. 1893/2 a st. 1894/2 v k. ú. 

Šumperk (příjezd ke garáži za bytovým domem Revoluční 38, 40) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na část pozemků p. č. st. 1893/2 a st. 1894/2 v k. ú. 

Šumperk, v rozsahu nezbytné příjezdové cesty. 

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

    IČO 00303461. 

Uživatel práva:  M. G., bytem Šumperk  

   J. G., bytem Šumperk 

Účel:   zajištění příjezdu ke garáži na pozemku p. č. st. 3883 v k. ú. Šumperk 

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

      úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.03. běžného roku, 

     povinnost úhrady 3 roky zpětně 

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

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jednou stranou, 

s jednoměsíční výpovědní lhůtou 

Podmínky:  celoroční údržba příjezdové plochy vlastním nákladem společně 

s dalšími uživateli, zákaz parkování na předmětném pozemku 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

3679/21 MJP – dodatek ke smlouvě o užití práva – právo vjezdu (or. při ul. Banskobystrická u 

železniční trati) 

schvaluje 

uzavřít dodatek ke smlouvě o užití práva vjíždět na pozemek p. č. 1443/1 v k. ú. Šumperk. 

 

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

 

Uživatel práva: J. Ř., Šumperk a O. Ř., bytem Klášterec, Olšany  

 

Dodatkem dojde k prodloužení stanovené doby užití práva z data do 31.12.2021 nově do 

31.12.2023. Ostatní podmínky stanovené smlouvou SML/2019/0948/MJP/Vr zůstávají beze 

změny. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

 

 



 

14|23 

RM 80 – 16.12.2021 

3680/21 MJP – prodej pozemku p. č. 1032/4 v k. ú. Šumperk (pozemek při ul. Nemocniční) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

15.10.2021 do 01.11.2021 dle usnesení rady města č. 3464/21 ze dne 14.10.2021, schválit 

prodej pozemku p. č. 1032/4 o výměře 174 m2 v k. ú. Šumperk. 

Kupující: A. D., bytem Šumperk  

Podmínky:  

− 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 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3681/21 MJP – prodej pozemku p. č. 1032/4 v k. ú. Šumperk (pozemek při ul. Nemocniční) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

15.10.2021 do 01.11.2021 dle usnesení rady města č. 3464/21 ze dne 14.10.2021, 

neschválit prodej pozemku p. č. 1032/4 o výměře 174 m2 v k. ú. Šumperk I. H., bytem 

Šumperk, z důvodu prodeje pozemku současnému nájemci pozemků. 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3682/21 MJP – prodej pozemku p. č. 1032/4 v k. ú. Šumperk (pozemek při ul. Nemocniční) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

15.10.2021 do 01.11.2021 dle usnesení rady města č. 3464/21 ze dne 14.10.2021, 

neschválit prodej pozemku p. č. 1032/4 o výměře 174 m2 v k. ú. Šumperk R. C., bytem 

Šumperk, z důvodu prodeje pozemku současnému nájemci pozemků. 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3683/21 MJP – prodej pozemku p. č. 1032/4 v k. ú. Šumperk (pozemek při ul. Nemocniční) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

15.10.2021 do 01.11.2021 dle usnesení rady města č. 3464/21 ze dne 14.10.2021, 

neschválit prodej pozemku p. č. 1032/4 o výměře 174 m2 v k. ú. Šumperk V. F., bytem 

Šumperk z důvodu prodeje pozemku současnému nájemci pozemků. 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3684/21 MJP – prodej p. č. 498/32 v k. ú. Šumperk (pozemek při ul. Vojanově) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

15.10.2021 do 01.11.2021 dle usnesení rady města č. 3463/21 ze dne 14.10.2021, schválit 

prodej pozemku p. č. 498/32 o výměře 123 m2 v k. ú. Šumperk. 

Kupující: J. a J. M., bytem Šumperk  

Podmínky:  

− 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 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3685/21 MJP – prodej p. č. 498/32 v k. ú. Šumperk (pozemek při ul. Vojanově) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

15.10.2021 do 01.11.2021 dle usnesení rady města č. 3463/21 ze dne 14.10.2021, 

neschválit prodej pozemku p. č. 498/32 o výměře 123 m2 v k. ú. Šumperk I. H., bytem 

Šumperk, z důvodu prodeje pozemku současnému nájemci pozemků. 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3686/21 MJP – zveřejnění směny pozemků mezi městem Šumperk a manžely P. (or. točka 

autobusu v Temenici u tzv. hasičské sušárny) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města směnit pozemky z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví L. a L. 

P., bytem Šumperk, a to tak, že  

 

− z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví L. a L. P. bude převedena část p. p. č. 

1340/3 o výměře 114 m2, část p. p. č. 18/1 o výměře 349 m2 a p. p. č. 19 o výměře 

332 m2 

− z vlastnictví L. a L. P. bude do vlastnictví města Šumperka převeden p. p. č. 1377/10 o 

výměře 2 m2 v k. ú. Horní Temenice 

− kupní cena směňovaných pozemků za 1 m2 pozemku se stanovuje na 300,-- Kč/m2 

− hodnota směňovaných pozemků jednotlivými stranami směnné smlouvy bude 

uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy 

− L. a L. P. uhradí 1/6 nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu  

− směňující strany souhlasí se zřízením služebnosti vedení dešťové kanalizace na části 

pozemku p. č. 1340/3, části p. p. č. 19 a části p. č. st. 12 v k. ú. Horní Temenice, 

služebnost se sjedná bezúplatně na dobu neurčitou 

 

 

Termín:  20.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3687/21 MJP – výpůjčka nebytových prostor v domě Temenická 2620/5, Šumperk 

(Společenské středisko Sever) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 22.11.2021 do 08.12.2021 dle usnesení rady města č. 3570/21 ze dne 

18.11.2021, výpůjčku nebytových prostor, nacházejících 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 prostor volnočasové aktivity Klubík, místnosti č. 203, 204, 205, 206, 207, za 

následujících podmínek: 

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

00303461 

− vypůjčitel: Sdružení D, z.ú., se sídlem tř. 17. listopadu 43, 779 00 Olomouc, IČO 

70865574 

− účel výpůjčky: činnost vypůjčitele 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 hodin 

− ukončení výpůjčky dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se 

stanovuje tříměsíční 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3688/21 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1268/39 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. 1268/39 o výměře cca 

655 m2 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 

− účel pronájmu: uložení stavebního materiálu – písků a štěrků 

− doba nájmu: určitá ode dne podpisu nájemní smlouvy do 31.10.2022 

− nájemné: dohodou ve výši 3.000,-- Kč k celku/měsíc 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3689/21 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Klášterní kostel 

v Šumperku – nátěr oken“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Klášterní kostel v Šumperku – nátěr oken“. 
 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

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

Krobotová 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Lenka Salcburgerová, Pavel Hegedüs, Stanislav Šrámek, Ing. Oto 

Sedlář 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− Svoboda Karel, se sídlem Hynčická 56, Hanušovice, PSČ 788 33, IČO 40282236 
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− Bečvář Jan, se sídlem Rooseveltova 1546/5, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 69204926 

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

27855571 

 

 

Termín:  25.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3690/21 MJP – správa majetku – Nemocnice – změna výše fondu investic a oprav pro rok 

2021, převod finančních prostředků do roku 2022 

schvaluje 

přesun nevyčerpaných finančních prostředků z 30 % fondu oprav a ze 70 % fondu investic 

v areálu Nemocnice Šumperk v maximální výši 9.700.0000,-- Kč do roku 2022. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

          Ing. Peluhová 

   

3691/21 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – modernizace medicinálních plynů a technologie na oddělení ARIP 

v pavilonu B“ 

schvaluje 

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

malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – modernizace medicinálních plynů a 

technologie na oddělení ARIP v pavilonu B“ zhotovitelem akce firmu Flídr medical s.r.o., se 

sídlem Široký Důl 200, Široký Důl, PSČ 572 01, IČO 03372600. Nabídková cena je 

3.494.841,-- Kč bez DPH, tj. 4.228.757,61 Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

 

3692/21 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Temenická, VN 353, VNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická, VN 353, VNk“ 

přes pozemky p. č. 285/8, 285/2, 61/23 Dolní Temenice – nové zemní kabelové vedení VN. 

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

nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení objednávky. 



 

18|23 

RM 80 – 16.12.2021 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3693/21 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě SML/2019/0160/MJP/Pe – „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 

– 7. Etapa“ 

schvaluje 

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

SML/2019/0160/MJP/Pe, uzavřené dne 04.04.2019 mezi městem Šumperkem, jako 

budoucím povinným a spol. SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 17/2, Šumperk, 

IČO 25382292, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je budoucí závazek smluvních 

stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení služebnosti, spočívající v právu uložit a 

provozovat veřejnou komunikační síť: „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk – 7. 

Etapa“, přes pozemky ve vlastnictví města Šumperka v lokalitě ul. Jesenická, Uničovská, 

Javoříčko, Blanická, Žerotínova, Gen. Svobody, Zábřežská, Zemědělská, Luční, U Sanatoria, 

Denisova, M. R. Štefánika, Nemocniční, Dobrovského, Bojnická, Mariánská, Fialova, Lidická, 

Gagarinova, Bratrušovská, Pod Rozhlednou. 

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

oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě z data do 30.11.2021 

na nový termín do 30.11.2023, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro 

případ nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3694/21 Lokalita Bratrušovská – přeložka ČEZ 

schvaluje 

uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120082605 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci akce: „Lokalita 

Bratrušovská“ s provozovatelem ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 

24729035. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

3695/21 Revitalizace bývalého areálu firmy Hedva – revitalizace plynárenského zařízení 

schvaluje 

uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, číslo smlouvy: 

9421002869/2021/4000240188 na vybudování plynárenského zařízení pro bytový dům v 

areálu bývalé firmy Hedva mezi městem Šumperk, IČO 00303461, a společností GasNet, 
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s.r.o., IČO 27295567, kterou zastupuje na základě plné moci společnost GasNet Služby, s.r.o., 

IČO 27935311. 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3696/21 Revitalizace bývalého areálu firmy Hedva – smlouva o uzavření budoucích smluv o 

připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

0,4 kV (NN) číslo: 21_SOBS01_4121867688 

schvaluje 

uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elekt. zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 21_SOBS01_4121867688 

v rámci stavby: „Revitalizace bývalého areálu firmy Hedva“ s provozovatelem distribuční 

soustavy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035. 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

3697/21 Průmyslová zóna IV – Šumperk 

bere na vědomí 

shrnutí vývoje záměru vybudování „Průmyslové zóny IV – Šumperk“. 

 

 

   

3698/21 Parkovací dům Gagarinova, Šumperk – smlouva o zajištění přeložky plynárenského 

zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

schvaluje 

uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících, číslo smlouvy: 4000241422 mezi městem Šumperk a společností GasNet, s.r.o., 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, který zastupuje na základě 

plné moci společnost GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 

27935311, která je vlastníkem plynárenského zařízení. 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

3699/21 PONTIS, Gen. Svobody 68 – stropní kolejnicový systém 

schvaluje 

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stropního kolejnicového systému pro 

PONTIS, Gen. Svobody 68, Šumperk, z důvodu nejednoznačnosti zadávacích podmínek. 

 

 

Termín:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3700/21 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, Mgr. Miroslav 

Adámek 

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

Bc. Bohdana Březinová, DiS. 

 

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:  10.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

  

3701/21 Návrh mimořádné finanční odměny jednatelce Domu kultury Šumperk, s.r.o., za rok 

2021 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Dům kultury 

Šumperk s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, v působnosti 

valné hromady, schvaluje 

mimořádnou odměnu za rok 2021 pro jednatelku společnosti Dům kultury Šumperk s.r.o., se 

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

předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Písková 

   

3702/21 PONTIS Šumperk, o.p.s. – návrh na roční odměnu členům správní a dozorčí rady za 

rok 2021 

schvaluje 

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

Šumperk o.p.s., dle předloženého materiálu. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Adámek 
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3703/21 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0006/2015 uzavřené dne 23.03.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. H., bytem Šumperk, 

zastoupeným kolizním opatrovníkem K. G., jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení 

v Šumperku, v ulici Temenické, na straně druhé, za podmínek: 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.02.2022 do 31.01.2025 

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

 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3704/21 Vyhodnocení veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na „Poskytování 

hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro město Šumperk“, dodavatelem 

služby společnost O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, IČO 

60193336. Doba trvání: 1 rok s účinností od 01.02.2022 do 31.01.2023. 

 

 

Termín:  01.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

   

3705/21 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských 

osnov pro zařizovací obvod 717 804 LHO Šumperk – ZO Ruda nad Moravou na 

období platnosti od 01.01.2023 do 31.12.2032 

schvaluje 

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

zakázku malého rozsahu: „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod 

717 804 LHO Šumperk – ZO Ruda nad Moravou na období platnosti od 01.01.2023 do 

31.12.2032“ jako zpracovatele firmu: ING-FOREST s.r.o., IČO 24170852, se sídlem Kotkova 

988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

Nabídková cena činí 1.147.080,-- Kč bez DPH, tj. 1.387.966,80 Kč včetně DPH. Smlouva se 

uzavírá na dobu platnosti lesních hospodářských osnov do 31.12.2032. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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3706/21 Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven ve městě 

Šumperk 

ruší 

usnesení Rady města č. 3425/21 ze dne 18.11.2021 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

3707/21 Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven ve městě 

Šumperk 

ukládá 

odboru ŽPR v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven ve 

městě Šumperk do 31.12.2022 pokračovat formou pilotního projektu se stávajícím partnerem 

společností EFG Rapotín BPS SE, Jihlavská 1558/21, Praha 4, IČO 24259993. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

 

3708/21 Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven ve městě 

Šumperk 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství na svoz a využití biologicky 

rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven se společností EFG Rapotín BPS SE, Jihlavská 

1558/21, Praha 4, IČO 24259993, na dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12.2022 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

  

3709/21 Dodatek č. 3 k smlouvě o zajištění péče o psy odchycené na území města Šumperk, 

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

schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 k smlouvě o zajištění péče o psy odchycené na území města Šumperk, 

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

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

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

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

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

12.336,-- Kč plus DPH za jeden kotec a rok na částku 12.953,-- Kč plus DPH v platné sazbě za 

jeden kotec a rok, a dále za jeden den komplexní péče o psa v útulku z původní částky 95,-- Kč 
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plus DPH na částku ve výši 100,-- Kč plus DPH v platné sazbě, ostatní ustanovení smlouvy se 

nemění. 

 

 

Termín:  01.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Jurka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný       Ing. Marta Novotná 

                      starosta         1. místostarostka 
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