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Naše čj.: MUSP 59265/2022 

Naše sp. zn.: 59260/2022 TAJ/PECH *MUSPX02FVOMW*
 

U S N E S E N Í  

z 91. schůze Rady města Šumperka ze dne 02.06.2022 

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. 

 

4360/22 MJP – zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce TJ Šumperk 

schvaluje 

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

86/99/JG ze dne 28.02.2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou mezi půjčitelem 

městem Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01, a 

vypůjčitelem TJ Šumperk, z.s., IČO 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 1691/55, PSČ 

787 01, na dobu určitou do 31.12.2033. 

Změnou smlouvy o výpůjčce bude zúžen předmět výpůjčky o pozemek p. č. 1257/115 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

4361/22 MJP – zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce TJ Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperk vypůjčit pozemek p. č. 1257/115 v katastrálním území 

Šumperk, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

− účel výpůjčky: staveniště 

− doba výpůjčky: určitá, na dobu stavby „Modernizace zimního stadionu v Šumperku – 

etapa 3a (přístavba sever)“ 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4362/22 Zapojení města do iniciativy „Pakt starostů a primátorů EU v oblasti klimatu a 

energetiky“ 

schvaluje 

zapojení města Šumperka do iniciativy „Pakt starostů a primátorů EU v oblasti klimatu a 

energetiky“ a pověřuje starostu města k podpisu závazku „Pakt starostů a primátorů – 

Evropa“. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný   

4363/22 MJP – správa majetku – Nemocnice – změna plánu oprav na rok 2022 

schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výši 800.000,-- Kč  z 70 % fondu investic do  30 % fondu 

oprav v areálu Nemocnice Šumperk v roce 2022. 

 

 

Termín:  15.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4364/22 MJP – správa majetku – Nemocnice – změna plánu oprav na rok 2022 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 3831/22 ze dne 10.02.2022, kterým byl schválen plán oprav a 

investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2022 - dle nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro 

ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 

 

   - fond investic – 70 % z 92 % nájemného       5.888.000,-- Kč 

   - přesun finančních prostředků z roku 2021     8.549.000.-- Kč 

   - zvýšení fondu investic o inflaci         134.000,-- Kč 

   - převod finančních prostředků do 30% fondu oprav     - 800.000,-- Kč 

   - celková výše fondu investic pro rok 2022             13.771.000,--  Kč 

 

   FOND INVESTIC: 

   - pavilon C – instalace automatických dveří na operační sál č. 5    116.000,--  Kč 

   - pavilon C – modernizace technologie chlazení VZT jednotek              2.032.000,--  Kč 

   - pavilon B – modernizace rozvodů a technologie med. plynů na odd. ARIP    4.557.000,--  Kč 

   - pavilon C – výměna výtahu u baby boxu                1.300.000,--  Kč 

   - výměna výtahů dle posouzení technického stavu               5.600.000,--  Kč 

   - rezerva, projektové dokumentace         166.000,--  Kč 

    - celkem fond investic roku 2022               13.771.000,--  Kč 

 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4365/22 MJP – správa majetku – Nemocnice – souhlas s provedením technického zhodnocení 

schvaluje 

udělení souhlasu s provedením stavebních úprav – technického zhodnocení – stavební úpravy 

související se stavebními úpravami kongresového sálu umístěného ve 2.NP pavilonu C v areálu 

nemocnice Šumperk, stavba občanského vybavení bez č.p., na st. p. č. 5384, 5471, 5529, 
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5530, 5531, 5595, 5596 a 5597 v k. ú. Šumperk, v celkové ceně max. 3,5 mil. Kč + DPH, a to 

nájemci, společnosti Nemocnice Šumperk a.s., za níže uvedených podmínek: 

 

− technické zhodnocení pronajatého majetku bude provedeno výhradně na náklady 

nájemce 

− při provádění stavebních prací budou respektovány bezpečnostně technické 

požadavky, zejména stavební zákon a další související zákony 

− toto provedené technické zhodnocení nebude zvyšovat hodnotu hmotného majetku 

pronajímatele 

− nájemce bude mít právo toto technické zhodnocení v souladu s příslušnými předpisy 

odepisovat do nákladů 

− při ukončení nájemního vztahu nebude nájemce požadovat po pronajímateli finanční 

vyrovnání vynaložených nákladů 

 

 

Termín:  15.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4366/22 Řádná účetní závěrka – Divadlo Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 

s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 07 Šumperk, v působnosti valné hromady, 

schvaluje 

 

1. Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 ve výši: 

 
Výnosy celkem        23.181.024,75 Kč 

Náklady celkem       22.744.530,83 Kč 

 

Výsledek hospodaření            436.493,92 Kč 

 

2. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 v částce 436.493,92 Kč takto: 

 

- převedení zisku na účet 428 000 Nerozdělený zisk minulých let v částce 436.493,92 Kč. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Potěšil 

   

4367/22 Investiční dotace – Divadlo Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 

s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 07 Šumperk, v působnosti valné hromady, 

doporučuje ZM schválit 

− poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 870.000,-- Kč na klimatizační zařízení, 

dataprojektor a záznamového zařízení k inspicientce vč. komunikačních koncových 

zařízení 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Potěšil 
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4368/22 Šumperské sportovní areály – vyúčtování dotací za rok 2021 

schvaluje 

roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály s.r.o., 

Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující areál plaveckých bazénů Na 

Benátkách a Letní bratrušovské koupaliště v Šumperku za rok 2021. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

4369/22 Šumperské sportovní areály – vyúčtování dotací za rok 2021 

schvaluje 

roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály s.r.o., 

Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující objekt zimního stadionu a tenisových 

kurtů v Šumperku za rok 2021. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

4370/22 Šumperské sportovní areály – vyúčtování dotací za rok 2021 

schvaluje 

dorovnání dotace na pokrytí ztráty z provozu areálu plaveckých bazénů Na Benátkách a z 

provozu Letního bratrušovského koupaliště v Šumperku za rok 2021 ve výši 2.317.373,15 Kč 

dle čl. II. odst. 5 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka na 

kompenzaci nákladů závazků veřejné služby ze dne 09.05.2017, uzavřené se společností 

Šumperské sportovní areály s.r.o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, a ukládá 

odboru finančnímu a plánovacímu poskytnout tuto částku z úspory dotace za rok 2021 

poskytnuté na provoz zimního stadionu a tenisových kurtů v Šumperku ve výši 128.493,73 Kč 

a zapracovat vzájemná vyúčtování do rozpočtových opatření. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

          Ing. Peluhová 

   

4371/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

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

s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního 

fondu, v celkové výši 676 tis. Kč. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4372/22 Příspěvková organizace města Šumperka – nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 

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

s ustanovením § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, odvod finančních prostředků z fondu investic do rozpočtu 

zřizovatele v celkové výši 676 tis. Kč. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4373/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VIII r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. VIII roku 2022: 

příjmy ve výši:           804 tis. Kč 

výdaje ve výši:       1.491 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  625.227 tis. Kč 

výdaje celkem:  872.273 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  922.934 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      893.973 tis. Kč 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4374/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IX r. 2022 

doporučuje ZM 

schválit rozpočtová opatření č. IX roku 2022: 

příjmy ve výši:                  0 tis. Kč 

výdaje ve výši:       26.217 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  625.227 tis. Kč 

výdaje celkem:  898.490 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  922.934 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      920.190 tis. Kč 

   

4375/22 MJP – majetkoprávní řešení pozemků pod stavbami komunikace, protipovodňových 

opatření a cyklotrasy k PZ IV 

doporučuje ZM 

schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, za těchto podmínek: 

− budoucí prodávající: SHM, s.r.o., se sídlem Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk,                

IČO 47976519 

− budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461 

− předmět výkupu: část p. č. 983/2 v katastrálním území Šumperk o výměře cca 11 m2 

− kupní cena: 340,-- Kč/m2 + případná sazba DPH 
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− účel výkupu: pozemek pod stavbou komunikace k PZ IV 

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

smlouvy před podáním návrhu na vklad 

− kupující uhradí geometrický plán na zaměření předmětu převodu 

− vlastní kupní smlouva bude uzavřena po zaměření stavby komunikace a její kolaudaci 

− správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí kupující 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4376/22 MJP – majetkoprávní řešení pozemků pod stavbami komunikace, protipovodňových 

opatření a cyklotrasy k PZ IV 

doporučuje ZM 

schválit zrušení usnesení ZM č. 895/22 ze dne 27.01.2022 z důvodu zrušení žádosti 

společností BM LAND ČESKO, s.r.o., o převod p. č. 987/12 v katastrálním území Šumperk pro 

umístění reklamního pylonu. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4377/22 MJP – majetkoprávní řešení pozemků pod stavbami komunikace, protipovodňových 

opatření a cyklotrasy k PZ IV 

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, 

uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, 

za těchto podmínek: 

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

budou převedeny do vlastnictví ONO Stavebniny s. r. o., se sídlem Průmyslová 3083/1, 

Šumperk, IČO 26823322, pozemky p. č. 987/11, p. č. 987/3, p. č. 987/13, za 

účelem: rozšíření areálu firmy 

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

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

IČO 00303461, budou převedeny pozemky p. č. 984/9, p. č. 984/11, p. č. 984/15,   

p. č. 984/16 a p. č. 984/18, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro 

stavbu přístupové komunikace a chodníku do lokality PZ IV 

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

případná sazba DPH 

− před uzavřením směnné smlouvy budou sejmuta zástavní práva váznoucí na 

pozemcích ve vlastnictví ONO Stavebniny s. r. o. 

− správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí společně oba směnitelé 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4378/22 MJP – majetkoprávní řešení pozemků pod stavbami komunikace, protipovodňových 

opatření a cyklotrasy k PZ IV 

doporučuje ZM 

schválit uzavření kupní smlouvy za těchto podmínek: 
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− prodávající: BM LAND ČESKO s. r. o., se sídlem Türkova 1272/7, Praha 4, Chodov,                

PSČ 149 00, IČO 04335686 

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

− účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou komunikace, 

protipovodňových opatření a cyklotrasy v lokalitě průmyslové zóny IV v Šumperku 

− předmět výkupu: 

- pozemky pro stavbu komunikace a protipovodňových opatření: 

p. č. 984/13, p. č. 1015/3, p. č. 1015/2, p. č. 1067/31, p. č. 1067/32, p. č. 

1067/34, p. č. 2094/12, p. č. 2094/14  

- pozemky pro stavbu cyklotrasy: 

p. č. 984/14, p. č. 1015/4, p. č. 1067/33, p. č. 2094/11, p. č. 2094/13 

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 

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

zatížení váznoucích na předmětu převodu 

− správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí kupující 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4379/22 MJP – navýšení dotace na dostavbu II. etapy rekonstrukce haly Věry Čáslavské 

doporučuje ZM 

schválit navýšení dotace z rozpočtu města Šumperka, schválené usnesením Zastupitelstva 

města Šumperka č. 819/21 ze dne 04.11.2021, a to o částku 1.000.000,-- Kč, a uzavření 

dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 

2022 ze dne 06.01.2022 pod č.j. MUSP 2234/2022, SML/2022/0008/OKS na celkovou 

částku 2.300.000,-- Kč pro TJ Šumperk, z.s., IČO 14617790, Žerotínova 1691/55, 787 01 

Šumperk. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4380/22 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Hrabenovská v Šumperku“ 

schvaluje 

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

malého rozsahu na akci: „Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Hrabenovská v Šumperku“ 

zhotovitelem akce firmu Recovera Technický servis s.r.o., se sídlem Hybešova 523/10, 787 01 

Šumperk, IČO 26836980. 

Nabídková cena je 695.363,69 Kč bez DPH, tj. 841.390,06 Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4381/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/39 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2021/0447/OSM, uzavřené dne 30.06.2021, 

na byt č. 2958/39 v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk. Dodatkem dojde ke změně nájemce 

bytu k datu 20.06.2022, kdy namísto nájemců P. U., bytem Brno, a T. U., bytem Hrabišín, bude 

nájemcem výlučně P. U., bytem Brno. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4382/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/39 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 39/02, Obch 

196/02 ze dne 02.07.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.06.2021, na byt č. 2958/39 

v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk. Dodatkem dojde ke změně budoucího kupujícího bytu 

k datu 20.06.2022, kdy namísto budoucích kujících P. U., bytem Brno, a T. U., bytem Hrabišín 

(každý spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2), bude budoucím kupujícím výlučně P. U., bytem 

Brno. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4383/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/39 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit zrušení usnesení zastupitelstva města č. 997/22 ze dne 21.04.2022 z důvodu přijetí 

nového usnesení. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4384/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/39 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/39, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 39 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: P. U., bytem Brno 

− kupní cena činí celkem: 483.300,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
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− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4385/22 MJP – zveřejnění záměru změnit účel výpůjčky pozemků p. č. 9/26 a p. č. 9/10 v k. ú. 

Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města změnit smlouvu o výpůjčce č. OBCH 49/03/Dr, uzavřenou dne 

20.10.2003 mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Centrem sociálních služeb Pomněnka,  

z. ú., IČO 04775627, se sídlem Šumavská 1915/13, 787 01 Šumperk, jako vypůjčitelem, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 10.11.2020, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků p. č. 9/26 a   

p. č. 9/10 v kat. území Šumperk, obec Šumperk (or. při ul. Šumavské) za účelem činnosti 

samotného školského zařízení a odvozených služeb. 

Změnou smlouvy o výpůjčce dojde k rozšíření účelu výpůjčky o „a pro sociální služby 

provozované vypůjčitelem“. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4386/22 MJP – zveřejnění záměru směny pozemků v lokalitě Bratrušovská 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka směnit pozemky z vlastnictví města Šumperka, se sídlem 

nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 do vlastnictví A. J., M. J., oba bytem 

Šumperk, M. J., bytem Šumperk, a to formou směnné smlouvy bez finančního vyrovnání, za 

podmínek: 

− z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví A., M. a M. J. budou převedeny část 

pozemku p. č. 607/1 o výměře cca 1950 m2 a část pozemku p. č. 1990/3 o výměře 

cca 700 m2, oba v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice 

− z vlastnictví A., M. a M. J. do vlastnictví města Šumperka bude převedena část 

pozemku p. č. 601/10 o výměře cca 3.300 m2 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice 

− mezi A., M. a M. J. a městem Šumperk bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

směnné s tím, že vlastní směnná smlouva bude uzavřena po realizaci investiční akce 

města Šumperka s názvem „Obytný soubor Bratrušovská – etapa 01“, nejpozději do 

jednoho roku od geodetického zaměření a zápisu geometrického plánu pro rozdělení 

pozemků určených k výstavbě rodinných a bytových domů do katastru nemovitostí 

− náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí město Šumperk 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4387/22 MJP – uzavření budoucí smlouvy o poskytnutí finančních prostředků – přeložka ČEZ – 

lokalita Bratrušovská 

doporučuje ZM 

schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí finančních prostředků, kterou 

vlastníci pozemků, zahrnutých územní studií „Bratrušovská“ do lokality určené pro výstavbu 

bytových a rodinných domů s obslužnými komunikacemi se smíšeným provozem vozidel, 

cyklistů a chodců a systémem veřejných prostranství, poskytnou městu Šumperk finanční 

příspěvek na úhradu přeložky zařízení distribuční soustavy ČEZ, jejíž potřeba vyvstala v rámci 

přípravy lokality Bratrušovská a ohledně které je mezi městem Šumperk a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120082605, za podmínek: 

− poskytovatelé: vlastníci pozemku p. č. 601/10 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice, A. 

J., M. J., oba bytem Šumperk, M. J., bytem Šumperk, vlastníci pozemků p. č. 581/3,    

p. č. 904/8 a   p. č. 907/1, vše v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice, A. J., M. J., oba 

bytem Šumperk, M. J., bytem Šumperk, M. K., bytem Šumperk, H. R., bytem Šumperk 

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

00303461 

− výše příspěvku: poměrná část vypočtená podle velikosti výměr jednotlivých pozemků ve 

vlastnictví příjemce a poskytovatelů a podle velikosti spoluvlastnických podílů 

jednotlivých spoluvlastníků  

− mezi poskytovateli a příjemcem bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o 

poskytnutí finančního příspěvku s tím, že vlastní smlouva o poskytnutí příspěvku bude 

uzavřena po uzavření konečné smlouvy o úhradě nákladů na přeložku distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Šumperk a společností 

ČEZ Distribuce, a.s.  a po uzavření směnné smlouvy mezi městem Šumperk a A., M. a 

M. J., jejímž předmětem budou části pozemků p. č. 601/10, p. č. 607/1 a p. č. 

1990/3, vše v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice  

− povinnost uhradit finanční příspěvek ve výši 50% předpokládané hodnoty příspěvku do 

60 dnů od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

− povinnost uhradit doplatek hodnoty příspěvku do 60 dnů od uzavření smlouvy o 

poskytnutí finančního příspěvku, za předpokladu, že bude v té době provedeno 

konečné vyúčtování nákladů na přeložku společností ČEZ Distribuce, a.s., po ukončení 

realizace přeložky, jinak do 60 dnů od obdržení výzvy města Šumperk k úhradě 

doplatku 

− v případě nerealizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie se příjemce zavazuje příspěvek vrátit poskytovatelům do 60 dnů ode dne, kdy 

bude zřejmé, že se přeložka realizovat nebude 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4388/22 MJP – zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 460/10 v k. ú. Šumperk (or. za 

domem Vančurova 9) 

doporučuje ZM 

trvat na usneseních zastupitelstva města č. 824/21 a č. 825/21 ze dne 04.11.2021, kterými 

bylo schváleno uzavření dohody o zrušení předkupního práva mezi městem Šumperk, se 

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

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

výměře 20 m2 v k. ú. Šumperk, nikoli k celému pozemku p. č. 460/10 o výměře 103 m2 v k. ú. 

Šumperk. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4389/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk – nám. Míru + 5“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského 

zařízení: „REKO MS Šumperk – nám. Míru + 5“ na pozemcích p. č. 390/1, 2032, 2035/3, 

2035/1, 2231, 2232/1, 2234, 2235, 2237, 2238, 2239/1, 2240, 2243/3, 2244/1, 

2244/2, 2246 v k. ú. Šumperk – rekonstrukce stávajícího NTL plynovodního řadu a 

domovních přípojek v ul. Bulharské, Radniční, Sadové, Starobranské, Valašské a nám. Míru. 

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 

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− 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 obdržení daňového dokladu. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, popřípadě 

znalecký posudek pro určení výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.07.2025. 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:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4390/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – U Tenisu, č. parc. 1066/8 NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – U Tenisu, č. parc. 1066/8 

NNk“ – přípojka nového zemního kabelového vedení NN přes pozemek p. č. 1065/3 v k. ú. 

Šumperk, pro účely připojení novostavby RD na pozemku p. č. 1066/8 v k. ú. 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 1.210,-- 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:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4391/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Bludovská, p. č. 513/3, přípojka NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Bludovská, p. č. 513/3, 

přípojka NNk“ – přípojka nového zemního kabelového vedení NN přes pozemky p. č. 513/1, 

513/13 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení bytového domu na adrese Bludovská 3380/12a, 

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 2.529,-- 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:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4392/22 MJP – převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 28.03.2022 do 13.04.2022 podle usnesení rady města č. 4073/22 ze 

dne 24.03.2022, prodej jednotky č. 1247/5, se způsobem využití byt v 3. NP, s podlahovou 

plochou 65,3 m2, s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 17,3 m2, vymezenou 

na pozemku st. p. č. 188/2, jehož součástí je budova č.p. 1247, včetně spoluvlastnického 

podílu o velikosti 826/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 - č. 1247/5 a  

spoluvlastnického podílu o velikosti 826/2786 na společných částech pro jednotky č. 1247/3 

– č. 1247/5 vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 3, 

Šumperk), současným nájemcům, za těchto podmínek: 

− kupující: manželé Z. a M. H., oba bytem Šumperk 

− kupní cena: 1.861.050,-- Kč 

− povinnost uhradit celou kupní cenu ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

− kupující je povinen uhradit veškeré dluhy vůči městu Šumperk s výjimkou dlužníků 

v úpadku, jejichž dluhy jsou řešeny oddlužením podle insolvenčního zákona 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v jednotce 

povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě její plochy nebo ke 

změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si bude v jednotce 

veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami s výjimkou 

havarijního stav 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 
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− v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo jako právo věcné, kdy vlastníci 

nemovitých věcí budou povinni nabídnout ke koupi městu Šumperk nemovité věci 

v případě, že je budou chtít prodat, směnit nebo jinak i bezúplatně převést třetí osobě 

(koupěchtivému) za kupní cenu ve stejné výši, v jaké nemovité věci odkoupili od města 

Šumperka. Jako kupní cena nebude pro uplatnění předkupního práva použita cena 

nabídnutá koupěchtivým. V případě prokazatelného zhodnocení nemovitých věcí, které 

se stane jejich součástí, bude sjednáno navýšení kupní ceny o prokazatelné náklady, 

naopak v případě zhoršení hodnoty nemovitých věcí z důvodů, za které odpovídá 

vlastník nemovité věci, bude sjednáno snížení kupní ceny.  Předkupní právo bude 

sjednáno bezplatně na dobu určitou 3 roky od právního účinku vkladu vlastnického 

práva podle kupní smlouvy v katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4393/22 MJP – převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 02.05.2022 do 18.05.2022 podle usnesení rady města č. 4197/22 ze 

dne 28.04.2022, prodej jednotky č. 1326/4, se způsobem využití byt v 2. NP, s podlahovou 

plochou 83,5 m2, s příslušenstvím 2x sklep v 1. PP s podlahovou plochou 21,8 m2 a 5,8 m2, 

vymezenou na pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova č.p. 1326, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 1111/5406 na společných částech pro jednotky č. 

1326/1 - č. 1326/6,  spoluvlastnického podílu o velikosti 1111/4186 na společných částech 

pro jednotky č. 1326/2 – č. 1326/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1111/3418 na 

společných částech pro jednotky č. 1326/3 – č. 1326/6 a s právem výlučného užívání 

některých společných částí – terasy v 2. NP o výměře 15,5 m2, včetně dveří, vše 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 5, Šumperk), 

současnému nájemci, za těchto podmínek: 

− kupující: A. P., bytem Šumperk 

− kupní cena: 2.379.750,-- Kč 

− povinnost uhradit celou kupní cenu ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

− kupující je povinen uhradit veškeré dluhy vůči městu Šumperk s výjimkou dlužníků 

v úpadku, jejichž dluhy jsou řešeny oddlužením podle insolvenčního zákona 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v jednotce 

povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě její plochy nebo ke 

změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si bude v jednotce 

veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami s výjimkou 

havarijního stavu,  

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

− v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo jako právo věcné, kdy vlastníci 

nemovitých věcí budou povinni nabídnout ke koupi městu Šumperk nemovité věci 

v případě, že je budou chtít prodat, směnit nebo jinak i bezúplatně převést třetí osobě 

(koupěchtivému) za kupní cenu ve stejné výši, v jaké nemovité věci odkoupili od města 

Šumperka. Jako kupní cena nebude pro uplatnění předkupního práva použita cena 

nabídnutá koupěchtivým. V případě prokazatelného zhodnocení nemovitých věcí, které 

se stane jejich součástí, bude sjednáno navýšení kupní ceny o prokazatelné náklady, 

naopak v případě zhoršení hodnoty nemovitých věcí z důvodů, za které odpovídá 
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vlastník nemovité věci, bude sjednáno snížení kupní ceny.  Předkupní právo bude 

sjednáno bezplatně na dobu určitou 3 roky od právního účinku vkladu vlastnického 

práva podle kupní smlouvy v katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4394/22 MJP – převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 28.03.2022 do 13.04.2022 podle usnesení rady města č. 4073/22 ze 

dne 24.03.2022, prodej jednotky č. 1326/6, se způsobem využití byt v 3. NP, s podlahovou 

plochou 47,4 m2, s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 16,0 m2, vymezenou 

na pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova č.p. 1326, včetně spoluvlastnického 

podílu o velikosti 634/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 - č. 1326/6,  

spoluvlastnického podílu o velikosti 634/4186 na společných částech pro jednotky č. 1326/2 

– č. 1326/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti 634/3418 na společných částech pro 

jednotky č. 1326/3 – č. 1326/6, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 

17. listopadu 5, Šumperk), současným nájemcům, za těchto podmínek: 

− kupující: manželé F. a J. J., oba bytem Šumperk 

− kupní cena: 1.350.900,-- Kč 

− povinnost uhradit celou kupní cenu ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

− město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny v dohodnutém termínu 

− kupující je povinen uhradit veškeré dluhy vůči městu Šumperk s výjimkou dlužníků 

v úpadku, jejichž dluhy jsou řešeny oddlužením podle insolvenčního zákona 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v jednotce 

povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě její plochy nebo ke 

změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si bude v jednotce 

veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami s výjimkou 

havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

− v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo jako právo věcné, kdy vlastníci 

nemovitých věcí budou povinni nabídnout ke koupi městu Šumperk nemovité věci 

v případě, že je budou chtít prodat, směnit nebo jinak i bezúplatně převést třetí osobě 

(koupěchtivému) za kupní cenu ve stejné výši, v jaké nemovité věci odkoupili od města 

Šumperka. Jako kupní cena nebude pro uplatnění předkupního práva použita cena 

nabídnutá koupěchtivým. V případě prokazatelného zhodnocení nemovitých věcí, které 

se stane jejich součástí, bude sjednáno navýšení kupní ceny o prokazatelné náklady, 

naopak v případě zhoršení hodnoty nemovitých věcí z důvodů, za které odpovídá 

vlastník nemovité věci, bude sjednáno snížení kupní ceny.  Předkupní právo bude 

sjednáno bezplatně na dobu určitou 3 roky od právního účinku vkladu vlastnického 

práva podle kupní smlouvy v katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4395/22 MJP – převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 02.05.2022 do 18.05.2022 podle usnesení rady města č. 4197/22 ze 

dne 28.04.2022, prodej jednotky č. 1247/4, se způsobem využití byt v 3. NP, s podlahovou 

plochou 42,3 m2, s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 22,3 m2, vymezenou 

na pozemku st. p. č. 188/2, jehož součástí je budova č.p. 1247, včetně spoluvlastnického 

podílu o velikosti 646/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 - č. 1247/5 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 646/2786 na společných částech pro jednotky č. 1247/3 

– č. 1247/5, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 3, 

Šumperk), za těchto podmínek: 

− kupující: irpa consulting & invest s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 

2, IČO 24729370 

− kupní cena: 1.700.000,-- Kč 

− do kupní ceny se započítává kauce ve výši 100.000,-- Kč složená jako podmínka účasti 

ve výběrovém řízení 

− povinnost uhradit kupní cenu do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

− město Šumperk má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 

ceny v dohodnutém termínu 

− v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na koupi jednotky zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 

z pořadí dle výsledku výběrového řízení, kterým je L. S., bytem Postřelmov, kupní cena 

1.600.000,-- Kč 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4396/22 MJP – převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 02.05.2022 do 18.05.2022 podle usnesení rady města č. 4197/22 ze 

dne 28.04.2022, prodej jednotky č. 1326/3, se způsobem využití byt v 2. NP, s podlahovou 

plochou 90,3 m2, s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 15,9 m2, vymezenou 

na pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova č.p. 1326, včetně spoluvlastnického 

podílu o velikosti 1062/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 - č. 1326/6, 

spoluvlastnického podílu o velikosti 1062/4186 na společných částech pro jednotky č. 

1326/2 – č. 1326/6  a spoluvlastnického podílu o velikosti 1062/3418 na společných 

částech pro jednotky č. 1326/3 – č. 1326/6 a s právem výlučného užívání některých 

společných částí – terasy v 2. NP o výměře 22,4 m2, včetně dveří,  vše v katastrálním území 

Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 5, Šumperk), za těchto podmínek: 

− kupující: irpa consulting & invest s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 

2, IČO 24729370 

− kupní cena: 3.820.000,-- Kč 

− do kupní ceny se započítává kauce ve výši 100.000,-- Kč složená jako podmínka účasti 

ve výběrovém řízení 

− povinnost uhradit kupní cenu do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

− město Šumperk má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 

ceny v dohodnutém termínu 
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− v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na koupi jednotky zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 

z pořadí dle výsledku výběrového řízení, kterým jsou N. a J. K., oba bytem Šumperk, 

kupní cena 3.800.000,-- Kč 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4397/22 MJP – převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 02.05.2022 do 18.05.2022 podle usnesení rady města č. 4197/22 ze 

dne 28.04.2022, prodej jednotky č. 1326/5, se způsobem využití byt v 3. NP, s podlahovou 

plochou 49,1 m2, s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 12 m2, vymezenou na 

pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova č.p. 1326, včetně spoluvlastnického podílu 

o velikosti 611/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 - č. 1326/6,  

spoluvlastnického podílu o velikosti 611/4186 na společných částech pro jednotky č. 1326/2 

– č. 1326/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti 611/3418 na společných částech pro 

jednotky č. 1326/3 – č. 1326/6, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 

17. listopadu 5, Šumperk), za těchto podmínek: 

− kupující: irpa consulting & invest s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 

2, IČO 24729370 

− kupní cena: 1.700.000,-- Kč 

− do kupní ceny se započítává kauce ve výši 100.000,-- Kč složená jako podmínka účasti 

ve výběrovém řízení 

− povinnost uhradit kupní cenu do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

− město Šumperk má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 

ceny v dohodnutém termínu 

− v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na koupi jednotky zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 

z pořadí dle výsledku výběrového řízení, kterým je I. H., bytem Šumperk, kupní cena 

1.660.000,-- Kč 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4398/22 MJP – převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 02.05.2022 do 18.05.2022 podle usnesení rady města č. 4197/22 ze 

dne 28.04.2022, prodej: 

jednotky č. 1247/1, se způsobem využití jiný nebytový prostor v 1. NP, s podlahovou plochou 

43,5 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 188/2, jehož součástí je budova č.p. 1247, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 435/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 

- č. 1247/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 435/960 na společných částech pro 

jednotky č. 1247/1 – č. 1247/2 a s právem výlučného užívání některých společných částí – 

výkladce v nebytovém prostoru č. 1 v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny 

domu včetně vnějšího skla a rolety výkladců, vše v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 3, Šumperk) 

jednotky č. 1247/2, se způsobem využití jiný nebytový prostor v 1. NP, s podlahovou plochou 

52,5 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 188/2, jehož součástí je budova č.p. 1247, včetně 
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spoluvlastnického podílu o velikosti 525/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 

- č. 1247/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 525/960 na společných částech pro 

jednotky č. 1247/1 – č. 1247/2 a s právem výlučného užívání některých společných částí – 

výkladce v nebytovém prostoru č. 2 v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny 

domu včetně vnějšího skla a rolety výkladců, vše v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 3, Šumperk) 

jednotky č. 1326/1, se způsobem využití jiný nebytový prostor v 1. NP, s podlahovou plochou 

122,0 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova č.p. 1326, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 1220/5406 na společných částech pro jednotky č. 

1326/1 - č. 1326/6 a s právem výlučného užívání některých společných částí – výkladce 

v nebytovém prostoru č. 1 v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu včetně 

vnějšího skla a rolety výkladců, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. 

listopadu 5, Šumperk), za těchto podmínek: 

− kupující: MICONEX real estate s.r.o., se sídlem V Horkách 76/18, Liberec IX-Janův Důl, 

460 07 Liberec, IČO 01706713 

− kupní cena: celkem 4.251.000,-- Kč 

− do kupní ceny se započítává kauce ve výši 300.000,-- Kč složená jako podmínka účasti 

ve výběrovém řízení 

− povinnost uhradit kupní cenu do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

− město Šumperk má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 

ceny v dohodnutém termínu. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4399/22 MJP – převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 02.05.2022 do 18.05.2022 podle usnesení rady města č. 4197/22 ze 

dne 28.04.2022, prodej jednotky č. 1326/2, se způsobem využití jiný nebytový prostor v 1. 

NP, s podlahovou plochou 75,1 m2, s příslušenstvím – WC v 1.NP s podlahovou plochou 1,7 

m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova č.p. 1326, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 768/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 

- č. 1326/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti 768/4186 na společných částech pro 

jednotky č. 1326/2 - č. 1326/6 a s právem výlučného užívání některých společných částí – 

výkladce v nebytovém prostoru č. 2 v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny 

domu včetně vnějšího skla a rolety výkladců, vše v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 5, Šumperk), za těchto podmínek: 

− kupující: M. a L. K., oba bytem Šumperk 

− kupní cena: 1.497.600,-- Kč 

− do kupní ceny se započítává kauce ve výši 100.000,-- Kč složená jako podmínka účasti 

ve výběrovém řízení 

− povinnost uhradit kupní cenu do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

− město Šumperk má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 

ceny v dohodnutém termínu 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4400/22 MJP – založení společenství vlastníků jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit založení společenství vlastníků jednotek s názvem: Společenství vlastníků domu č.p. 

1247 v Šumperku, se sídlem 17. listopadu 1247/3, 787 01 Šumperk. 

Zakladatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 

Prvním předsedou společenství je O. V., bytem Praha 10. 

Současně RM doporučuje ZM schválit stanovy společenství vlastníků jednotek, ve kterých 

bude uveden první předseda společenství. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4401/22 MJP – založení společenství vlastníků jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit založení společenství vlastníků jednotek s názvem: Společenství vlastníků domu č.p. 

1326 v Šumperku, se sídlem 17. listopadu 1326/5, 787 01 Šumperk. 

Zakladatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 

Prvním předsedou společenství je L. K., bytem Šumperk. 

Současně RM doporučuje ZM schválit stanovy společenství vlastníků jednotek, ve kterých 

bude uveden první předseda společenství. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4402/22 MJP – odpis pohledávek 

doporučuje ZM 

schválit odpis nedobytných pohledávek vzniklých neuhrazením nájemného a služeb spojených 

s užíváním bytu ve vlastnictví města Šumperk, z důvodu nemajetnosti povinných osob, 

konkrétně jde o pohledávky: 

− 316.470,-- Kč včetně příslušenství, Z. Č., bytem Šumperk 

− 124.054,-- Kč včetně příslušenství, M. a R. F., bytem Šumperk 

− 114.968,-- Kč včetně příslušenství, P. J., bytem Šumperk 

− 100.666,-- Kč včetně příslušenství, N. J., bytem Šumperk 

− 266.252,-- Kč včetně příslušenství, R. Ř., bytem Kladno 

− 463.160,-- Kč včetně příslušenství, A. Š., bytem Šumperk 

− 141.810,-- Kč včetně příslušenství, M. a J. V., bytem Kopřivná 

− 151.189,-- Kč včetně příslušenství, Ž. Z., bytem Šumperk 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4403/22 MJP – odpis pohledávek 

doporučuje ZM 

schválit odpis nedobytných pohledávek vzniklých neuhrazením příspěvků poskytnutých 

odborem sociálních věcí MěÚ Šumperk podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení, z důvodu nemajetnosti povinných osob, konkrétně jde o pohledávky: 

− 23.100,-- Kč včetně příslušenství, B. M., bytem  Šumperk 
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− 31.829,-- Kč včetně příslušenství, E. T., bytem Žárová, Losiny 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4404/22 Pojištění referentského vozidla odboru SOC po leasingu 

schvaluje 

pojistit na povinné ručení a havarijní pojištění osobní automobil Škoda Fabia, RZ 6M3 6188, 

rok výroby 2018, dle pojistné smlouvy č.  4483137855 uzavřené dne 26.02.2020 mezi 

městem Šumperk jako pojistníkem a Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, se sídlem 

Praha 1, Nové Město, Spálená 75/16, PSČ 110 00, jako pojistitelem. Roční pojistné za vozidlo 

činí 10.860,-- Kč. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4405/22 MJP – oddělení komunálních služeb – žádost o vydání urny 

schvaluje 

vydání urny č. 109310 pana Zdeňka Brokeše na základě žádosti jeho bratra pana L. B. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4406/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 312/2 v k. ú. Šumperk (plocha 

označovaná jako zadní obslužná komunikace s parkovištěm Slovanská) 

schvaluje 

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

Šumperk, za podmínek: 

 

Účel nájmu: plocha pro parkování osobního motorového vozidla nájemce se sídlem v okolí 

parkoviště, parkovací místo č. 3 

Nájemné: min. 375,-- Kč vč. 21 % DPH/1 park. místo/měsíc, tj. celkem 4.500,-- Kč vč.   

21 % DPH/1 park. místo/rok 

Doba nájmu: doba určitá od 01.07.2022 do 30.06.2025, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4407/22 MJP – vrácení pozemků p. č. 1268/40 a p. č. 1268/44 v k. ú. Šumperk ČR Státnímu 

pozemkovému úřadu na základě výzvy zaslané podle ust. § 22 odst. 16 zákona č. 

503/2012 Sb. (lokalita u Tyršova stadionu) 

doporučuje ZM 

vzít na vědomí výzvu Státního pozemkového úřadu k vrácení pozemku p. č. 1268/40 v obci a 

k. ú. Šumperk podle ust. § 22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 

úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4408/22 MJP – vrácení pozemků p. č. 1268/40 a p. č. 1268/44 v k. ú. Šumperk ČR Státnímu 

pozemkovému úřadu na základě výzvy zaslané podle ust. § 22 odst. 16 zákona č. 

503/2012 Sb. (lokalita u Tyršova stadionu) 

doporučuje ZM 

schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1268/40 v obci a k. ú. Šumperk zpět do vlastnictví 

ČR – Státního pozemkového úřadu na základě výzvy Státního pozemkového úřadu podle ust. § 

22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

00303461 

− nabyvatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, s sídlem Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4409/22 MJP – vrácení pozemků p. č. 1268/40 a p. č. 1268/44 v k. ú. Šumperk ČR Státnímu 

pozemkovému úřadu na základě výzvy zaslané podle ust. § 22 odst. 16 zákona č. 

503/2012 Sb. (lokalita u Tyršova stadionu) 

doporučuje ZM 

vzít na vědomí výzvu Státního pozemkového úřadu k vrácení pozemku p. č. 1268/44 v obci a 

k. ú. Šumperk podle ust. § 22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 

úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4410/22 MJP – vrácení pozemků p. č. 1268/40 a p. č. 1268/44 v k. ú. Šumperk ČR Státnímu 

pozemkovému úřadu na základě výzvy zaslané podle ust. § 22 odst. 16 zákona č. 

503/2012 Sb. (lokalita u Tyršova stadionu) 

doporučuje ZM 

schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1268/44 v obci a k. ú. Šumperk zpět do vlastnictví 

ČR – Státního pozemkového úřadu na základě výzvy Státního pozemkového úřadu podle ust. § 

22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

00303461 
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− nabyvatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, s sídlem Husinecká 1024/11a, 

1300 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4411/22 MJP – žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 1268/44 v k. ú. Šumperk ve 

vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu (lokalita u Tyršova stadionu) 

doporučuje ZM 

schválit podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p. č. 1268/44 

v obci a k. ú. Šumperk, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu podle ust. § 

7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 

zákonů. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedený pozemek 

převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy o bezúplatném převodu uzavřené 

mezi převádějícím, kterým je Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, a nabyvatelem, kterým je město 

Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4412/22 MJP – žádost o prodej/pronájem části pozemku p. č. 1560/2 v k. ú. Šumperk u 

bytového domu Jeremenkova 38-48, Šumperk 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města prodat/pronajmout část pozemku p. č. 1560/2 o výměře cca 4 m2 v     

k. ú. Šumperk (veřejná plocha při ul. Jeremenkově) za účelem umístění boxu pro úschovu kol, 

pro potřeby Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1589, 1590, 1591, 1593, 1594 

Šumperk, Jeremenkova 38, 40, 42, 46, 48, se sídlem Jeremenkova 1589/38, 78701 

Šumperk, IČO 26795990. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4413/22 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 Loštice a 

organizací zřízenou městem Loštice na straně druhé, a to: 

 

− město Loštice, se sídlem nám. Míru 66/1, Loštice, PSČ 789 83, IČO 00302945 

− Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 

Komenského 17/10, Loštice, PSČ 789 83, IČO 63696355 

 

 

Termín:  15.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4414/22 MJP – Nemocnice Šumperk a.s. – souhlas s podnájmem nebytových prostor 

v pavilonu L v areálu nemocnice Šumperk 

souhlasí 

s podnájmem nebytových prostor v pavilonu L ve 2. NP, místnosti č. 205, 206, 207 a 208 

v areálu nemocnice Šumperk na pozemku p. č. 1769/1 v k. ú. Šumperk, pronajaté společnosti 

Nemocnice Šumperk a.s., pro podnájemce společnost MAPO medical s.r.o., se sídlem 

Olomoucká 3896/114, Prostějov, PSČ 796 01, IČO 27753760, za podmínek: 
  

− podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 

− podnájemné bude příjmem nájemce 

− doba podnájmu: neurčitá  

− podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 

− podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 

v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za 

takovou škodu podnájemce odpovídá 

− pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4415/22 MJP – oddělení komunálních služeb – schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

poskytování bezpečnostních služeb – Loomis Czech Republic a.s. 

schvaluje 

uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb mezi městem Šumperk 

a společností Loomis Czech Republic a.s., se sídlem Sezemická 2853/4, Praha 9, Horní 

Počernice, PSČ 193 00, IČO 26110709. Dodatkem dojde ke změně 1) předmětu služeb, 2) 

ceny a způsobu úhrady služeb, 3) přílohy č. 1 Seznam oprávněných zaměstnanců zákazníka a 

dodavatele Smlouvy, 4) přílohy č. 2 Harmonogram provedení chráněné přepravy hotovosti 

Smlouvy a 5) přílohy č. 5 Pojistný certifikát dodavatele Smlouvy. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

 

Termín:  06.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4416/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku parc. č. 702/3 o výměře cca 3 350 m2 v  

k. ú. Hraběšice (or. u myslivecké chaty Kikanka) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 702/3 o výměře cca 3 350 m2 v  

k. ú. Hraběšice, za podmínek:  

− účel pronájmu: umístění včelstva 

− doba nájmu: neurčitá s roční výpovědní lhůtou 

− sazba nájemného: dohodou 1.000,-- Kč/celek/rok    

− nájemce bude udržovat stávající oplocení pozemku 

− nájemce bude zajišťovat pravidelné sečení trávy 

 

 

Termín:  05.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4417/22 MJP – zrušení usnesení RM č. 4205/22 ze dne 28.04.2022 

ruší 

usnesení RM č. 4205/22 ze dne 28.04.2022 z důvodu přijetí nového usnesení RM. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4418/22 MJP – zveřejnění záměru města prodat část pozemku parc. č. 1955/5 o výměře cca 

27 m2 a část pozemku parc. č. 1959/5 o výměře cca 260 m2 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

záměr města zveřejnit prodej části pozemku parc. č. 1955/5 o výměře cca 27 m2 a část 

pozemku parc. č. 1959/5 o výměře cca 260 m2 v k. ú. Šumperk, za podmínek: 

− účel prodeje: rozšíření zahrady 

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

− kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru 

 

 

Termín:  06.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4419/22 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádky 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2239/1 v k. ú. Šumperk o velikosti 

16,28 m² za účelem zřízení předzahrádky před provozovnou baru Bar&Bar na ul. Radniční 

230/2, na dobu neurčitou, a za podmínek dle usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. 

 

 

Termín:  20.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4420/22 MJP – zveřejnění záměru pronajmout – předzahrádky 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2035/3 v k. ú. Šumperk o velikosti 

15 m² za účelem zřízení předzahrádky před provozovnou baru Fabulous na ul. Gen. Svobody 

55/30, na dobu neurčitou, a za podmínek dle usnesení RM č. 2223/20 ze dne 27.08.2020. 

 

 

Termín:  20.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4421/22 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě SML/2020/0003/MJP, pro stavbu „Sportovní lázně Sanatorka“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

SML/2020/0003/MJP, ve znění dodatku č. 1, jejíž součástí je souhlas s umístěním stavby 

„Sportovní lázně Sanatorka“ na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného, a to p. č. 
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2144/1, p. č. 2144/2, p. č. 2148/3, p. č. 2006/3, p. č. 2146, p. č.  2018, p. č. 2014/1 a p. č. 

2014/3 v obci a k. ú. Šumperk a p. č. 600/4, p. č. 600/2, p. č. 600/3, p. č. 607/3 a p. č. 

607/11 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice, uzavřené mezi budoucím povinným z věcného 

břemene – město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a 

budoucím oprávněným z věcného břemene – MAPO Activity s.r.o., se sídlem Olomoucká 

3896/14, 79601 Prostějov, IČO 05543240. Předmětem dodatku č. 2 je doplnění výčtu 

stavbou dotčených pozemků o p. č. 601/3 v obci Šumperk a k. ú. Dolní Temenice. Budoucí 

oprávněný bude zavázán povinností odstranit stávající vedení kanalizace na pozemku p. č. 

601/3 v obci Šumperk a k. ú. Dolní Temenice. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4422/22 Monitorování parkovacích míst ul. Erbenova 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele 

monitorovacího zařízení na akci: „Monitorování parkovacích míst ul. Erbenova“ společnost 

SELECT SYSTEM, s.r.o., Gen. Svobody 17/2, 787 01 Šumperk, IČO 25382292. Nabídková 

cena je 1.764.623,-- Kč bez DPH, tj. 2.135.194,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4423/22 ZUŠ – sanace vlhkosti zdiva a oprava fasády 

schvaluje 

zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „ZUŠ Šumperk – sanace vlhkosti zdiva a oprava 

fasády vč. oplocení“ dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4424/22 ZUŠ – sanace vlhkosti zdiva a oprava fasády 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce: „ZUŠ 

Šumperk – sanace vlhkosti zdiva“.  

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Emilie Lovichová, Monika Paulová 

DiS.  

                               

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

                    Ing. Lenka Salcburgerová 

                                                             

minimální seznam uchazečů: 

Ing. Josef Kolář – PRINS, Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov, IČO 10637028 

SANACE VAPE s.r.o., 28. října 894/15, 790 01 Jeseník, IČO 26874032 

DRYMAT.CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČO 28819390 

IZOSAN spol. s r.o., Vračovice 3, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27529304 
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RS SERVIS group s.r.o., Nádražní 300, 393 01 Pelhřimov, IČO 28097700 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4425/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Dr. E. Beneše 1 – stavební práce 

schvaluje 

zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Do odborných učeben bez bariér – 1. ZŠ Šumperk 

– stavební práce“ dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4426/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Dr. E. Beneše 1 – stavební práce 

schvaluje 

vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby: „Do odborných 

učeben bez bariér – 1. ZŠ Šumperk – stavební práce“. 

 

členy pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

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

 

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

                    Ing. Vlasta Pokorná 

 

minimální seznam uchazečů: 

  STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375 

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 

Stavební firma STAVREL s.r.o., Požárníků 534, 788 33 Hanušovice, IČO 27855571 

Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štíty, IČO 28577132 

Ing. Josef Janáček, Zahradní 33, 787 01 Šumperk, IČO 65131673 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4427/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Sluneční 38 – stavební práce 

schvaluje 

zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Do odborných učeben bez bariér – 4. ZŠ Šumperk 

– stavební práce“ dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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4428/22 Dům kultury 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise vyloučit uchazeče DigiTry Art Technologies s.r.o., 

Voctářova 2445/9, 180 00 Praha 8, IČO 01930249, z veřejné zakázky na zpracovatele 

projektové dokumentace: „Rekonstrukce Domu kultury“ z důvodu mimořádně nízké nabídkové 

ceny. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4429/22 Dům kultury 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise zpracovatelem projektové dokumentace: 

„Rekonstrukce Domu kultury“ uchazeče ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 

Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 25858343. Celková nabídková cena vč. ceny za výkon 

autorského dozoru v průběhu realizace stavebních prací je 20.930.000,-- Kč bez DPH, tj. 

25.325.300,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

 

  

4430/22 Plán udržitelné městské mobility – aktuální stav 

bere na vědomí 

důvody vedoucí k ukončení spolupráce se zpracovatelem Plánu udržitelné městské mobility 

města Šumperka se společností UDIMO spol. s r. o. 

 

   

4431/22 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Šumperkem pro školní rok 2022/2023 

bere na vědomí 

informaci o výsledcích zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Šumperkem pro školní rok 2022/2023. 

 

 

   

4432/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 
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Příjemce:  Asper Šumperk, z.s., Šmeralova 766/4, Šumperk, IČO 26550881 

Zastoupený: Petrem Matějem 

Účel použití:   na úhradu nákladů spojených s koupí florbalových mantinelů k tréninku a 

pořádání utkání  

 Výše částky:     120.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4433/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 
Příjemce:  Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk, z.s., J. z Poděbrad 418/44, 

Šumperk, IČO 02214946 

Zastoupený: Márií Chmelařovou   

 Účel použití:   na dopravu do Bad Hersfeldu  

 Výše částky:     20.000,-- Kč  

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4434/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 
Příjemce:  Jan Firla, 8. května 1753/54, Šumperk, IČO 06099114 

 Účel použití:   na náklady spojené s divadelními workshopy   

 Výše částky:     8.000,-- Kč  

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4435/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

neschvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

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

Zastoupený: Ladislavem Šabo   

Účel použití:   na nákup fotbalových míčů 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4436/22 Komise pro dotace z rozpočtu města 

bere na vědomí 

žádost Tělocvičné Jednoty Sokol Šumperk ze dne 16.05.2022 o navýšení původně přidělené 

dotace na celoroční činnost. 

 

 

 

4437/22 Komise pro dotace z rozpočtu města 

ukládá 

komisi pro dotace z rozpočtu města znovu se zabývat žádostí Tělocvičné Jednoty Sokol 

Šumperk ze dne 16.05.2022 o navýšení dotace na celoroční činnost. 

 

 

Termín:  14.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

   

4438/22 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka 

Šumperk, Nerudova 4B 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, 

příspěvková organizace, IČO 71011994, ze dne 12.12.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

18.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 15.09.2005, dodatku č. 3 ze dne 12.12.2013, dodatku č. 4  

ze dne 16.06.2016. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4439/22 Příspěvková organizace města Šumperka – převod neupotřebitelného majetku 

schvaluje 

převod neupotřebitelného majetku – výrobníku a vířiče chlazených nápojů, v pořizovací ceně 

32.391,85 Kč od Základní školy Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, na Základní školu 

Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381. Předání a převzetí majetku bude provedeno  

na základě předávacího protokolu mezi dotčenými příspěvkovými organizacemi. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4440/22 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

určený finanční dar ve výši 20.000,-- Kč od společnosti SHM, s.r.o., Průmyslová 3020/3, 

Šumperk, IČO 47976519, zastoupené Ing. Petrem Mrkosem, v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) 

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

bude účelově poskytnut na podporu projektu Do knihovny za pohádkou. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4441/22 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

určený finanční dar ve výši 15.000,-- Kč od společnosti PLATIT, a.s., Průmyslová 3020/3, 

Šumperk, IČO 25904795, zastoupené Mgr. Vladimírem Krskem, v souladu s § 27 odst. 7 

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

znění. Dar bude účelově poskytnut na podporu projektu Do knihovny za pohádkou. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

4442/22 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájem 

neschvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, pronajmout školní kuchyni a jídelnu  

na dobu delší než 100 hodin společnosti SCOLAREST s.r.o., Jankovcova 1603/47a,  

170 00 Praha 7, IČO 25607341, zastoupený Zuzanou Volkovou a Michalem Debrecénim  

– jednateli společnosti. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

4443/22 Přijetí dotace Olomouckého kraje – akce „Slavnosti města Šumperka 2022“ 

schvaluje 

přijetí dotace od Olomouckého kraje na spolufinancování projektu „Slavnosti města Šumperka 

2022“ ve výši 80.000,-- Kč. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4444/22 Přijetí dotace Olomouckého kraje – akce „Slavnosti města Šumperka 2022“ 

schvaluje 

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

Olomouc, IČO 60609460, v částce 80.000,-- Kč na spolufinancování projektu „Slavnosti 

města Šumperka 2022“. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

  

4445/22 Návrh na mimořádné finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Městské knihovny TGM Šumperk a Kina OKO Šumperk v I. pololetí 2022 

schvaluje 

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

a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4446/22 Přijetí peněžitých darů do Fondu humanitární pomoci Ukrajině 

schvaluje 

přijetí peněžitých darů poskytnutých do Fondu humanitární pomoci Ukrajině. 

Obdarovaný: město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 

Dárci:           

− Dormer Pramet s.r.o., Uničovská 905/2, Šumperk, IČO 25782983 – 100.000,-- Kč 

− Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 – 12.847,-- Kč 

 

 

Termín:  02.06.2022 

        Zodpovídá: Bc. Bačová 

 

   

4447/22 Souhlas s ustanovením zvláštního příjemce dávek 

souhlasí 

v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,                 

ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením města Šumperka, IČO 00303461, zvláštním 

příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí paní M. N., bytem Libina – 

Obědné. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 
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4448/22 PONTIS Šumperk, o.p.s. – dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2021 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 

03.02.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.01.2022 uzavřené mezi městem Šumperkem, 

se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a PONTIS Šumperk, o.p.s., IČO 

25843907, se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk.  

  

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

vyúčtování dotace takto: 

− v čl. II odst. 1 se změní částka ve větě třetí tohoto znění: „Z celkové výše dotace se 

určuje částka 366 697,07 Kč (tři sta šedesát šest tisíc šest set devadesát sedm korun 

českých a sedm haléřů) na pořízení investic, takto:  

- na zakoupení brány u objektu 17. listopadu 6, na zakoupení kuchyně na Společenské 

středisko Sever, ul. Temenická 5 a vybudování herních prostor na zahradě u objektu 

Bohdíkovská 24 

− v čl. II odst. 2 se nahrazují slova „nejpozději do 30.06.2022“ slovy „nejpozději do 

30.09.2022“ 

− v čl. IV. odst. 1 se nahrazují slova „nejpozději do 30.06.2022 “ slovy „nejpozději do 

30.09.2022“ 

  

V ostatních článcích se smlouva nemění.  

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

4449/22 Vyhodnocení VZMR „Šumperk Portál občana“ 

schvaluje 

výběr dodavatele GORDIC spol. s r.o., se sídlem: Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO 

47903783, na veřejnou zakázku s názvem „Šumperk Portál občana“ a souhlasí s hodnocením 

nabídek a výsledkem posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a pověřuje 

starostu města Mgr. Tomáše Spurného podpisem smlouvy o dílo a poskytování servisní 

podpory s vybraným dodavatelem. 

 

 

Termín:  23.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

   

4450/22 Stav životního prostředí města Šumperka 2021 

bere na vědomí 

předloženou zprávu o stavu životního prostředí města Šumperka v roce 2021. 

 

4451/22 Hospodaření s komunálním odpadem za rok 2021 

bere na vědomí 

− výsledky hospodaření s komunálním odpadem za rok 2021 

− rozpočet hospodaření s komunálním odpadem na rok 2022 
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4452/22 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání ZM 16.06.2022 včetně programu. 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

           starosta       1. místostarostka 
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