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RM 81 – 13.01.2022 

 

Naše čj.: MUSP 2124/2022 

Naše sp. zn.: 2121/2022 TAJ/PECH *MUSPX02DRTN6* 

 

U S N E S E N Í  

ze 81. schůze Rady města Šumperka ze dne 13.01.2022 

   

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. 

 

3710/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. I r. 2022 

doporučuje ZM 

schválit rozpočtová opatření č. I roku 2022: 

příjmy ve výši:                  0 tis. Kč 

výdaje ve výši:     146.723 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  595.105 tis. Kč 

výdaje celkem:  816.443 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  892.812 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      837.143 tis. Kč 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3711/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – odvolání členů správní rady 

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

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

s účinností ke dni 31.01.2022 člena správní rady Mgr. Petra Hasalu, bytem Šumperk. 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

3712/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – odvolání členů správní rady 

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

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

s účinností ke dni 31.01.2022 člena správní rady p. Františka Porteše, bytem Šumperk. 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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3713/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – volba nových členů správní rady 

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

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

s účinností od 01.02.2022 nového člena správní rady p. Martina Hoždoru, bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  01.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

3714/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – volba nových členů správní rady 

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

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

s účinností od 01.02.2022 nového člena správní rady Mgr. Janu Rybovou Kunčarovou, bytem 

Šumperk. 

 

 

Termín:  01.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

3715/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – volba nových členů správní rady 

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

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

uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady, sjednávané mezi společností Podniky 

města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, a p. Martinem 

Hoždorou, bytem Šumperk, členem správní rady, a to podle vzoru smlouvy o výkonu funkce 

schválené RM v působnosti valné hromady usnesením RM č. 3841/17 ze dne 30.11.2017. 

 

 

Termín:  01.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

3716/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – volba nových členů správní rady 

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

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

uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady, sjednávané mezi společností Podniky 

města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, a Mgr. Janou 

Rybovou Kunčarovou, bytem Šumperk, členem správní rady, a to podle vzoru smlouvy o výkonu 

funkce schválené RM v působnosti valné hromady usnesením RM č. 3841/17 ze dne 

30.11.2017. 

 

 

Termín:  01.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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3717/22 MJP – směna pozemků mezi městem Šumperk a L. a L. P. (or. točka autobusu 

v Temenici u tzv. hasičské sušárny) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  

20.12.2021 do 05.01.2022 dle usnesení rady města č. 3686/21 ze dne 16.12.2021 schválit 

směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to formou směnné 

smlouvy s finančním vyrovnáním, za podmínek: 

 

− z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví L. a L. P. bude převeden p. p. č. 19 

o výměře 332 m2   a část p. p. č. 1340/3, dle geometrického plánu díl „c“ pozemku 

o výměře 114 m2 a část p. p. č. 18/1, dle geometrického plánu díl „a“ pozemku 

o výměře 235 m2, spojením dílů vznikl geometrickým plánem p. p. č. 18/11 o výměře 

349 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 

− podmínkou uzavření směny pozemků je,  

- že L. a L. P. souhlasí se zřízením služebnosti vedení dešťové kanalizace ve 

prospěch města Šumperk na pozemku č. st. 12 v k. ú. Horní Temenice, který je 

v jejich vlastnictví 

- služebnost vedení dešťové kanalizace bude sjednána v rámci směny i na 

pozemku 18/11 a p. p. č. 19 v k. ú. Horní Temenice, které jsou předmětem 

směny a jsou ve vlastnictví města Šumperka 

- služebnost bude zřízena na dobu neurčitou bezúplatně 

− směňující strany uhradí společně náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického 

práva do katastru na základě směnné smlouvy 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3718/22 MJP – směna pozemků mezi městem Šumperk a L. a L. P. (or. točka autobusu 

v Temenici u tzv. hasičské sušárny) 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dohody o ukončení smlouvy budoucí kupní ze dne 21.04.2010, jejímž 

předmětem byl příslib prodeje části p. p. č. 18/1 o výměře cca 230 m2 a části p. p. č. 1340/3 

o výměře cca 125 m2 a pozemku p. č. 19 o výměře 481 m2 vše v k. ú. Horní Temenice, kde 

budoucím prodávajícím je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, a budoucími kupujícími jsou L. a L. P., Šumperk. Důvodem ukončení sjednané 

smlouvy je uzavření směnné smlouvy mezi smluvními stranami ze smlouvy budoucí kupní, 

jejímž předmětem jsou pozemky, které jsou předmětem smlouvy budoucí kupní. 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3719/22 MJP – směna pozemků mezi městem Šumperk a L. a L. P. (or. točka autobusu 

v Temenici u tzv. hasičské sušárny) 

schvaluje 

uzavřít služebnost spočívající v právu vedení dešťové kanalizace na pozemku č. st. 12 v k. ú. 

Horní Temenice.  Služebnost bude zřízena ve prospěch oprávněného ze služebnosti město 

Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. Povinným ze služebnosti jsou 

L. a L. P., Šumperk. 

Podmínky služebnosti: 

− bude zřízena na dobu neurčitou 

− bude zřízena bezúplatně 

− bude zřízena společně se směnou pozemků mezi povinným ze služebnosti a 

oprávněným ze služebnosti, přičemž předmětem směny budou pozemky p. č. 

1377/10, p. č. 19 a pozemek označený GP jako p. č. 18/11 vše v k. ú. Horní Temenice 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3720/22 MJP – směna pozemků mezi městem Šumperk a L. a L. P. (or. točka autobusu 

v Temenici u tzv. hasičské sušárny) 

schvaluje 

uzavřít služebnost spočívající v právu vedení dešťové kanalizace na pozemcích p. č.  19 a p. č. 

18/11, který vznikl sloučením dílu „a“ pozemku p. č. 18/1 a dílu „c“ pozemku p. č. 1340/3 

oba v k. ú. Horní Temenice.  Služebnost bude zřízena ve prospěch oprávněného ze služebnosti 

město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. Povinným ze 

služebnosti jsou L. a L. P., Šumperk, jako budoucí vlastníci předmětných pozemků. 

Podmínky služebnosti: 

− bude zřízena na dobu neurčitou 

− bude zřízena bezúplatně 

− bude zřízena společně se směnou pozemků mezi povinným ze služebnosti a 

oprávněným ze služebnosti, přičemž předmětem směny budou pozemky p. č. 

1377/10, p. č. 19 a pozemek označený GP jako p. č. 18/11 vše v k. ú. Horní Temenice 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3721/22 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 1329/3 v k. ú. Horní Temenice (or. za točkou 

autobusu v Temenici) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. 1329/3 o výměře 61 m2 v 

k. ú. Horní Temenice.  

Účel pronájmu: oplocená zahrada  

Podmínky pronájmu:  

− sazba nájemného: 5,-- Kč/m2/rok 

− nájemce uhradí nájemné 3 roky zpětně z důvodu skutečného užívání pozemku 

− doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou  

− nájemce se zavazuje, že v případě úpravy stávajícího toku, kdy bude nutné v rámci 

úpravy toku vstoupit na pozemek, případně jej využít v rámci jeho úpravy, tento uvolní 

na základě podané výpovědi nebo dohody mezi pronajímatelem a nájemcem 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3722/22 MJP – prodej p. p. č. 571/6 v k. ú. Šumperk (zahrada za domem Vančurova 27, 

Šumperk) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

29.09.2020 do 14.10.2020 dle usnesení rady města č. 2291/20 ze dne 24.09.2020, schválit 

prodej části p. p. č. 571/6 o výměře 248 m2, dle GP p. p. č. 571/6  o výměře 15 m2, p. p. č. 

571/32  o výměře 33 m2, p. p. č. 571/33  o výměře 33 m2,  p. p. č. 571/34  o výměře 33 m2, 

p. p. č. 571/35 o výměře 33 m2, p. p. č. 571/36  o výměře 34 m2, p. p. č. 571/37  o výměře    

34 m2,  p. p. č. 571/38  o výměře 33 m2 vše v k. ú. Šumperk.  

 

Kupující:  

G. M., Diaková, Slovenská republika, p. p. č. 571/32 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na 

p. p. č. 571/6 oba v k. ú. Šumperk, Z. a M. D., Šumperk, p. p. č. 571/33 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/7 na p. p. č. 571/6 oba v k. ú. Šumperk, T. P., Nový Malín, p. p. č. 571/34 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p. p. č. 571/6 oba v k. ú. Šumperk, M. Č., Libina, p. p. č. 

571/35 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p. p. č. 571/6 oba v k. ú. Šumperk, R. L., 

Šumperk, p. p .č. 571/36 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p. p. č. 571/6 oba v k. ú. 

Šumperk, J. K., Šumperk, p. p. č. 571/37 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p. p. č. 

571/6 oba v k. ú. Šumperk a P. O., Šumperk, p. p. č. 571/38 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/7 na p. p. č. 571/6 oba v k. ú. Šumperk 

 

Podmínky: 

− kupní cena: 400,-- Kč/m2 +DPH v platné výši, pokud bude stanovena zákonná 

povinnost odvodu z kupní ceny 

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

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

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

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu. 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3723/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0873/OSM uzavřené dne 20.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemcem bytu v domě Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení 

doby nájmu od 01.02.2022 do 30.06.2022. 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3724/22 MJP – bytová problematika – prodloužení nájemních smluv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2021/0488/OSM uzavřené dne 30.06.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

nájemkyní bytu v domě Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení 

doby nájmu od 01.02.2022 do   31.05.2022. 
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Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

3725/22 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout prostory – garáž s dílnou v objektu 

Temenická 2795/109, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu Temenická 2795/109, 

Šumperk, označené jako garáž s dílnou č. 109 o celkové podlahové ploše 31,90 m². 

  

Podmínky: 

  

 Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu dle zájmu uchazečů – nájemníků     

                            v objektu na ulici Temenická 2795/109 v Šumperku 

   výpovědní lhůta 3 měsíce    

 Nájemné:  celkem 6.061,-- Kč/rok/celek, z toho garáž 4.332,-- Kč/rok/celek, nájemné  

   stanoveno včetně DPH v platné sazbě, dílna 1.729,-- Kč/rok/celek, nájemné  

   osvobozeno od DPH 

 Služby:  dodávky tepla  

  

Pronájem je určen pouze pro zájemce se zdravotním postižením, kteří mají uzavřenu nájemní 

smlouvu k bytu zvláštního určení, ve smyslu § 2300, zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v objektu Temenická 2795/109 v Šumperku. 

 

 

Termín:  17.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3726/22 MJP – uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou „Cyklostezka 

Bratrušov“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejímž předmětem je služebnost inženýrské sítě 

spočívající v uložení kabelu veřejného osvětlení, která vázne na služebném pozemku p. č. 

876/1 v k. ú. Dolní Temenice a pozemku p. č. 1298/1 v k. ú. Horní Temenice, za těchto 

podmínek: 

− povinný z věcného břemene: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 

Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460, zastoupený hospodářem s nemovitostmi ve 

vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399 

− oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461 

− úplata za věcné břemeno: v jednorázové výši dle znaleckého posudku  

− věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

− oprávněný uhradí náklady spojené se zřízením služebnosti, zejména zpracování 

znaleckého posudku, vyhotovení geometrického plánu pro zaměření věcného břemene 

a správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3727/22 MJP – uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou „Cyklostezka 

Bratrušov“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejímž předmětem je služebnost spočívající v umístění 

sjezdu na služebném pozemku p. č. 1298/1 v k. ú. Horní Temenice, za těchto podmínek: 

− povinný z věcného břemene: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 

Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460, zastoupený hospodářem s nemovitostmi ve 

vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399 

− oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461 

− úplata za věcné břemeno: v jednorázové výši dle znaleckého posudku  

− věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

− oprávněný uhradí náklady spojené se zřízením služebnosti, zejména zpracování 

znaleckého posudku, vyhotovení geometrického plánu pro zaměření věcného břemene 

a správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3728/22 MJP – bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1411/1 a p. č. 1411/2 v k. ú. Horní Temenice 

(pod lávkou vybudovanou v rámci akce „Cyklostezka Bratrušov“) 

doporučuje ZM 

schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1411/1 o výměře 15 m2 a pozemku p. č. 1411/2 o 

výměře 3 m2 vše v k. ú. Horní Temenice, z vlastnictví obce Bratrušov, se sídlem Bratrušov 176, 

PSČ 787 01, IČO 00635847, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou části lávky vybudované v rámci 

akce „Cyklostezka Bratrušov“ 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3729/22 MJP – odpis pohledávky 

schvaluje 

odpis nedobytné pohledávky ve výši 512,03 Kč za Z. B., Šumperk, vzniklé neuhrazením 

nájemného spojeného s užíváním bytu na adrese Šumperk, řešené v insolvenčním řízení 

a neuspokojené v rámci soudem schváleného oddlužení. 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3730/22 MJP – pronájem části pozemku p. č. 1268/39 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 20.12.2021 do 05.01.2022 dle usnesení rady města č. 3688/21 ze dne 
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16.12.2021 pronájem části pozemku p. č. 1268/39 o výměře cca 655 m2 v k. ú. Šumperk, za 

těchto podmínek: 

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

00303461 

− nájemce: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jílová 

2769/6, 787 01 Šumperk, IČO 47674911 

− 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:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3731/22 MJP – smluvní vztahy k pozemku p. č. 2131/2 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

nájem části pozemku p. č. 2131/2 v obci a k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 

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

Hodolany, IČO 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, 

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

IČO 70960399 

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

00303461 

− účel nájmu: realizace stavby „Přeložka a rozšíření rozvodů VO ul. Vikýřovická v 

Šumperku“ 

− nájemné: v souladu se směrnicí SSOK č. 46/2014, uložení v zeleném pásu, sil. III. 

třídy, zásah do 400 bm – 300,-- Kč/den, sloup 2.000,-- Kč/kus 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3732/22 MJP – smluvní vztahy k pozemku p. č. 2131/2 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

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

spočívající ve strpění uložení a provozování veřejného osvětlení, které bude váznout na 

pozemku p. č. 2131/2 v obci a k. ú. Šumperk v rámci realizace stavby „Přeložka a rozšíření 

rozvodů VO ul. Vikýřovická v Šumperku“, za těchto podmínek: 

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

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

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

IČO 70960399 

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

IČO 00303461 

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

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

DPH 

− služebnost bude zřízena na dobu neurčitou 

− náklady spojené se zřízením služebnosti, zejména spojené s vyhotovením 

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

uhradit budoucí oprávněný 

− návrh smlouvy o zřízení služebnosti pošle budoucí oprávněný budoucímu povinnému 

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

služebnosti bude uzavřena do jednoho měsíce od doručení návrhu smlouvy 
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Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

 

3733/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Instalace KGJ Šumperk II – Kotelna K2 + VST“ (lokalita při ul. 

Prievidzské) 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Instalace KGJ Šumperk II – Kotelna K2 + 

VST“ přes pozemek p. č. 108/99 v k. ú. Dolní Temenice – nové zemnící soustavy a plynoměrná 

skříň. 

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

nejpozději do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

 

3734/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

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

schvaluje 

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

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

přes pozemky p. č.  201/3, 879/4, 879/17, 879/19, 879/20, 900, 921/1 v k. ú. Dolní 

Temenice – nové zemní vedení VNk. 

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

nejpozději do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3735/22 MJP – zveřejnění prodeje pozemku p. č. 102/13 v k. ú. Horní Temenice (vedle lokality 

určené k výstavbě bytových domů a rodinných domů, směr Hrabenov) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat pozemek p. č. 102/13 o výměře 28 m2 v k. ú. 

Horní Temenice, za podmínek: 

− kupní cena: min. 300,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonném povinnosti odvodu 

− účel prodeje: zahrada 

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

− v případě podaných více žádostí na odkoupení pozemku bude vybrán kupující na 

základě výsledku uzavřeného výběrového řízení, kde rozhodne nejvyšší nabídka kupní 

ceny  

− kupující převezme závazky ke sjednaným věcným břemenům zapsaných na pozemku  

p .č.  102/13 v k. ú. Horní Temenice 

 

 

Termín:  20.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3736/22 MJP – dodatek č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2016/0612/MJP/Pe 

– ČEZ: „Šumperk – Potoční, p. č. 538, Hudosová NNk“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2016/0612/MJP/Pe ze dne 20.12.2016, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.01.2020 a dodatku č. 2 ze dne 27.04.2021, uzavřené mezi 

budoucím povinným městem Šumperkem a budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035, jejímž předmětem je 

budoucí závazek smluvních stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení věcného 

břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – podzemní 

kabelové přípojky NN, pod názvem stavby: „Šumperk – Potoční, p. č. 538, Hudosová NNk“, 

přes pozemek p. č. 879/7 v k. ú. Dolní Temenice ve vlastnictví města Šumperka. 

Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení sjednané lhůty pro podání písemné výzvy ze strany 

budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 31.12.2021 na 

nový termín 31.12.2022, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro 

případ nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

 

 

3737/22 MJP – dodatek č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2016/0613/MJP/Pe 

– ČEZ: „Šumperk – Zemědělská, (DPCZ), DTS, NNk“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu SML/2016/0613/MJP/Pe ze dne 09.01.2017, 
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ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.01.2020 a dodatku č. 2 ze dne 03.05.2021, uzavřené mezi 

budoucím povinným městem Šumperkem a budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035, jejímž předmětem je 

budoucí závazek smluvních stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení věcného 

břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – podzemní 

kabelové vedení NN, pod názvem stavby: „Šumperk – Zemědělská, (DPCZ), DTS, NNk“, přes 

pozemky p. č. 899, 879/4 v k. ú. Dolní Temenice ve vlastnictví města Šumperka. 

Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení sjednané lhůty pro podání písemné výzvy ze strany 

budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 31.12.2021 na 

nový termín 31.12.2022, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro 

případ nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3738/22 MJP – bytová problematika – směna bytu 

souhlasí 

  s předloženou dohodou o výměně bytů mezi: 

P. B., nájemnice obecního bytu v Šumperku, a J. V., nájemnice obecního bytu v Šumperku. 

 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3739/22 MJP – bytová problematika – směna bytu 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v Šumperku s P. B., bytem Šumperk, k 31.01.2022. 

Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v Šumperku mezi městem Šumperk, 

IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, jako pronajímatelem na straně 

jedné a P. B., bytem Šumperk, jako nájemnicí na straně druhé, a to za podmínek:   

NS na dobu určitou od 01.02.2022 do 30.06.2024, nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

3740/22 MJP – bytová problematika – směna bytu 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v Šumperku s J. V., bytem Šumperk, k 31.01.2022. 

Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v Šumperku mezi městem Šumperk, 

IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01, jako pronajímatelem na straně 

jedné a J. V., bytem Šumperk, jako nájemnicí na straně druhé, a to za podmínek:  

NS na dobu neurčitou počínaje dnem 01.02.2022, nájemné ve výši   56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3741/22 MJP – majetkoprávní řešení umístění nového stánku občerstvení FK Šumperk 

v areálu Tyršova stadionu 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 20.12.2021 do 05.01.2022, dle usnesení RM č. 3663/21 ze dne 16.12.2021, 

uzavřít dodatek č. 15 ke smlouvě o výpůjčce sportovního areálu č. Obch 86/99/JG 

ze dne 28.02.2000, ve znění pozdějších dodatků č. 1 – 14, uzavřené mezi půjčitelem městem 

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

1691/55, PSČ 787 01, jehož předmětem bude zúžení předmětu výpůjčky o část pozemku      

p. č. 1257/114 o výměře cca 126 m2 v k. ú. a obci Šumperk (or. pod stavbou občerstvení). 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3742/22 MJP – majetkoprávní řešení umístění nového stánku občerstvení FK Šumperk 

v areálu Tyršova stadionu 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 20.12.2021 do 05.01.2022, dle usnesení RM č. 3664/21 ze dne 16.12.2021, 

vypůjčit část pozemku p. č. 1257/114 o výměře cca 126 m2 v k. ú. a obci Šumperk (or. pod 

stavbou občerstvení). 

Podmínky výpůjčky: 

− půjčitel: město Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 

787 01 

− vypůjčitel: Fotbalový klub Šumperk, z.s., IČO 26999501, se sídlem Šumperk, 

Žerotínova 1691/55, PSČ 787 01 

− účel výpůjčky: pozemek pod stavbou občerstvení 

− doba 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 

− vypůjčitel je povinen zajistit na vlastní náklady a odpovědnost celoroční údržbu 

vypůjčeného pozemku. 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3743/22 MJP – žádost TJ Šumperk o schválení uzavření nájemní smlouvy na služební byt a 

oznámení o nepronajmutí občerstvení „Handball“ v budově Žerotínova 55, Šumperk 

schvaluje 

v souladu s čl. V smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28.02.2000, ve znění 

pozdějších dodatků, uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu k bytu správce, o velikosti 1+2 

obytných místností v 1. NP budovy víceúčelové sportovní haly č.p. 1691 na st. p. č. 1918 v k. ú. 

a obci Šumperk (or. Žerotínova 55, Šumperk) mezi TJ Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 55, 

Šumperk, PSČ 787 01, IČO 14617790, jako pronajímatelem na straně jedné a D. Z., bytem 

Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu výkonu 
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práce domovníka sportovního areálu nájemcem, na dobu určitou od 01.01.2022 do 

31.12.2022. Nájemné: 3.864,-- Kč/měsíc + zálohy na služby. 

Termín:  28.02.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3744/22 MJP – žádost TJ Šumperk o schválení uzavření nájemní smlouvy na služební byt a 

oznámení o nepronajmutí občerstvení „Handball“ v budově Žerotínova 55, Šumperk 

bere na vědomí 

oznámení TJ Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČO 14617790, o záměru 

nepronajmout nebytové prostory občerstvení Handball v budově víceúčelové sportovní haly č.p. 

1691 na st. p. č. 1918 v k. ú. a obci Šumperk (or. Žerotínova 55, Šumperk) a části pozemku   

p. č. 1257/51 v k. ú. Šumperk o výměře 163,5 m2, a to v období od 01.01.2022 do skončení 

rekonstrukce haly Věry Čáslavské – II. etapa. 

 

   

3745/22 MJP – zúžení předmětu nájmu v areálu nemocnice z důvodu prodeje nemovitých věcí 

v areálu nemocnice Šumperk (budova ředitelství, pavilon F, stará vrátnice a pozemky 

p. č. 3401/2, p. č. 3401/3, p. č. 2981/2 a p. č. 578/2) 

schvaluje 

po realizaci prodeje pozemků st. p .č. 874 o výměře 456 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba bez čp/če stavba občanského vybavení (budova ředitelství 

nemocnice), st. p. č. 869/1 o výměře 1317 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba č.p. 700 – stavba občanského vybavení (pavilon F), st. p. č. 869/2 o výměře 92 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba (stará vrátnice),    

p. č. 3401/2 o výměře 739 m2, p. č. 3401/3 o výměře 298 m2, p. č. 2981/2 o výměře    

7149 m2 a p. č. 578/2 o výměře 2036 m2, to vše v k. ú. Šumperk, kupující společnosti 

Nemocnice Šumperk a.s., zúžení předmětu nájmu o výše uvedené nemovité věci, které má na 

základě nájemní smlouvy ze dne 30.12.2005, ve znění pozdějších dodatků, pronajaty 

společnost Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, IČO 

47682795. V důsledku zúžení předmětu nájmu bude sníženo nájemné tak, že nájemné za 

budovy bude sníženo o 3.086.528,-- Kč a nájemné za pozemky bude sníženo o 119.988,-- Kč. 

Dodatek, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu a snížení nájemného, bude uzavřen 

k datu 01.01.2022. Nájemci bude vráceno nájemné za období od nabytí právních účinků 

vkladu vlastnického práva, tj. od 30.11.2021 do 31.12.2021, ve lhůtě 30 dnů od uzavření 

dodatku, a to ve výši 257.211,-- Kč za nájem budov a 9.999,-- Kč za nájem pozemků. 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3746/22 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Klášterní 

kostel v Šumperku – nátěr oken“ 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Klášterní 

kostel v Šumperku – nátěr oken“ vyloučit firmu: 

 

− RISS COMPANY, s.r.o., se sídlem Nádražní 436/24, Plzeň – Východní Předměstí, PSČ  

301 00, IČO 25237195 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3747/22 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Klášterní 

kostel v Šumperku – nátěr oken“ 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Klášterní 

kostel v Šumperku – nátěr oken“ zhotovitelem akce firmu Svoboda Karel, se sídlem Hynčická 

56, Hanušovice, PSČ 788 33, IČO 40282236. Nabídková cena je 859.142,-- Kč bez DPH, tj. 

1.039.561,82 Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3748/22 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Rozhledna Háj – 

dodávka a instalace automatického hasicího zařízení“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Rozhledna Háj – dodávka a instalace automatického 

hasicího zařízení“. 
 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

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

 

náhradníci 

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

Činková 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− BESY CO spol. s r.o., se sídlem Kvapilova 958/9, Praha 5 - Košíře, PSČ 150 00, IČO 

63670674 

− FIRE EATER CZ, spol. s r.o., se sídlem Modřanská 1387/11, Praha 4, PSČ 143 00, IČO 

26733161 

− TRIBASE Networks, s.r.o., se sídlem Slunečná 1162, Prachatice, PSČ 383 01, IČO 

49613774 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3749/22 MJP – majetkoprávní řešení pozemků pro stavby v lokalitě u PZ IV v Šumperku 

doporučuje ZM 

zrušit usnesení ZM č. 74/18 ze dne 13.12.2018 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3750/22 MJP – majetkoprávní řešení pozemků pro stavby v lokalitě u PZ IV v Šumperku 

doporučuje ZM 

schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za těchto podmínek: 
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− budoucí prodávající: BM LAND ČESKO s.r.o., IČO 04335686, se sídlem: Türkova 

1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4 

− budoucí kupující: město Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 

364/1, PSČ 787 01  

− účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou komunikace, 

protipovodňových opatření a cyklotrasy v lokalitě průmyslové zóny IV v Šumperku 

− předmět budoucího výkupu: 

 

- pozemky pro stavbu komunikace a protipovodňových opatření: 

část pozemku p. č. 984/4 o výměře 347 m2 označená dle GP č. 7074-

207/2019 jako pozemek p. č. 984/13 trvalý travní porost o výměře 347 m2, 

část pozemku p. č. 1015/1 o výměře 128 m2 označená dle GP č. 7074-

207/2019 jako pozemek p. č. 1015/3 trvalý travní porost o výměře 128 m2, 

část pozemku p. č. 1015/1 o výměře 29 m2, část pozemku p. č. 1015/2 o 

výměře 117 m2, které byly GP č. 7074-207/2019 sloučeny do pozemku p. č. 

1015/2 trvalý travní porost o výměře 146 m2, část pozemku p. č. 1067/2 o 

výměře 131 m2 označená dle GP č. 7074-207/2019 jako pozemek p. č. 

1067/31 orná půda o výměře 131 m2, část pozemku p. č. 1067/2 o výměře 

226 m2 označená dle GP č. 7074-207/2019 jako pozemek p. č. 1067/32 

orná půda o výměře 226 m2, část pozemku p. č. 1067/2 o výměře 13 m2, část 

pozemku p. č. 1067/28 o výměře 43 m2 a část pozemku p. č. 1067/29 o 

výměře 331 m2, které byly GP č. 7074-207/2019 sloučeny do pozemku p. č. 

1067/34 orná půda o výměře 387 m2, část pozemku p. č. 2094/3 o výměře 

56 m2 označená dle GP č. 7074-207/2019 jako pozemek p. č. 2094/12 

ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 56 m2, část pozemku p. č. 

2094/8 o výměře 15 m2 označená dle GP č. 7074-207/2019 jako pozemek  

p. č. 2094/14 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 15 m2, 

- pozemky pro stavbu cyklotrasy: 

část pozemku p. č. 984/4 o výměře 77 m2 a část pozemku p. č. 984/5 o 

výměře 14 m2, které byly GP č. 7074-207/2019 sloučeny do pozemku p. č. 

984/14 trvalý travní porost o výměře 91 m2, část pozemku p. č. 1015/1 o 

výměře 454 m2 a část pozemku p. č. 1015/2 o výměře 1 m2, které byly GP č. 

7074-207/2019 sloučeny do pozemku p. č. 1015/4 trvalý travní porost o 

výměře 455 m2, část pozemku p. č. 1067/2 o výměře 1135 m2, část pozemku 

p. č. 1067/28 o výměře 127 m2 a část pozemku p. č. 1067/29 o výměře 547 

m2, které byly GP č. 7074-207/2019 sloučeny do pozemku p. č. 1067/33 

orná půda o výměře 1809 m2, část pozemku p. č. 2094/3 o výměře 114 m2 

označená dle GP č. 7074-207/2019 jako pozemek p. č. 2094/11 ostatní 

plocha/ostatní komunikace o výměře 114 m2, část pozemku p. č. 2094/8 o 

výměře 29 m2 označená dle GP č. 7074-207/2019 jako pozemek p. č. 

2094/13 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 29 m2, 

vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, 

− kupní cena: 369,-- Kč/m2 + sazba DPH za pozemky pro stavbu komunikace a 

protipovodňových opatření, 392,-- Kč/m2 + sazba DPH za pozemky pro stavbu 

cyklotrasy 

− kupní cenu složí kupující po uzavření vlastní kupní smlouvy do notářské úschovy s tím, 

že kupní cena bude uvolněna na účet prodávajícího po zápisu vkladu vlastnického 

práva na kupujícího, náklady notářské úschovy uhradí kupující 

− návrh na vklad bude podán po složení kupní ceny do notářské úschovy 

− vlastní kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva a zákazu zcizení 

nebo zatížení váznoucích na předmětu převodu v termínu nejpozději do 30.06.2022  

− geometrický plán uhradil na vlastní náklady budoucí kupující 

− správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí kupující 
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Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3751/22 MJP – majetkoprávní řešení pozemků pro stavby v lokalitě u PZ IV v Šumperku 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 20.12.2021 do 05.01.2022 dle usnesení RM č. 3666/21 ze dne 16.12.2021, 

budoucí prodej části pozemku p. č. 987/3 o výměře 232 m2 označenou dle GP č. 7378-

237/2021 jako p. č. 987/12, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, za těchto 

podmínek: 

 

− budoucí prodávající: město Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 

364/1, PSČ 787 01 

− budoucí kupující: BM LAND ČESKO s.r.o., IČO 04335686, se sídlem Türkova 1272/7, 

Chodov, 149 00 Praha 4 

− účel prodeje: pozemek pro umístění reklamního pylonu 

− kupní cena: 340,-- Kč/m2 + případná sazba DPH 

− kupní cena bude uhrazena na účet prodávajícího do 30 dnů od uzavření vlastní kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad 

− kupující uhradí poměrnou část ceny geometrického plánu 

− vlastní kupní smlouva bude uzavřena v termínu do 30.06.2022 

− správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí kupující 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3752/22 MJP – majetkoprávní řešení pozemků pro stavby v lokalitě u PZ IV v Šumperku 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 20.12.2021 do 05.01.2022 dle usnesení RM č. 3665/21 ze dne 16.12.2021, 

budoucí směnu pozemků v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

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

00303461, budou převedeny 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 497 m2 označenou dle GP č. 7378-237/2021 jako 

pozemek p. č. 987/3, část pozemku p. č. 987/4 o výměře 12 m2 označenou dle GP č. 

7378-237/2021 jako pozemek p. č. 987/13, za účelem: rozšíření areálu firmy. 

Poměrnou část GP č. 7378-237/2021 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,  budou převedeny pozemek p. č. 984/9, část pozemku p. č. 

984/11 o výměře 332 m2 označenou GP č. 7383-502/2022 jako p. č. 984/11, části 

p. č. 984/1 o výměře 90 m2 označené GP č. 7383-502/2022 jako p. č. 984/15 o 

výměře 61 m2, p. č. 984/16 o výměře 10 m2 a p. č. 984/18 o výměře 19 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 č. 

7383-502/2022 uhradí město Šumperk. 

− cena 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. 
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− směnitel ONO Stavebniny s.r.o., se zaváže, že bude souhlasit s investičním záměrem 

BM LAND ČESKO s.r.o., IČO 04335686, se sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 

Praha 4, vystavět označník prodejny o výšce 25 m s 3 ks reklamními tabulemi o 

rozměrech 8 x 4,4 m na části pozemku p. č. 987/3 o výměře 232 m2 označené dle GP 

č. 7378-237/2021 jako p. č. 987/12, vše v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk, která bude převedena z vlastnictví města Šumperk do vlastnictví BM LAND 

ČESKO s.r.o. 

− vlastní směnná smlouva bude uzavřena v termínu do 30.06.2022 

− správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí společně oba směnitelé 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3753/22 MJP – smlouva o spolupráci město Šumperk, MOTORSERVIS Švec, s.r.o. – 

komunikace na pozemcích p. č. 589/2 a p. č. 589/21 v k. ú. Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci komunikace na pozemcích p. č. 

589/2 a p. č. 589/21 v obci a k. ú. Šumperk mezi smluvními stranami městem Šumperk, se 

sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, a společností MOTORSERVIS 

Švec, s.r.o., se sídlem Temenická 2244/98, 787 01 Šumperk, IČO 48398187, jejímž 

předmětem je stanovení podmínek a závazků smluvních stran při přípravě a realizaci 

komunikace na pozemcích p. č. 589/2 a p. č. 589/21 v obci a k. ú. Šumperk. 

 

 

Termín:  27.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3754/22 Seznam investičních akcí připravených pro výběrová řízení na zhotovitele 

bere na vědomí 

seznam investičních akcí k 13.01.2022 připravených pro výběrová řízení na zhotovitele. 

 

   

3755/22 Revitalizace parku Cihelna 

schvaluje 

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

zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na dodavatele akce: „Revitalizace parku 

Cihelna v Šumperku“ rozdělenou na části – část: „zeleň“ a část: „zpevněné plochy“. 

 

členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

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

                   Ing. Šárka Hofmannová 

 

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

                    Ing. Eva Nádeníčková 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3756/22 Bytový dům Šumperk – Temenice – smlouva o připojení 

schvaluje 

uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení elektrických zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV číslo: 21_SOBS01_4121883697 v rámci akce: „Bytový 

dům Šumperk – Temenice“ s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3757/22 Hrobka Familie Oberleithner – 1. etapa – podání žádosti o dotaci z Olomouckého 

kraje 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z „Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022 – 

Dotační titul 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu“ na 1. etapu opravu 

hrobky Familie Oberleithner. 

 

 

Termín:  04.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3758/22 Klášterní kostel – nátěr oken – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z „Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022 – 

Dotační titul 1 Obnova kulturních památek“ na nátěr oken na objektu klášterního kostela. 

 

 

Termín:  04.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3759/22 Manufaktura – možnosti získání finančních prostředků, postup prací 

bere na vědomí 

možnosti získání finančních prostředků a budoucí postup prací na objektu bývalé 

Klapperothovy manufaktury. 

 

3760/22 Slavnosti města – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z „Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022“ na akci 

„Slavnosti města Šumperka 2022“. 

 

Termín:  28.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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3761/22 Klapperothova manufaktura Šumperk – střecha – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2021/0645/RUI uzavřené s firmou DACH-IZOL s.r.o., 

se sídlem Šumperská 941, 783 91 Uničov, IČO 03568849, na realizaci díla „Klapperothova 

manufaktura – střecha“ – posunutí termínu dokončení do 10.02.2022. 

 

Termín:  14.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3762/22 Dům kultury 

ruší 

usnesení RM č. 3572/21 ze dne 18.11.2021. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

3763/22 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  

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

                  Ing. Roman Macek, Martin Hoždora, doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.,  

                  Ing. Zdeněk Stojaník, prof. Ing. arch. Petr Hájek  

 

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

Švestková, Dušan Ščambura, Mgr. Jana Rybová Kunčarová, Mgr. Tomáš Spurný, 

Ing. Eva Zatloukalová, Ing. arch. Martin Šťastný 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

3764/22 Zpráva o kontrolní činnosti v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem v kalendářním roce 2021 

bere na vědomí 

zprávu odboru školství, kultury a vnějších vztahů o kontrolní činnosti v příspěvkových 

organizacích zřizovaných městem Šumperkem v kalendářním roce 2021. 
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3765/22 Plán veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem v roce 2022 

schvaluje 

plán a obsah veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem na rok 2022 a pracovníky Městského úřadu Šumperk k provedení kontrol v roce 

2022 dle předloženého návrhu. 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

3766/22 Organizace provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem během pololetních prázdnin dne 04.02.2022 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem během pololetních prázdnin dne 04.02.2022. 

 

   

3767/22 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout doplatek účelově určeného 

finančního daru ve výši 1.000,-- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 

4/152, Praha 4, IČO 24231509, v  souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, k daru, který byl schválen 

usnesením RM č. 3311/21 ze dne 26.08.2021 a bude poskytnut na úhradu obědů pro 21 

žáků ve školním roce 2021/2022, tj. v období od 01.09.2021 do 30.06.2022, a to ve dvou 

etapách. Celková hodnota daru tak bude činit 111.024,-- Kč. 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3768/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu investic 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, 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 

interaktivní tabule v celkové výši do 100 tis. Kč. 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

  

3769/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.01.2022 

schvaluje 

platový výměr ředitele PaedDr. Milana Tichého, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění novely nařízením 

vlády č. 531/2021 Sb., s účinností dnem 01.01.2022. 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3770/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.01.2022 

schvaluje 

platový výměr ředitele Mgr. Pavla Křivohlávka, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění novely nařízením 

vlády č. 531/2021 Sb., s účinností dnem 01.01.2022. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3771/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.01.2022 

schvaluje 

platový výměr ředitele PaedDr. Hynka Pálky, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění novely nařízením 

vlády č. 531/2021 Sb., s účinností dnem 01.01.2022. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3772/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.01.2022 

schvaluje 

platový výměr ředitele Mgr. Petra Málka, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění novely nařízením 

vlády č. 531/2021 Sb., s účinností dnem 01.01.2022. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3773/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.01.2022 

schvaluje 

platový výměr ředitele Mgr. Viktora Vernera, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění novely nařízením 

vlády č. 531/2021 Sb., s účinností dnem 01.01.2022. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3774/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.01.2022 

schvaluje 

platový výměr ředitelky Mgr. Yvony Šimkové, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění novely nařízením 

vlády č. 531/2021 Sb., s účinností dnem 01.01.2022. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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3775/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.01.2022 

schvaluje 

platový výměr ředitelky Bc. Silvie Zjavkové, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění novely nařízením 

vlády č. 531/2021 Sb., s účinností dnem 01.01.2022. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3776/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.01.2022 

schvaluje 

platový výměr ředitelky Bc. Pavlíny Boškové, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění novely nařízením 

vlády č. 531/2021 Sb., s účinností dnem 01.01.2022. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3777/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.01.2022 

schvaluje 

platový výměr ředitelky PhDr. Petry Müllerové, Ph.D., v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění novely 

nařízením vlády č. 531/2021 Sb., s účinností dnem 01.01.2022. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3778/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.01.2022 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení Mgr. Viktoru Vernerovi, řediteli ZŠ Šumavská 21, Šumperk, p.o., IČO 

00852287 v souladu s platnými Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování 

osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného 

času, městské knihovny a kina, zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 

01.01.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

3779/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.01.2022 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení Mgr. Petrovi Málkovi, řediteli ZŠ Vrchlického 22, Šumperk, p.o., IČO 

60339381 v souladu s platnými Podmínkami pro stanovení příplatku za vedení k poskytování 

osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného 

času, městské knihovny a kina, zřizovaných městem Šumperkem, a to s účinností od 

01.01.2022 dle předloženého návrhu. 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 



 

23|24 

RM 81 – 13.01.2022 

3780/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.01.2022 

schvaluje 

změnu příplatku za vedení Mgr. Yvoně Šimkové, ředitelce Mateřské školy Veselá školka 

Šumperk, Prievidzská 1, p.o., IČO 00852091 v souladu s platnými Podmínkami pro stanovení 

příplatku za vedení k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských a 

základních škol, střediska volného času, městské knihovny a kina, zřizovaných městem 

Šumperkem, a to s účinností od 01.01.2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

3781/22 Aktualizace obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků 

schvaluje 

variantu 2 připravované aktualizace OZV č. XX/2022, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku na vymezených prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků. 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

  

3782/22 Žádost o dodatek ke smlouvě jednatele společnosti Domu kultury Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperka, 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 

žádost jednatelky Domu kultury Šumperk, s.r.o., paní Hany Pískové o dodatek ke stávající 

smlouvě o výkonu jednatele společnosti. 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Písková 

   

3783/22 Statut vydávání periodika Šumperský zpravodaj 

schvaluje 

statut vydávání periodika Šumperský zpravodaj. 

 

 

Termín:  13.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 

   

3784/22 Smlouva na realizaci výroby a vysílání čtvrtletníku „Šumperk – živá brána Jeseníků“ 

schvaluje 

smlouvu na realizaci výroby a vysílání čtvrtletníku „Šumperk – živá brána Jeseníků“. 

 

 

Termín:  31.01.2022 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 
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3785/22 Personální záležitosti 

bere na vědomí 

vzdání se funkce na pozici vedoucího odboru výstavby Ing. Luďka Felkla ke dni 31.01.2022. 

 

 

3786/22 Personální záležitosti 

zmocňuje 

tajemnici Městského úřadu k provedení pracovně právního úkonu na základě návrhu výběrové 

komise, jmenované v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků, v platném znění – jmenování Ing. Ivany Dirbákové na pozici vedoucí 

odboru výstavby Městského úřadu Šumperk s účinností od 01.02.2022. 

 

 

Termín:  01.02.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

3787/22 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání ZM 27.01.2022 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný       Ing. Marta Novotná 

                      starosta         1. místostarostka 
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