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Naše čj.: MUSP 53575/2022 

Naše sp. zn.: 53572/2022 TAJ/PECH *MUSPX02FNCF3* 

 

U S N E S E N Í  

z 90. schůze Rady města Šumperka ze dne 19.05.2022 

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. 

4274/22 Městský architekt 

schvaluje 

na doporučení výběrové komise uzavřít smlouvu za účelem výkonu služeb městského 

architekta s Ing. arch. Ivo Tučkem s účinností od 01.06.2022. 

 

 

Termín:  30.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4275/22 Sídliště Sever – etapa 3a – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

schvaluje 

uzavření smlouvy č. 3908110243 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci 

veřejného prostranství na sídlišti se Státním fondem podpory investic, IČO 70856788, 

Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha, na realizaci akce „Regenerace panelového sídliště 

Šumperk – Sever – etapa 3a“. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4276/22 Revitalizace parku Cihelna – zpevněné plochy 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise zhotovitelem veřejné zakázky „Revitalizace parku 

Cihelna v Šumperku – část: zpevněné plochy“ uchazeče Ladislav Ščuka, B. Němcové 890/6, 

Šumperk, IČO 61570672. Nabídková cena je 1.867.777,-- Kč bez DPH, tj. 2.260.010,17 Kč 

vč. DPH. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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4277/22 Knihovna – projektový záměr, dotace IROP 

bere na vědomí 

plánovaný záměr „Vybudování edukačního centra a digitalizačního pracoviště v Městské 

knihovně T. G. Masaryka Šumperk“, jehož realizaci je možné financovat z Integrovaného 

operačního programu 2021-2027. 

 

4278/22 Knihovna – projektový záměr, dotace IROP 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. rozpočtu na akci 

„Vybudování edukačního centra a digitalizačního pracoviště v Městské knihovně T. G. 

Masaryka Šumperk“ Ing. Ladislavem Trčkou, Hornická 198, Staré Město, IČO 13617826. 

Nabídková cena činí 558.600,-- Kč bez DPH, tj. 675.906,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4279/22 Hrobka Familie Oberleithner – dotace z Olomouckého kraje a Česko-německého 

fondu budoucnosti 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s Česko-německým fondem budoucnosti, 

IČO 67776841, Železná 24, 110 00 Praha 1, v částce 200.000,-- Kč na spolufinancování 

projektu „Oprava hrobky Familie Oberleithner“. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4280/22 Hrobka Familie Oberleithner – dotace z Olomouckého kraje a Česko-německého 

fondu budoucnosti 

schvaluje 

přijetí dotace od Olomouckého kraje na spolufinancování projektu „Oprava hrobky Familie 

Oberleithner“ ve výši 32.000,-- Kč. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4281/22 Hrobka Familie Oberleithner – dotace z Olomouckého kraje a Česko-německého 

fondu budoucnosti 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 

Olomouc, IČO 60609460, v částce 32.000,-- Kč na spolufinancování projektu „Oprava hrobky 

Familie Oberleithner“. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 



 

3|31 

RM 90 – 19.05.2022 

4282/22 Software – vedení projektů 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo se společností as4u.cz, s.r.o., se sídlem Na dlouhém lánu 19/3,      

160 00 Praha 6, IČO 28884035, na kompletní řešení software „Vedení projektů“ včetně 

kompletní instalace a nastavení prostředí. Celková cena díla je 422.290,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4283/22 Software – vedení projektů 

ukládá 

vedoucí odboru FaP převést částku 423 tis. Kč z rozpočtu odboru RUI na rozpočet oddělení 

informatiky. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4284/22 Závěrečný účet města Šumperka 

doporučuje ZM 

schválit celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2021 bez výhrad.  

Výsledky města Šumperka k 31.12.2021: 

Příjmy celkem      690.650 tis. Kč 

Výdaje celkem     564.741 tis. Kč 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

4285/22 Závěrečný účet města Šumperka 

bere na vědomí 

a) zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2021 

b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 

c) přehled výsledků hospodaření organizací města 

d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01. do 

31.12.2021 

 

 

 

4286/22 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2021 

doporučuje ZM schválit 

Výrok: 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperk, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 

dni 31.12.2021. 

 

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: účetní závěrka města Šumperk k 31.12.2021 
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Sídlo: 787 01 Šumperk, náměstí Míru 1 

IČO 00303461 

DIČ CZ00303461 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4287/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VII r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. VII roku 2022: 

příjmy ve výši:        5.153 tis. Kč 

výdaje ve výši:       4.455 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  624.423 tis. Kč 

výdaje celkem:  870.782 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  922.130 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      892.482 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4288/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

3088/21, 3424/21, 3668/21, 3669/21, 3670/21, 3694/21, 3719/22, 3720/22, 

3721/22, 3726/22, 3727/22, 3731/22, 3732/22, 3733/22, 3734/22, 3736/22, 

3737/22, 3745/22, 3755/22, 3756/22, 3790/22, 3794/22, 3805/22, 3807/22, 

3810/22, 3811/22, 3812/22, 3813/22, 3819/22, 3820/22, 3821/22, 3828/22, 

3830/22, 3835/22, 3836/22, 3837/22, 3838/22, 3840/22, 3843/22, 3844/22, 

3845/22, 3876/22, 3877/22, 3878/22, 3879/22, 3880/22, 3883/22, 3884/22, 

3885/22, 3886/22, 3887/22, 3888/22, 3889/22, 3891/22, 3892/22, 3898/22, 

3899/22, 3900/22, 3901/22, 3902/22, 3903/22, 3904/22, 3905/22, 3906/22, 

3907/22, 3908/22, 3909/22, 3911/22, 3912/22, 3913/22, 3914/22, 3915/22, 

3917/22, 3922/22, 3923/22, 3924/22, 3925/22, 3927/22, 3928/22, 3930/22, 

3931/22, 3933/22, 3934/22, 3935/22, 3936/22, 3937/22, 3938/22, 3939/22, 

3940/22, 3941/22, 3942/22, 3943/22, 3944/22, 3945/22, 3946/22, 3947/22, 

3948/22, 3949/22, 3950/22, 3951/22, 3952/22, 3953/22, 3954/22, 3955/22, 

3956/22, 3957/22, 3958/22, 3959/22, 3960/22, 3961/22, 3962/22, 3963/22, 

3964/22, 3965/22, 3966/22, 3967/22, 3968/22, 3969/22, 3970/22, 3971/22, 

3972/22, 3973/22, 3974/22, 3975/22, 3976/22, 3977/22, 3978/22, 3979/22, 

3980/22, 3981/22, 3982/22, 3983/22, 3984/22, 3985/22, 3986/22, 3987/22, 

3988/22, 3989/22, 3990/22, 3991/22, 3992/22, 3993/22, 3994/22, 3995/22, 

3996/22, 3997/22, 3998/22, 3999/22, 4000/22, 4001/22, 4002/22, 4003/22, 

4004/22, 4005/22, 4006/22, 4007/22, 4008/22, 4009/22, 4010/22, 4011/22, 

4012/22, 4013/22, 4014/22, 4015/22, 4016/22, 4017/22, 4018/22, 4019/22, 

4020/22, 4021/22, 4022/22, 4023/22, 4024/22, 4025/22, 4026/22, 4027/22, 

4030/22, 4031/22, 4032/22, 4033/22, 4049/22, 4052/22, 4053/22, 4054/22, 

4056/22, 4057/22, 4058/22, 4059/22, 4060/22, 4062/22, 4066/22, 4070/22, 

4071/22, 4073/22, 4074/22, 4075/22, 4076/22, 4077/22, 4078/22, 4079/22, 

4080/22, 4083/22, 4084/22, 4085/22, 4086/22, 4087/22, 4089/22, 4090/22, 

4091/22, 4092/22, 4093/22, 4094/22, 4095/22, 4096/22, 4097/22, 4098/22, 

4099/22, 4100/22, 4101/22, 4102/22, 4103/22, 4104/22, 4105/22, 4106/22, 
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4107/22, 4108/22, 4109/22, 4110/22, 4111/22, 4112/22, 4113/22, 4114/22, 

4115/22, 4116/22, 4117/22, 4118/22, 4119/22, 4122/22, 4124/22, 4125/22,  

4128/22,    4129/22,   4132/22. 

 

 

 

4289/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

1655/20 do 30.09.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1663/20 do 30.09.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3086/21 do 31.10.2022 Zodpovídá: Ing. Novotná 

3608/21 do 02.06.2022 Zodpovídá: Bc. Bačová 

3741/22 do 30.06.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3742/22 do 30.06.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

   

4290/22 Odměna za výkon funkce předsedy správní rady 

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

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

v souladu s čl. XIII. odst. 2) stanov společnosti Podniky města Šumperka a.s., odměnu za výkon 

funkce předsedy společnosti Podniky města Šumperka a.s., s účinností od 01.06.2022 ve výši 

dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

4291/22 Navýšení dotace z rozpočtu města Šumperka na úhradu provozních nákladů krytého 

bazénu v roce 2022 

doporučuje ZM 

schválit navýšení poskytnuté provozní dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2022 na 

kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, jejímž příjemcem je společnost Šumperské 

sportovní areály, s.r.o., IČO 27786781, se sídlem Lidická 2819/81, 787 01 Šumperk, a 

poskytovatelem město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, o částku 

2.000.000,-- Kč. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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4292/22 MJP – oddělení komunálních služeb – žádost o pronájem pozemku p. č. 1268/39 v  

k. ú. Šumperk 

schvaluje 

nevyhovět žádosti společnosti Garden Forest Park service s.r.o., se sídlem Rybná 716/24,  

110 00 Praha 1, IČO 03786978, o pronájem pozemku p. č. 1268/39 v k. ú. Šumperk ve 

vlastnictví města Šumperka. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4293/22 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Náhradní výsadby zeleně v Šumperku“ 

schvaluje 

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

malého rozsahu na akci: „Náhradní výsadby zeleně v Šumperku“ zhotovitelem akce firmu 

VYKRUT Zahradní služby, a.s., se sídlem Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 

03921921. 

Nabídková cena je 596.480,-- Kč bez DPH, tj.721.740,80 Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4294/22 MJP – oddělení komunálních služeb – zavedení 2 hrobek do evidence majetku města 

Šumperka 

schvaluje 

zavedení hrobek č. A04 OH383-384 a č. A02 OH365-366 na městském hřbitově v Šumperku, 

ul. Zábřežská 72, do evidence majetku města Šumperk a předání do správy odboru 

majetkoprávního, oddělení komunálních služeb. 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4295/22 MJP – zveřejnění změny záměru města vypůjčit nebytové prostory v domě Temenická 

2620/5, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit změnu záměru města vypůjčit nebytové prostory, nacházející se v 2.NP budovy č.p. 

2620 na pozemku st. p. č. 4542 v obci a k. ú. Šumperk, jehož je budova součástí (or. ozn. 

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

− Účel výpůjčky: činnost Sdružení D, z.ú. se sídlem tř. 17. listopadu 43, Olomouc, PSČ 

779 00, zaměřená na práci s dětmi a dospívajícími z rizikových skupin 

− Změna doby výpůjčky: změna spočívá v rozšíření výpůjčky z doby – každé pondělí a 

každou středu od 14:00 do 18:00 hodin na dobu pronájmu maximálně 20 hod./týdně 

po dohodě s odborem sociálních věcí MěÚ Šumperk. 

 

 

Termín:  21.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4296/22 MJP – uzavření smluv o výpůjčce bytů s uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 02.05.2022 do 18.05.2022 dle usnesení rady města č. 4216/22 ze dne 

28.04.2022, výpůjčku bytu č. 18 o velikosti 1+3 s podlahovou plochou 69,65 m², 

s příslušenstvím sklep o výměře 1,24 m² nacházejících se v 7. NP budovy č. p. 2722, jež je 

součástí pozemku st. p. č. 561 v obci, k. ú. Dolní Temenice (or. ozn. Zahradní 33), za 

následujících podmínek: 

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

00303461 

− vypůjčitel: Y. V., Charkiv, Ukrajina 

− účel výpůjčky: zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

− doba výpůjčky: určitá ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce do doby poskytování 

kompenzačního příspěvku, nejpozději do 31.12.2022 

− náklady na plnění spojené nebo související s užíváním bytu bude hradit půjčitel 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4297/22 MJP – uzavření smluv o výpůjčce bytů s uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 02.05.2022 do 18.05.2022 dle usnesení rady města č. 4218/22 ze dne 

28.04.2022, výpůjčku bytu č. 1 o velikosti 1+2 s podlahovou plochou 71,76 m² nacházejících 

se v 1. NP budovy č. p. 2325, jež je součástí pozemku st. p. č. 298 v obci Šumperk, k. ú. 

Šumperk (or. ozn. Šumavská 21), za následujících podmínek: 

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

00303461 

− vypůjčitel: K. L., Kryvy Rig, Ukrajina   

− účel výpůjčky: zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

− doba výpůjčky: určitá ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce do doby poskytování 

kompenzačního příspěvku, nejpozději do 31.12.2022 

− náklady na plnění spojené nebo související s užíváním bytu bude hradit půjčitel 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4298/22 MJP – uzavření smluv o výpůjčce bytů s uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 02.05.2022 do 18.05.2022 dle usnesení rady města č. 4219/22 ze dne 

28.04.2022, výpůjčku bytu č. 46 o velikosti 1+2 s podlahovou plochou 61,97 m², 

s příslušenstvím sklep o výměře 1,94 m² nacházejících se v 11. NP budovy č. p. 445, jež je 

součástí pozemku st. p. č. 631 v obci Šumperk, k. ú. Šumperk (or. ozn. Čsl. armády 22), za 

následujících podmínek: 

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

00303461 

− vypůjčitel: M. M., Lozovaja, Ukrajina   

− účel výpůjčky: zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 
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− doba výpůjčky: určitá ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce do doby poskytování 

kompenzačního příspěvku, nejpozději do 31. 12. 2022 

− náklady na plnění spojené nebo související s užíváním bytu bude hradit půjčitel 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4299/22 MJP – uzavření smluv o výpůjčce bytů s uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 02.05.2022 do 18.05.2022 dle usnesení rady města č. 4217/22 ze dne 

28.04.2022, výpůjčku bytu č. 19 o velikosti 1+2 s podlahovou plochou 43,28 m², 

s příslušenstvím sklep o výměře 2,30 m² nacházejících se v 7. NP budovy č. p. 2722, jež je 

součástí pozemku st. p. č. 561 v obci, k. ú. Dolní Temenice (or. ozn. Zahradní 33), za 

následujících podmínek: 

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

00303461 

− vypůjčitel: O. B. a O. S., Kherson, Ukrajina 

− účel výpůjčky: zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

− doba výpůjčky: určitá ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce do doby poskytování 

kompenzačního příspěvku, nejpozději do 31.12.2022 

− náklady na plnění spojené nebo související s užíváním bytu bude hradit půjčitel 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4300/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní a splaškové kanalizační přípojky, v rámci akce: „Novostavba montované 

haly“ při ul. Blanické 

schvaluje 

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

a splaškové kanalizační přípojky přes pozemek p. č. 1257/60 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení plánovaného objektu průmyslové haly na pozemcích p. č. 1346/12, 1346/14, 

1346/16, st. 6432, 3413 v k. ú. Šumperk – název akce: „Novostavba montované haly“ při ul. 

Blanické. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

R. P., bytem Šumperk 

L. V., bytem Šumperk 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, stanovenou podle 

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 250,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, určené geometrickým plánem, který po 

dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávnění, 

minimálně ale celkem ve výši 2.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

oprávněnými provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
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− Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.06.2025. 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 oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4301/22 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemek p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk (příjezd 

k domu Uničovská 299/48 v Šumperku) 

schvaluje 

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

v nezbytném rozsahu příjezdové cesty. 

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

    IČO 00303461 

Uživatel práva:  Z. K., bytem Šumperk 

Účel:   zajištění příjezdu k domu Uničovská 299/48, Šumperk 

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

      úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.03. běžného roku 

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

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jednou stranou, 

s jednoměsíční výpovědní lhůtou 

Podmínky:  celoroční údržba příjezdové plochy vlastním nákladem společně 

s dalšími uživateli, zákaz parkování na předmětném pozemku 

 

 

Termín:  30.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4302/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „PREL A – NTL plynovod PE dn 63, číslo stavby 

8800106339“, pro objekty na adrese nám. Republiky 2770/10 a 1925/8, Šumperk 

schvaluje 

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

provozovat na budoucím služebném pozemku p. č. 243/9 v k. ú. Šumperk, plynárenské 

zařízení: „PREL A – NTL plynovod PE dn 63, číslo stavby 8800106339“, včetně jeho součástí, 

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

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

odstraňováním plynárenského zařízení – přeložka stávající NTL plynovodní přípojky pro objekty 

na adrese nám. Republiky 2770/10 a 1925/8, Šumperk.  

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Investor:  

N. S. L., bytem Praha 6 

Podmínky: 

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

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

břemene, a bude splatná před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 

30 dnů ode dne podpisu 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 

investora, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 30.06.2025. 

V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy k doložení žádosti o 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v náhradním termínu jednoho měsíce, 

bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč, splatná ve lhůtě do 

14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4303/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Bludov – silnice I/44, obchvat, ŘSD, VNv“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Bludov – silnice I/44, obchvat, ŘSD, 

VNv“ přes pozemek p. č. 914/1 v k. ú. Šumperk – nové nadzemní a zemní kabelové vedení VN 

+ 5 ks příhradových stožárů. 

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 87.628,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena po uzavření 

smlouvy, 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:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4304/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Reissova, d. č. 47, NNk. DPCZ“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Reissova, d. č. 47, NNk, 

DPCZ“ – nové zemní kabelové vedení NN přes pozemek p. č. 1990/12 v k. ú. Šumperk, pro 

účely připojení bytového domu Reissova 47, Šumperk. 

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 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 2.795,10 Kč 

včetně platné sazby DPH. Splatnost náhrady 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:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4305/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Reissova, d. č. 47, NNk. DPCZ“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Reissova, d. č. 47, NNk, 

DPCZ“ – nové zemní kabelové vedení NN přes pozemky p. č. 607/3, 607/7 v k. ú. Dolní 

Temenice, pro účely připojení bytového domu Reissova 47, Šumperk. 

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 ve výši 10.648,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Splatnost náhrady 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:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4306/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Jesenická, č. parc. 1140/6 a 7“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Jesenická, č. parc. 1140/6 a 

7“ – nové zemní kabelové vedení NN přes pozemky p. č. 1140/7, 2047/5 v k. ú. Šumperk, 

včetně umístění 1 ks rozvodné skříně na pozemku p. č. 2047/5 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení nového objektu STK při ul. Jesenické. 

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 ve výši 5.760,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Splatnost náhrady ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne vystavení 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4307/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1484/6 v k. ú. Šumperk (část zahrady 

u bytového domu Lidická 1312/75, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1484/6 o výměře 149 m2 v k. ú. 

Šumperk (část zahrady u bytového domu Lidická 1312/75, Šumperk). 

Účel nájmu:   a) individuální využití 

    b) pozemek pod ostatní stavbou/zahradní chatka  

           Nájemné:   a) 5,-- Kč/m2/rok 

     b) 30,-- Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:  povinnost údržby pozemku a stavby nákladem nájemce, povinnost 

odstranění stavby po skončení nájmu nákladem vlastníka stavby 

 

 

Termín:  30.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4308/22 MJP – zveřejnění záměru propachtovat pozemek parc. č. 442/140 o výměře 506 m2 

v k. ú. Dolní Studénky a pozemek parc. č. 541/11 o výměře 5355 m2, pozemek parc. 

č. 541/12 o výměře 712 m2 a pozemek parc. č. 541/13 o výměře 773 m2 vše v k. ú. 

Dolní Temenice 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka propachtovat pozemek par. č.  442/140 o výměře 506 m2 

v k. ú. Dolní Studénky a pozemek parc. č. 541/11 o výměře 5355 m2, pozemek parc. č. 

541/12 o výměře 712 m2 a pozemek parc. č. 541/13 o výměře 773 m2 vše v k. ú. Dolní 

Temenice, za podmínek: 

− sazba pachtu: 2,2 % z průměrné ceny zemědělských pozemků pro dané území dle 

vyhlášky ČR – Ministerstva zemědělství 

 

 

Termín:  23.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4309/22 MJP – navýšení pachtovného, nájemného z pachtovních nebo nájemních smluv 

užívaných k zemědělské činnosti o průměrnou roční míru inflace 

schvaluje 

A) navýšení pachtovného/nájemného z pachtovních/nájemních smluv o míru inflace 

vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských ceny vyhlášenou 

Českým statistickým úřadem za předcházející rok. Zvýšení pachtovného/nájemného 

bude uplatněno písemným oznámením ze strany pachtýře/pronajímatele nejpozději do 

01.09. běžného roku, a to bez nutnosti uzavírat dodatek, a pachtýř/nájemce bude 

povinen novou výši pachtovného/nájemného platit s účinností od oznámení navýšení 

pachtovného/nájemného ze strany pachtýře/pronajímatele.   



 

13|31 

RM 90 – 19.05.2022 

Jedná se o pachtovní smlouvy: 

− SML/2017/0380/MJP – pachtýř AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., IČO 

48392952 

− SML/2016/0135/MJP – pachtýř Bludovská a.s., IČO 25836498 

− SML/2016/0183/MJP – pachtýř Bludovská a.s., IČO 25836498 

− SML/2017/0058/MJP – pachtýř ÚSOVSKO AGRO s.r.o., IČO 25398849 

− SML/2016/0132/MJP – pachtýř Úsovsko a.s., IČO 60793015 

Nájemní smlouvy: 

− MP 47/2006 – nájemce Bludovská a.s., IČO 25836498 

− MP 2/2005/Pro/Vr – nájemce Jiří Komárek, IČO 64965309 

− MP 373/2000 – nájemce MESPOL Medlov, s.s. IČO 25816403 

 

Navýšení pachtovného/nájemného bude sjednáno dodatkem ke shora uvedeným 

pachtovním/nájemním smlouvám: pro další rok bude zvýšení pachtu/nájmu učiněno 

oznámením, jak uvedeno shora v usnesení. 

 

B) z důvodu navýšení průměrné ceny zemědělských pozemků pro dané území dle 

vyhlášky ČR – Ministerstva zemědělství pro k. ú. Horní Temenice z průměrné ceny  

3,48 Kč/m2 nově na 4,50 Kč/m2 uzavření dodatku k nájemní smlouvě  

MP 2/2005/Pro/Vr, nájemce Jiří Komárek, se sídlem Bratrušov 51, IČO 64965309, a 

pachtovní smlouvě SML/2016/0132/MJP/Vr, propachtovatel Úsovsko a.s. se sídlem 

Klopina 33, PSČ 78973, IČO 60793015.  Dodatkem dojde k navýšení sazby 

nájemného/pachtovného dle usnesení. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4310/22 MJP – pravidla a ceny užívání veřejného prostranství pro účely propagace politických 

stran, hrnutí a koalic 

schvaluje 

upřesnění pravidel užívání veřejného prostranství v majetku města Šumperka a ceny za užívání 

veřejného prostranství v případech umisťování reklamních zařízení, volebních stánků a při 

obdobných činnostech a zařízeních využívajících veřejná prostranství v majetku města, 

schváleného usnesením Rady města Šumperka č. 2223/20 ze dne 27.08.2020, a to pro účely 

propagace politických stran, hnutí a koalic v rámci volební kampaně před volbami do 

zastupitelstev obcí a městských obvodů a městských částí ve statutárních městech v termínu 

23. září a 24. září 2022, a to následovně: 

 

1. Volební kampaň – reklamní stojany 

 

− každý jednotlivý kandidující subjekt má nárok na umístění max. jednoho kusu 

reklamního stojanu typu „A“ o velikosti cca 1 m², který smí být umístěn pouze na pěší 

zóně v úseku od obchodního domu po hlavní poštu, a to ve středové části pěší zóny 

tak, aby nebránil volnému pohybu osob, umožnil průjezd vozidel zásobování a 

integrovaného záchranného systému; 

− reklamní stojany smí být umístěny pouze v období od 08.08.2022 do 22.09.2022; 

− úplata za užití práva umístění reklamního stojanu je stanovena ve výši 50,-- Kč/1 

ks/den + sazba DPH; 

− na zajištění závazků uživatele práva, tj. na zajištění úklidu veřejného prostranství po 

skončení akce, je stanovena vratná kauce ve výši 1.000,-- Kč, která bude uhrazena 

nejpozději v den podpisu smlouvy o užití práva a bude vrácena nejpozději do 5 dnů od 

skončení akce; 
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2. Volební kampaň – shromáždění/meetingy 

 

a) Lokalita pěší zóny v úseku od hotelu Grand po hlavní poštu a lokalita na nám. Míru: 

 

− každý jednotlivý kandidující subjekt může uskutečnit shromáždění/meeting včetně 

umístění volebního stánku či obdobného zařízení za účelem volební kampaně na 

veřejném prostranství na pěší zóně v úseku od hotelu Grand po hlavní poštu a na 

nám. Míru celkem 3x (3 x 1 den); 

 

b) Ostatní lokality na pozemcích ve vlastnictví města: 

 

− každý jednotlivý kandidující subjekt může uskutečnit volební kampaň na veřejném 

prostranství na pozemcích ve vlastnictví města, mimo lokality uvedené v bodě a), 

bez omezení počtu shromáždění/meetingů za účelem volební kampaně; 

− na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví města v podobě veřejných 

komunikací, chodníků, parkovišť, náměstí, ulic apod. je nutné z důvodu zajištění 

bezpečnosti a průjezdu vozidel IZS, příp. plynulosti silničního provozu vyřídit na 

odboru dopravy povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) a 

e) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích; 

− na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví města v podobě 

veřejné zeleně, v parcích apod. je nutné z důvodu udržování travních ploch 

konzultovat termín a místo umístění volebních stánků či obdobných zařízení se 

správou veřejné zeleně na oddělení komunálních služeb, umístění volebních 

stánků či jiných zařízení musí být mimo výsadby trvalek a letniček; 

− akce na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví města pořádané a 

spolupořádané městem Šumperk a jím zřízenými a založenými organizacemi budou 

vždy konány bez propagace politických stran, hnutí a koalic, a to v zájmu zajištění 

rovného přístupu všech kandidujících politických subjektů; 

− akce pořádané na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví jiného 

subjektu je uspořádání shromáždění/meetingu za účelem volební kampaně možné 

jen se souhlasem vlastníka pozemku; 

− zábor veřejného prostranství pro účely volební kampaně je možný v období od 

08.08.2022 do 22.09.2022;  

− úplata za užití práva je stanovena ve výši 50,-- Kč/m²/den + sazba DPH. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4311/22 MJP – EKOZIS s.r.o., smlouva o smlouvě budoucí kupní č. obch/0073/2012 – 

prodloužení termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy 

doporučuje ZM 

schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 693/12 ze dne 20.09.2012 ve znění 

usnesení zastupitelstva města č. 227/15 ze dne 18.06.2015 a usnesení zastupitelstva města 

č. 233/19 ze dne 20.06.2019, týkající se budoucího odkupu části pozemku p. č. 102/1 a díla 

vybudované komunikace, chodníků, parkovacího stání a zelených pásů v k. ú. Horní Temenice. 

Změna spočívá v prodloužení původního termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to 

z termínu 30.12.2021 na nový termín 31.12.2023. 

V ostatním se usnesení zastupitelstva města č. 693/12 ze dne 20.09.2012 ve znění usnesení 

zastupitelstva města č. 227/15 ze dne 18.06.2015 a usnesení zastupitelstva města č. 

233/19 ze dne 30.05.2019 nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4312/22 MJP – změna usnesení ZM č. 478/20 ze dne 14.05.2020 (or. prodeje zahrady mezi 

ul. Vančurovou a Zábřežskou) 

doporučuje ZM 

schválit změnu usnesení ZM č. 478/20 ze dne 14.05.2020 ve znění usnesení ZM č. 792/21 

ze dne 16.09.2021 v části schválení kupujících a schválených podílů na p. č. st. 1772/2 a     

p. č. st. 1233/2 v k. ú. Šumperk tak, že původní text: 

 

 Kupující: P. Ch., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2, J. H., spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2, J. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st.p.č. 

1772/2, P. a M. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/6 na st. p. č. 1233/2, všichni bytem Šumperk, M. K., spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st. p. č. 1233/2, 

bytem Kociánov, Loučná nad Desnou, P. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 

1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st. p. č. 1233/2, bytem Šumperk, V. K., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 

na st. p. č. 1233/2, bytem Rapotín, P. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 

1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st. p. č. 1233/2, bytem Starý Lískovec,  P. 

S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/6 na st. p. č. 1233/2, bytem Šumperk. 

 

se nahrazuje novým text, který zní:  

 

 Kupující: P. Ch., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1772/2, J. H., spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1772/2, J. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 

1772/2, P. a M. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/4 na st. p. č. 1233/2, všichni bytem Šumperk,  P. Š., spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/7 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st. p. č. 1233/2, 

bytem Šumperk, P. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1772/2 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st. p .č. 1233/2, bytem Starý Lískovec,  P. S., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 

na st. p. č. 1233/2, bytem Šumperk. 

 

Důvodem změny je odstoupení kupujících M. K. a V. K.. 

V ostatním se usnesení ZM č. 478/20 ze dne 14.05.2020 ve znění usnesení ZM č. 792/21 ze 

dne 16.09.2021 nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4313/22 MJP – změna usnesení RM č. 1655/20 ze dne 05.03.2020 (or. prodeje zahrady mezi 

ul. Vančurovou a Zábřežskou) 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 1655/20 ze dne 05.03.2020 ve znění usnesení RM č. 3362/21 ze 

dne 23.09.2021, kterým bylo schváleno zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes část       

p. č. st. 1233/2 v k. ú. Šumperk. 

Změna spočívá na straně oprávněných, kde z důvodu odstoupení od záměru sjednat 

služebnost odstoupili M. K., bytem Kociánov, Loučná nad Desnou, a V. K., bytem Rapotín. 

V ostatním se usnesení RM č. 1655/20 ve znění usnesení RM č. 3362/21 nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4314/22 MJP – zveřejnění prodeje pozemků p. č. 3019, p. č. 1278/18, p. č. 1291/3 a p. č. 

1291/6 v k. ú. Šumperk (or. vnitroblok ul. 17. listopadu, Americké a Rooseveltovy) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat pozemek parc. č. 1291/6 o výměře 1044 m2, pozemek parc. 

č. 1291/3 o výměře 2165 m2, pozemek par. č. 1278/18 o výměře 161 m2 a pozemek parc. č. 

3019 o výměře 162 m2 vše v k. ú. Šumperk. 

 

Kupní cena: min. 3.670,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

 

Podmínky: 

− písemné žádosti o koupi nemovitých věcí s akceptací minimální kupní ceny budou 

zájemci zaslány nebo doručeny osobně na adresu Městský úřad Šumperk, odbor 

majetkoprávní, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, nejpozději do 12.00 hod. dne 

06.06.2022. Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty a budou zájemcům 

vráceny. 

− zájemce o koupi nesmí mít vůči městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky, nesmí být 

s městem Šumperk v době podání žádosti v soudním sporu, což doloží čestným 

prohlášením, které bude přiloženo k žádosti 

− v případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí bude kupující vybrán ve výběrovém 

řízení, kterého se zúčastní zájemci o koupi, kteří podali ve stanovené lhůtě žádost o 

koupi s tím, že kupujícím bude ten, kdo nabídne nejvyšší kupní cenu. Vyvolávací cena 

přitom bude cena uvedená ve zveřejnění  

− zájemci, kteří podají ve shora uvedené lhůtě žádost o koupi nemovitých věcí, budou 

následně informováni městem Šumperk o termínu a místě konání výběrového řízení 

− prodávající si vyhrazuje doplnit podmínky prodeje předmětných pozemků v souladu 

s konečným účelem prodeje předmětných pozemků 

 

 

Termín:  23.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4315/22 MJP – správa majetku – nákup el. energie a zemního plynu 

schvaluje 

koncepci nákupu elektrické energie a zemního plynu na rok 2023 případně i rok 2024 pro 

město Šumperk, jím zřízené nebo založené organizace a společnost SATEZA a.s., pro město 

Jeseník, Mohelnici, Ústí nad Orlicí a jimi zřízené nebo založené organizace a obec Českou Ves 

a jí zřízené organizace, formou aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno, kdy město 

Šumperk bude centrálním zadavatelem. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4316/22 MJP – správa majetku – nákup el. energie a zemního plynu 

schvaluje 

uzavření „smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů při 

centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie a zemního plynu na 

rok 2023 případně i rok 2024 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem a organizacemi 

zřízenými nebo založenými městem Šumperkem na straně druhé, a to: 

 

− Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se sídlem 

Nerudova 567/4B, Šumperk, IČO 71011994 
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− Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, se 

sídlem Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČO 00852091 

− Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se sídlem 

Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 60801085 

− Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Dr. E. Beneše 974/1, Šumperk, 

IČO 00852295 

− Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. května 870/63, Šumperk, IČO 

00852317 

− Základní škola Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 2692/38, Šumperk, IČO 

00852864 

− Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Vrchlického 1846/22, Šumperk, 

IČO 60339381 

− Základní škola Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 2325/21, Šumperk, IČO 

00852287 

− Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 28. 

října 1280/1, Šumperk, IČO 65496604 

− Kino Oko, se sídlem Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk, IČO 00851400 

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

− Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 

− Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163 

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

Šumperk, se sídlem Komenského 810/9, Šumperk, IČO 00852082 

− Dům kultury Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830 

− SATEZA a.s., se sídlem 8.května 2948/41a, Šumperk, IČO 25350129 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4317/22 MJP – správa majetku – nákup el. energie a zemního plynu 

schvaluje 

uzavření „smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů při 

centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie a zemního plynu na 

rok 2023 případně i rok 2024 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461 na straně jedné jako centrálním zadavatelem a obcí Česká Ves a 

organizacemi zřízenými nebo založenými obcí Českou Vsí na straně druhé, a to: 

 

− Obec Česká Ves, se sídlem Jánského 341, Česká Ves, PSČ 790 81, IČO 00636037 

− Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, se sídlem Makarenkova 414, Česká Ves,  

PSČ 790 81, IČO 00852066 

− Mateřská škola Česká Ves, Jesenická 98 – příspěvková organizace, se sídlem 

Jesenická 98, Česká Ves, PSČ 790 81, IČO 75029731 

− Mateřská škola Česká Ves, Holanova 53 – příspěvková organizace, se sídlem Holanova 

53, Česká Ves, PSČ 790 81, IČO 75029723 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4318/22 MJP – správa majetku – nákup el. energie a zemního plynu 

schvaluje 

uzavření „smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů při 

centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie a zemního plynu na 

rok 2023 případně i rok 2024 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 



 

18|31 

RM 90 – 19.05.2022 

Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem a městem Mohelnice 

a organizacemi zřízenými nebo založenými městem Mohelnicí na straně druhé, a to: 

 

− Město Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 00303038 

− FK MOHELNICE z.s., se sídlem 1. máje 787/14, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 

63696045  

− Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o., se sídlem Lazebnická 974/2, 

Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 29386004 

− Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12, se sídlem Hálkova 1135/12, Mohelnice, PSČ  

789 85, IČO 63696398 

− Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10, se sídlem Na Zámečku 858/10, 

Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 63696380 

− Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace, se 

sídlem Medkova 419/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 70885541 

− Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice, pobočný spolek, se sídlem nám. Tyrše a Fügnera 

194/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 45212341  

− Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, se sídlem Mlýnská 758/1, Mohelnice, PSČ 789 

85, IČO 00852970 

− Základní škola Mohelnice, Vodní 27, se sídlem Vodní 248/27, Mohelnice, PSČ 789 85, 

IČO 00852937 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

 

4319/22 MJP – správa majetku – nákup el. energie a zemního plynu 

schvaluje 

uzavření „smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů při 

centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie a zemního plynu na 

rok 2023 případně i rok 2024 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem a městem Jeseník a 

organizacemi zřízenými nebo založenými městem Jeseníkem na straně druhé, a to: 

 

− Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 

00302724  

− Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 

799/7, Jeseník, PSČ 790 01 IČO 75029430 

− Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem 

Křížkovského 1217/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 75029251 

− Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353/5, Jeseník, PSČ 790 

01, IČO 62353080 

− Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307/36, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČO 70914877 

− Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Bukovice, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČO 70599921 

− Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 

60341742 

− Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA 

Jeseník, se sídlem Průchodní 154/5, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 00852341 

− Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 00852112 

− Centrum sociálních služeb Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, PSČ 790 

01, IČO 00852163 



 

19|31 

RM 90 – 19.05.2022 

− Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168/41, Jeseník, PSČ 790 

01, IČO 64610063 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4320/22 MJP – správa majetku – nákup el. energie a zemního plynu 

schvaluje 

uzavření „smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů při 

centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu el. energie a zemního plynu na 

rok 2023 případně i rok 2024 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem a městem Ústí nad 

Orlicí a organizacemi zřízenými nebo založenými městem Ústí nad Orlicí na straně druhé, a to: 

 

− Město Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČO 

00279676 

− Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí,  

PSČ 562 06, IČO 70857156 

− Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01,  

IČO 70857130 

− KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, se sídlem Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí, PSČ 

562 01, IČO 00485195 

− Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, se sídlem Dělnická 67, Ústí nad 

Orlicí, PSČ 562 01, IČO 75017318 

− Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348, se sídlem Heranova 1348, 

Ústí nad Orlicí, PSČ 562 06, IČO 75017393 

− Mateřská škola Jasánek, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136, se sídlem Nerudova 136, Ústí 

nad Orlicí – Hylváty, PSČ 562 03, IČO 75017555 

− Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96, se sídlem Černovír 96, Ústí nad Orlicí,  

PSČ 562 01, IČO 75017717 

− Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8, se sídlem Knapovec 8, Ústí nad 

Orlicí, PSČ 562 01, IČO 75017636 

− Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, se sídlem Na Výsluní 200, Ústí nad 

Orlicí, PSČ 562 01, IČO 75017237 

− Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290, se sídlem Pod Lesem 290, Ústí nad 

Orlicí – Hylváty, PSČ 562 03, IČO 75017474  

− Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165, se sídlem Sokolská 165, Ústí nad Orlicí – 

Kerhartice, PSČ 562 04, IČO 75018284 

− Městská knihovna Ústí nad Orlicí, se sídlem Příkopy 376, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, 

IČO 68212691 

− Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, se sídlem 17. listopadu 72, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 

01, IČO 00486329 

− Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, se sídlem Smetanova 43, Ústí nad Orlicí, 

PSČ 562 01, IČO 75018683  

− Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o., se sídlem Tvardkova 1191, Ústí nad 

Orlicí, PSČ 562 01, IČO 47471581 

− Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, se sídlem Bratří Čapků 1332, Ústí 

nad Orlicí, PSČ 562 06, IČO 75018446 

− Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11, se sídlem Komenského 11, Ústí nad 

Orlicí, PSČ 562 01, IČO 75018365 

− Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75, se sídle Školní 75, Ústí nad Orlicí – 

Kerhartice, PSČ 562 04, IČO 75018608 

− Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, se sídlem Třebovská 147, Ústí nad Orlicí 

– Hylváty, PSČ 562 03, IČO 75018527 
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− Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí, se sídlem Smetanova 

1500, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČO 72085142 

− Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600, se sídlem 17. listopadu 

1600, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČO 72554291 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4321/22 MJP – pronájem části pozemku p. č. 1268/39 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 02.05.2022 do 18.05.2022 dle usnesení rady města č. 4210/22 ze dne 

28.04.2022 pronájem části pozemku p. č. 1268/39 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Šumperk, za 

těchto podmínek: 

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

00303461 

− nájemce: STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 

60838744 

− účel pronájmu: uložení stavebního materiálu – betonových výrobků 

− doba nájmu: určitá do 31.10.2022 

− nájemné: dohodou ve výši 917,-- Kč k celku/měsíc 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4322/22 MJP – zveřejnění změny smlouvy o nájmu nemovité věci SML/2021/0404/MJP – 

pronájem části pozemku p. č. 1998/1 o výměře 145 m2 v k. ú. Šumperk (část 

zahrady u domu Reissova 17, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit smlouvu o nájmu nemovité věci 

SML/2021/0404/MJP ze dne 16.06.2021, uzavřenou mezi pronajímatelem městem 

Šumperkem a nájemcem L. B., bytem Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části pozemku 

p. č. 1998/1 o výměře 145 m2, pro účely: pozemek pro individuální využití, za roční nájemné 

725,-- Kč, při sazbě nájmu 5,-- Kč/m2/rok. 

Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření účelu nájmu, k změně výměry původního účelu 

nájmu a k změně výše ročního nájmu, přičemž nově bude předmět nájmu pronajatý pro účely: 

a) pozemek pro individuální využití – 130 m2, b) pozemek pod ostatní stavbou/zahradní 

chatka – 15 m2, za celkové roční nájemné 1.100,-- Kč, při zachování sazby nájmu pro účel     

a) 5,-- Kč/m2/rok, a při stanovení sazby nájmu pro účel b) 30,-- Kč/m2/rok. 

Účinnost změny nájemní smlouvy dnem uzavření dodatku č. 1. 

V ostatním se smlouva o nájmu nemovité věci SML/2021/0404/MJP nemění. 

 

 

Termín:  30.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4323/22 MJP – peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s., v roce 2022 

projednala 

aktuální Stanovy akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem 

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO 47674954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 714, (dále také jen „společnost Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s.“). 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4324/22 MJP – peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s., v roce 2022 

schválila a doporučuje ZM schválit 

(a) peněžitý vklad města Šumperk ve výši 4.890.154,-- Kč (slovy: čtyři miliony osm set 

devadesát tisíc jedno sto padesát čtyři koruny české) do základního kapitálu 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., formou úpisu 4.890 (slovy: čtyři 

tisíce osm set devadesát) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 1.000,-- Kč každá, upisovaných za účelem zvýšení základního kapitálu 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dle článku 6 odst. 3 stanov 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., a to podle ust. § 484 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), v platném znění, uplatněním přednostního práva upsat nové akcie 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. upisovaných ke zvýšení 

základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.; a 

 

(b) započtení pohledávky města Šumperk vůči společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. ve výši 4.890.154,-- Kč (slovy: čtyři miliony osm set devadesát tisíc 

jedno sto padesát čtyři korun českých), která vznikla na základě SMLOUVY O 

PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY 

MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERK č. OBCH/0086/2014 uzavřené mezi 

městem Šumperk a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dne 20. 

června 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2015, proti pohledávce 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za městem Šumperk na 

zaplacení emisního kurzu upsaných akcií ve výši 4.890.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony 

osm set devadesát tisíc korun českých) na splacení emisního kursu kmenových akcií 

na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá v počtu 4.890 

(slovy: čtyři tisíce osm set devadesát) kusů, které společnost Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. vydá městu Šumperk v případě výše uvedeného peněžitého 

vkladu města Šumperk, přičemž rozdíl ve výši 154,-- Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři 

korun českých) bude uhrazen společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

městu Šumperk v penězích. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4325/22 MJP – peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s., v roce 2022 

schválila a doporučuje ZM schválit 

pověření Mgr. Tomáše Spurného, bytem Šumperk, starosty, k veškerým právním jednáním a 

úkonům s tímto souvisejícím, zejména k úpisu akcií, k podpisu smlouvy o upsání akcií, listiny 

upisovatelů, dohody o započtení výše uvedených pohledávek, a dále k převzetí nově vydaných 
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kmenových akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. na jméno v listinné 

podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá v počtu 4.890 (slovy: čtyři tisíce osm set 

devadesát) kusů a/nebo hromadné listiny, která nahrazuje více akcií společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě, a podpisu 

příslušného předávacího protokolu ohledně těchto akcií a/nebo takové hromadné listiny.“ 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4326/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – stavba 

technologického zařízení pro dobíjecí stanici elektromobilů v lokalitě nám. Republiky 

schvaluje 

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

technologického zařízení: „Olife Energy Net – lokalita SU_Šumperk“ přes pozemek p. č. 

227/20 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení dobíjecí stanice elektromobilů v lokalitě parkoviště 

na nám. Republiky v Šumperku. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

Olife Energy Net, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 10800 Praha 10, IČO 

29291879 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, stanovenou podle 

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 5.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 ks 

nadzemního zařízení a 250,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky 

věcného břemene, určené geometrickým plánem, který po dokončení stavby a jejím 

zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 

2.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude oprávněným provedena před vkladem 

věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

− Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.06.2025. 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:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4327/22 Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku základních škol a přípravné třídy ve městě 

Šumperku pro školní rok 2022/2023 

bere na vědomí 

informaci o výsledcích zápisu dětí do 1. ročníku základních škol a přípravné třídy ve městě 

Šumperku pro školní rok 2022/2023. 
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4328/22 Změna organizace školního roku 2021/2022 v ZŠ Šumperk, Sluneční 38 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace školního roku 2021/2022 v Základní škole Šumperk, Sluneční 

38, IČO 00852864. 

 

   

4329/22 Žádost MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, o souhlas k uzavření DPP s ředitelkou 

školy 

schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro ředitelku 

Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, Bc. Silvii Zjavkovou pro 

období trvání projektu „Šablony III PRO MŠ Sluníčko Šumperk, č. projektu 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021586 financováno z prostředků EU OPVVV Šablony III.“, tj od 

01.09.2021 do 31.08.2023, ve znění náplně práce – zpracování a administrace projektu. 
 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

4330/22 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2022 (dodatek) 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  

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

k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2021 ve výši 6.328,-- Kč. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

4331/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu 

schvaluje 

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

čistícího stroje s příslušenstvím, v celkové výši do 65 tis. Kč. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4332/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona  
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, posílit fond 

investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové výši 32 tis. Kč. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4333/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu 

schvaluje 

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 umělé lezecké stěny, v 

celkové výši do 170 tis. Kč. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4334/22 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona  

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

věcný dar v celkové hodnotě 3.702,-- Kč od společnosti MK Fruit s.r.o., se sídlem Žerotínova 

87, 78701 Šumperk, IČO 25551213, který bude účelově poskytnut ve formě OVOCE – 

ZELENINY pro ukrajinské děti. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4335/22 Zapojení do projektu YEScard a navazující změny v Provozním řádu rozhledů 

z radniční věže a prohlídkových okruhů městem 

schvaluje 

zapojení města Šumperka do projektu YEScard formou akceptace bonusu v podobě 1 + 1 

(1 placený vstup do expozice + 1 vstup zdarma na radniční věž) pro držitele slevové karty 

YEScard, jejímž provozovatelem je spolek Jeseníky – sdružení cestovního ruchu, z. s. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4336/22 Zapojení do projektu YEScard a navazující změny v Provozním řádu rozhledů 

z radniční věže a prohlídkových okruhů městem 

schvaluje 

změny v Provozním řádu rozhledů z radniční věže a prohlídkových okruhů městem. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4337/22 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro Kruh přátel 

Šumperského dětského sboru, z.s., Komenského 9, Šumperk, IČO 64094740, pro pořádání 

benefičního koncertu. Koncert proběhne v úterý 28.06.2022 a výtěžek koncertu (dobrovolné 

vstupné) bude věnován na podporu ukrajinských dětí žijících na Šumpersku. 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

  

4338/22 Uzavření smluv o zajištění ubytovacích kapacit pro ukrajinské uprchlíky 

schvaluje 

uzavření smluv o zajištění ubytovací kapacity v majetku města Šumperka pro uprchlíky 

z Ukrajiny, uzavřené mezi městem Šumperk a Olomouckým krajem za účelem následného 

periodického čerpání kompenzačních příspěvků. 

 

− Smlouva č. 2022/01220/NUB/DSM: Nouzová ubytovna – objekt CO Luže, Vikýřovická 

ulice, Šumperk. Ubytovací kapacita pro 34 osob. 

 

− Smlouva č. 2022/01990/NUB/DSM: byt č. 46 o velikosti 2+1 v 11. nadzemním 

podlaží domu č.p. 445 na ul. Čsl. Armády č. 22 v Šumperku. Ubytovací kapacita pro 4 

osoby. 

 

− Smlouva č. 2022/01991/NUB/DSM: byt č. 1 o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží 

domu č. p. 2325 na ulici Šumavská č. 21 v Šumperku. Ubytovací kapacita pro 5 osob. 

 

− Smlouva č. 2022/02353/NUB/DSM:  

 

- byt č. 18 o velikosti 3+1 na ulici Zahradní č.p. 2722/33 v Šumperku. Kapacita 5 

osob.  

- byt č. 19 o velikosti 2+1 na ulic Zahradní č.p. 2722/33 v Šumperku. Kapacita 4 

osoby. 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Bc. Bačová 

4339/22 Uzavření smluv o zajištění ubytovacích kapacit pro ukrajinské uprchlíky 

svěřuje 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, starostovi města působnost v oblasti uzavírání smluv o zajištění ubytovacích kapacit 

v majetku města Šumperk, vyčleněných k ubytování uprchlíků z Ukrajiny a souvisejících úkonů, 

změn, dodatků. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Bc. Bačová 
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4340/22 Testovací režim softwaru pro Městskou policii Šumperk 

bere na vědomí 

záměr Městské policie Šumperk v druhém pololetí roku 2022 zavést a testovat software MP 

Manager od společnosti FT Technologies a.s., a to ve verzi „cloud“. 

 

   

4341/22 Projekt Taxík Maxík – dodatky ke smlouvám 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu Taxík 

Maxík, uzavřené dne 05.09.2019 mezi Nadací Charty 77, IČO 00417904, se sídlem Praha 1, 

Melantrichova 5, PSČ 110 00, a městem Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. 

Míru 364/1, PSČ 787 01. Dodatkem dojde ke změně provozování podmínek služby Taxík 

Maxík tak, že stanovená jednotná výše ceny přepravní služby (jízdy) Taxík Maxík se od 

01.06.2022 navýší z částky 30,-- Kč/za osobu na částku 50,-- Kč/za osobu. 

 

 

Termín:  30.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

4342/22 Projekt Taxík Maxík – dodatky ke smlouvám 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SML/2020/0001/MJP uzavřené dne 

06.01.2020 mezi městem Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, 

PSČ 787 01, jako půjčitelem a PONTIS Šumperk o.p.s., IČO 25843907, se sídlem Šumperk, 

Gen. Svobody 2800/68, PSČ 787 01, jako vypůjčitel, jejímž předmětem je výpůjčka 

automobilu za účelem provozování služby Taxík Maxík. Dodatkem dojde ke změně podmínek 

provozování služby Taxík Maxík tak, že stanovená jednotná výše ceny přepravní služby (jízdy) 

Taxík Maxík se od 01.06.2022 navýší z částky 30,-- Kč/za osobu na částku 50,-- Kč/za osobu. 

 

 

Termín:  30.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4343/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

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

pronajímatelem na straně jedné a V. K., trvale bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

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

01.06.2022 

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

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4344/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

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

pronajímatelem na straně jedné a A. G., trvale bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

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

01.06.2022 

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

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4345/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

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

pronajímatelem na straně jedné a O. K., trvale bytem Bedřichov, Oskava, jako nájemkyní na 

straně druhé, za podmínek:  

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

01.06.2022 

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

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4346/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

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

pronajímatelem na straně jedné a J. B., trvale bytem Libina, jako nájemcem na straně druhé, 

za podmínek:  

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

01.06.2022 

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

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4347/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

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

pronajímatelem na straně jedné a J. D., trvale bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

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

01.06.2022 

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

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4348/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

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

pronajímatelem na straně jedné a B. H., trvale bytem Vikýřovice, jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

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

01.06.2022 

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

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4349/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 5 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2016/0550/OSM ze dne 21.11.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. K., trvale bytem Šumperk, 

jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické, na straně druhé, 

za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2022  

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

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4350/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2017/0301/OSM ze dne 18.04.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. S., trvale bytem Šumperk, 

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

za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2022  

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

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4351/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2021/0329/OSM uzavřené dne 17.05.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.07.2022  

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

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4352/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2021/0159/OSM ze dne 26.04.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. L., trvale bytem Šumperk, 

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

druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.06.2022 

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

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4353/22 Odprodej zastaralé a dále nevyužitelné výpočetní techniky 

schvaluje 

odprodej 3 ks zastaralých a dále nevyužitelných PC sestav. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Kouřil 

 

 

4354/22 Petice občanů domu Jesenická 55 „Za opravu chodníků, vybudování 

velkoobjemového kontejneru na komunální a tříděný odpad a za revitalizaci 

parkoviště“ 

bere na vědomí 

petici občanů domu Jesenická 55 „Za opravu chodníků, vybudování velkoobjemového 

kontejneru na komunální a tříděný odpad a za revitalizaci parkoviště“ a ukládá odpovědět 

petentům v souladu se závěry společného jednání města a zástupců petičního výboru dne 

18.05.2022. 

 

 

4355/22 Vyhodnocení poptávkového řízení „Tisk a distribuce Šumperského zpravodaje“ 

schvaluje 

na základě vyhodnocení poptávkového řízení na „Tisk a distribuce Šumperského zpravodaje“ a 

doporučení redakční rady zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem: KartoTISK, s.r.o., 

Žerotínova 2075, 787 01 Šumperk, IČO 26787024. 

Nabídková cena na tisk a distribuci 4 čísel Šumperského zpravodaje je 403.000,-- Kč bez DPH, 

tj. 446.490,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  15.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 

 

4356/22 Vyhodnocení poptávkového řízení „Tisk a distribuce Šumperského zpravodaje“ 

ukládá 

vedoucí odboru FaP v rámci rozpočtové změny roku 2022 navýšení rozpočtu tiskové mluvčí o 

částku 143.000,-- Kč. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4357/22 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky 

schvaluje 

smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuci plomb 

a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů – číslo smlouvy (DMS): 530-2022-16233, 

uzavřenou mezi Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00         

Praha 1 - Nové Město, IČO 00020478, a městem Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, 

IČO 00303461. 

 

Termín:  26.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

   

4358/22 Žádost společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., o mimořádnou úpravu cen 

služeb 

schvaluje 

dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb při nakládání s odpady (Svoz nádob s horním 

výsypem ve městě Šumperk). 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

4359/22 Žádost společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., o mimořádnou úpravu cen 

služeb 

schvaluje 

dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb při nakládání s odpady (Nakládání se svezenou 

hmotou z nádob s horním výsypem – papír a nápojový karton – ve městě Šumperk). 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný       Ing. Jakub Jirgl 

                      starosta      2. místostarosta 
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