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Naše čj.: MUSP 88674/2022 

Naše sp. zn.: 88671/2022 TAJ/PECH *MUSPX02H2SKX* 

 

U S N E S E N Í  

z 97. schůze Rady města Šumperka ze dne 18.08.2022 

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. 

4600/22 MJP – nařízení o stanovení maximální ceny za služby krematoria a pohřební služby 

na území města Šumperka 

vydává 

nařízení města Šumperka, o stanovení maximální ceny za služby krematoria a pohřební služby 

na území města Šumperka, a to v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 

zmocnění uvedeného v § 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 

České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle Výměru MF ČR                  

č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Nařízení nabývá účinnosti 

dnem 02.09.2022. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4601/22 Vyhodnocení VZMR – „Zajištění ochrany datové sítě města na perimetru datové sítě“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: "Zajištění ochrany datové sítě města na perimetru 

datové sítě“ zhotovitele akce společnost VISITECH, a.s., Košinova 655/59, 612 00 Brno, IČO 

25543415. Nabídková cena je 720.088,-- Kč bez DPH, tj. 871.306,48 Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  30.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

4602/22 Vyhodnocení VZMR – „IP telefonie“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: "IP telefonie“ zhotovitele akce společnost DIGITAL 

TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., Obránců míru 208/12, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 

00575810. Nabídková cena je 1.981.488,-- Kč bez DPH, tj. 2.397.600,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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4603/22 Záměr – manažer energetické politiky města 

schvaluje 

pro výkon energetické politiky města záměr zřízení pracovní pozice v rámci Městského úřadu 

Šumperk, a to s účinností od 01.09.2022. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

4604/22 Záměr – manažer energetické politiky města 

schvaluje 

s účinností ke dni 01.09.2022 dle ustanovení § 102 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 

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

rodičovské dovolené) Městského úřadu Šumperk na 214 zaměstnanců (213,25 pracovního 

úvazku). 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

4605/22 Záměr – manažer energetické politiky města 

schvaluje 

s účinností od 01.09.2022 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, organizační řád Městského úřadu v Šumperku (verze 020), včetně 

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

RM č. 130/14, ze dne 04.12.2014. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

4606/22 Záměr – manažer energetické politiky města 

schvaluje 

s účinností ke dni 01.09.2022 novou systemizaci města Šumperka. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

4607/22 Záměr – manažer energetické politiky města 

schvaluje 

záměr zajištění externího specialisty/externí poradenské firmy v oblasti energetiky pro město   

Šumperk s účinností od 01.01.2023. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4608/22 Informace o přijatých peticích za 1. pololetí 2022 

bere na vědomí 

v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 

informaci o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2022. 

 

   

4609/22 Zrušení Poradního sboru pro podporu podnikání a zaměstnanosti 

ruší 

usnesení RM č. 23/18, kterým byl zřízen „Poradní sbor pro podporu podnikání a 

zaměstnanosti“ a usnesení RM č. 1219/19, kterým byl koordinátorem „Poradního sboru pro 

podporu podnikání a zaměstnanosti“ jmenován Mgr. Zdeněk Brož, pro jeho bezpředmětnost. 

 

 

Termín:  19.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4610/22 Zrušení komisí rady města 

schvaluje 

zrušit komise: 

− pro dotace z rozpočtu města, 

− strategického rozvoje a výstavby, 

− životního prostředí a energetiky, 

− školství a sportu, 

− kultury, letopisecká a cestovního ruchu, 

− sociální, 

− dopravy, 

− pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě, 

− majetkoprávní, bytového hospodářství a živnosti, 

− cestovního ruchu. 

 

s účinností k 31.08.2022. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4611/22 Časový a obsahový program schůzí Rady města na období říjen–prosinec 2022 

schvaluje 

časový a obsahový program schůzí Rady města na období říjen–prosinec 2022. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4612/22 Dotace na obnovu drobného technického vybavení Domu kultury Šumperk, s.r.o. 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 
 

Příjemce:  Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830 

Zastoupený: Mgr. Hanou Pískovou, jednatelkou 

Účel použití:   na obnovu drobného technického vybavení Domu kultury Šumperk  

 Výše částky:     100.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4613/22 Výsledky hospodaření města Šumperka k 30.06.2022 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření města Šumperka k 30.06.2022 dle předloženého materiálu. 

 

   

4614/22 Denní pokladní limity 

ruší 

usnesení RM č. 2346/21 ze dne 16.12.2021 „stanovení denních pokladních limitů“. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4615/22 Denní pokladní limity 

schvaluje 

denní pokladní limity jednotlivých pokladních knih: 

 

 pokladna úřadovna Jesenická ul.  100.000,--Kč 

  platební kiosek Jesenická ul.   100.000,--Kč 

 pokladna úřadovna nám. Míru   100.000,--Kč 

 pokladna městské policie Jesenická ul.    50.000,--Kč 

 pokladna úřadovna hřbitov      50.000,--Kč 

 pokladna informační centrum Hlavní třída   30.000,--Kč 

 centrální spisovna Bří Čapků       5.000,--Kč 

 

V mimořádných odůvodněných případech je možno překročit stanovené limity do následujícího 

pracovního dne u pokladen úřadovna Jesenická (POK 31, 21) a nám. Míru 1 (POK 11) do 

nebližšího svozového dne. 

 

 

Termín:  01.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4616/22 Inventura majetku města Šumperka 

schvaluje 

mimořádnou inventuru majetku města Šumperka areálu Sběrný dvůr na ulici Příčné 

k 30.09.2022 a inventarizační komisi ve složení: Ing. Renata Křížová – předseda, Dagmar 

Misiorzová – člen, Jana Pavelková – člen. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4617/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XI r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XI roku 2022: 

příjmy ve výši:         2.563 tis. Kč 

výdaje ve výši:         2.239 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  627.870 tis. Kč 

výdaje celkem:  903.092 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  925.577 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      924.792 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4618/22 Rozpočtová opatření fondu humanitární pomoci Ukrajině 

schvaluje 

rozpočtová opatření fondu humanitární pomoci Ukrajině: 

příjmy ve výši:         376 tis. Kč 

výdaje ve výši:         376 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4619/22 Poskytnutí finančního příplatku ke krytí neuhrazené ztráty minulých let společnosti 

ŠSA 

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

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

poskytnutí finančního příplatku společníka mimo základní kapitál pro společnost Šumperské 

sportovní areály s.r.o., IČO 27786781, ve výši 900.000,-- Kč (slovy devět set tisíc korun 

českých), a to dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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4620/22 MJP – dodatek č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění příspěvkových organizací 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 0020262787, uzavřené dne 23.12.2021 mezi 

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

společností Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 63998530, se 

sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, jako pojistitelem, jejímž předmětem je 

pojištění majetku a odpovědnosti příspěvkových organizací, s tímto obsahem: 

 

− pojištění majetku a odpovědnosti Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, 

příspěvková organizace, IČO 65496604, se sídlem Šumperk, 28. října 1280/1, PSČ 

787 01 

− datum počátku účinnosti dodatku: 24.08.2022, 

− celkové navýšení ročního pojistného činí 19.434,-- Kč. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4621/22 MJP – směna pozemků mezi městem Šumperk a Jehurnovými – lokalita 

Bratrušovská 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

06.06.2022 do 22.06.2022 podle usnesení Rady města Šumperka č. 4386/22 ze dne 

02.06.2022, schválit směnu pozemků 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 

− město Šumperk se zavazuje, že na pozemku, v době vydání usnesení o schválení 

budoucí směny pozemků, označeného jako p. č. 601/10, který je podle Územní studie 

„Bratrušovská“ určen k výstavbě bytového domu, typu C, bude na pozemku p. č. 

601/10 v souladu s územní studií tento typ bytového domu postaven s tím, že musí být 

dodržena výška domu maximálně 2. NP bez sedlové střechy, jak je uvedeno ve 

vizualizaci „Obytný soubor Bratrušovská“ 09/2019 Knesl Kynčl architekti. V případě 

nedodržení tohoto závazku jsou oprávněni J. od budoucí směnné, případně směnné 

smlouvy, odstoupit. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4622/22 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Vánoce 2022“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na pořízení vánoční 

výzdoby na strom u radnice dodavatelem firmu LED VÁNOCE s.r.o., se sídlem Roháčova 

145/14, Žižkov, 130 00 Praha, IČO 10688757. 

Nabídková cena je 169.024,-- Kč bez DPH. Firma není plátcem DPH. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4623/22 MJP – oddělení komunálních služeb – prominutí smluvní pokuty ze smlouvy o dílo č. 

SML/2022/0087/OKS 

schvaluje 

prominutí smluvní pokuty plynoucí ze smlouvy o dílo č. SML/2022/0087/OKS ve výši  

11.000,-- Kč bez DPH společnosti Údržba zeleně a parků, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 17, 

787 01 Šumperk, IČO 26837391. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4624/22 MJP – žádost o úplatný převod pozemku st. p. č. 1612, jehož součástí je budova        

č. p. 108, rod. dům, a pozemku p. č. 1348/5 v k. ú. Šumperk z vlastnictví ČR – 

ÚZSVM 

doporučuje ZM 

schválit žádost o úplatný převod vlastnického práva k pozemku st. p. č. 1612, jehož součástí je 

budova č. p. 108, rod. dům, a pozemku p. č. 1348/5, vše v k. ú. a obci Šumperk (or. 

Rooseveltova 11, v Šumperku), včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví České 

republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, do vlastnictví města Šumperk. 

V případě kladného vyřízení žádosti o úplatný převod výše uvedených nemovitých věcí převzít 

do vlastnictví města Šumperk na základě smlouvy uzavřené s ČR – Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. 

 

Předpokládaná kupní cena: 9.000.000,-- Kč (slovy: devětmilionů korun českých) 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

4625/22 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: 

„0701/20_Hala Šumperk, Příčná_OK“ 

schvaluje 

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

komunikačního zařízení: „0701/20_Hala Šumperk, Příčná_OK“ přes pozemky p. č. 1645/5, 

1645/6 v k. ú. Šumperk – zřízení optické přípojky pro účely připojení nové haly spol. Hartje     

e-factory s.r.o., v lokalitě průmyslové zóny při ul. Příčné. 

Povinný ze služebnosti: 
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Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Oprávněný ze služebnosti: 

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 4.400,-- Kč + DPH 

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

obdržení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4626/22 MJP – odstoupení od smlouvy č. SML/2019/0220/MJP/Vr – Jeremenkova 12, 

Šumperk (or. u úřadovny na ul. Rooseveltově) 

doporučuje ZM 

schválit uplatnění sjednaného práva jednostranně odstoupit ze smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní č. SML/2019/0220/MJP/Vr ze dne 29.04.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 

26.08.2021 v případě, pokud nebude k datu 30.06.2022 vydáno pravomocné stavební 

povolení na výstavbu parkoviště. Předmětem budoucího prodeje je část pozemku parc. č. 

1320/16 o výměře cca 313 m2 a část parc. č. st. 904/1 o výměře cca 196 m2 v k. ú. Šumperk, 

budoucím kupujícím Společenství vlastníků jednotek domu Jeremenkova 12, Šumperk, IČO 

25912836. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4627/22 MJP – prodeje části p. p. č. 553/1 v k. ú. Šumperk, dle GP p. p. č. 553/31 v k. ú. 

Šumperk (or. konec ul. B. Němcové navazující na Dvořákovo náměstí) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

02.05.2022 do 18.05.2022 dle usnesení RM č. 4208/22 ze dne 28.04.2022, schválit prodej 

části pozemku parc. č. 553/1 o výměře 111 m2, dle GP č. 7443-696/2022 je pozemek 

označen jako p. p. č. 553/31 o výměře 111 m2 v k. ú. Šumperk.  

 

Kupující: P. S., bytem Bludov, a M. S., bytem Šumperk 

 

Podmínky prodeje:  

− kupní cena: 84.700,-- Kč - stanovena jako cena obvyklá znaleckým posudkem + DPH 

v případě stanovené zákonné povinnosti odvodu 

− kupující uhradí 1. splátku na kupní cenu ve výši 70% kupní ceny do 14 dnů ode dne 

podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne 

podpisu vlastní kupní smlouvy 

− kupující uhradí náklady na znalecký posudek a geometrický plán 

− do doby dokončené výstavby oplocení bude uzavřena smlouva budoucí kupní 

− oplocení bude postaveno nejpozději do 31.12.2023, pokud nebude oplocení ve 

stanoveném termínu postavené, bude sjednáno právo jednostranného odstoupení 

budoucího prodávajícího od záměru prodeje předmětné části pozemku odstoupit bez 
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nároku na úhradu nákladů spojených s uzavřením smlouvy budoucí kupní a nákladů 

na výstavbu oplocení  

− vlastní kupní smlouva bude uzavřena po dokončené stavbě oplocení a schválení 

v zastupitelstvu města 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4628/22 MJP – souhlasné prohlášení – odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva k 

pozemku 

doporučuje ZM 

schválit uzavření souhlasného prohlášení, kterým bude odstraněn duplicitní zápis vlastnického 

práva v katastru nemovitostí, kde je jako vlastník pozemku parc. č. 1400/3 o výměře 86 m2 v 

k. ú. Šumperk uvedeno město Šumperk a současně A. B., bytem Šumperk, a kterým jako 

výlučný vlastník pozemku parc. č. 1400/3 v k. ú. Šumperk bude zapsáno město Šumperk. 

Náklady na zápis prohlášení do katastru nemovitostí bude uhrazeno vlastníky společně, každý 

½ nákladů. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4629/22 MJP – dohoda o narovnání – odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva k 

pozemku 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dohody o narovnání, na základě které vyplatí město Šumperk, jako zapsaný 

duplicitní vlastník pozemku parc. č. 1400/3 v k. ú. Šumperk, paní A. B., bytem Šumperk, jako 

duplicitnímu vlastníku pozemku parc. č. 1400/3 v k. ú. Šumperk částku 200,-- Kč/m2, celkem 

17.200,-- Kč. Finanční částka bude vyplacena do 15 dnů ode dne zápisu vkladu Prohlášení o 

narovnání duplicitního vlastnictví k pozemku parc. č. 1400/3 v k. ú. Šumperk. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4630/22 MJP – neschválení prodeje části p. p. č. 120/1 v k. ú. Dolní Temenice (or. za 

kruhovým objezdem v Temenici u Penny marketu) 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku parc. č. 120/1 o výměře cca 100 m2 

v k. ú. Dolní Temenice. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4631/22 MJP – neschválení prodeje části p. p. č. 120/1 v k. ú. Dolní Temenice (or. za 

kruhovým objezdem v Temenici u Penny marketu) 

doporučuje ZM 

neschválit prodej části pozemku parc. č. 120/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Dolní Temenice. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4632/22 MJP – výkup pozemků v k. ú. Hraběšice 

doporučuje ZM 

schválit výkup pozemků p. č. 624/1 o výměře 5181 m2, p. č. 624/2 o výměře 934 m2, p. č. 

624/3 o výměře 174 m2, p. č. 624/4 o výměře 734 m2, p. č. 626 o výměře 270 m2, p. č. 630 o 

výměře 1453 m2, p. č. 633 o výměře 4389 m2, p. č. 639/2 o výměře 677 m2, p. č. 639/3 o 

výměře 1233 m2, p. č. 639/5 o výměře 412 m2, p. č. 639/6 o výměře 1020 m2, p. č. 669/6 o 

výměře 78 m2, p. č. 669/7 o výměře 933 m2   vše v k. ú. Hraběšice. 

 

Prodávající: J. M., bytem Petrov nad Desnou 

 

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

 

Podmínky:  

− kupní cena dohodou 650.000,-- Kč,  kupní cena bude uhrazena do 15 dnů ode dne 

doručení vyrozumění o provedení vkladu předmětu prodeje do katastru nemovitostí 

− kupující vyhotoví kupní smlouvu a uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4633/22 MJP – změna usnesení ZM č. 1099/22 ze dne 16.06.2022 – změna kupujícího (or. 

pozemky ve vnitrobloku ul. 17. listopadu, Americké a Rooseveltovy) 

doporučuje ZM 

schválit změnu usnesení ZM č. 1099/22 ze dne 16.06.2022, kterým byl schválen prodej 

pozemků p. č. 1291/6, p. č. 1291/3, p. č. 1278/18 a p. č. 3019 vše v k. ú. Šumperk, a to 

v části kupujícího, kde místo J. B., bytem Neředín, bude nově obchodní společnost LAVAL 

Pharma a.s., se sídlem Toužimská 588/70, Kbely, 19700 Praha 9, kde je J. B., jediným 

akcionářem. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4634/22 MJP – prodej části pozemku parc. č. 1955/5 a parc. č. 1959/5 v k. ú. Šumperk (or. 

při ul. Gen. Krátkého) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

06.06.2022 do 22.06.2022 dle usnesení rady města č. 4418/22 ze dne 02.06.2022, schválit 

prodej části pozemku parc. č. 1955/5 o výměře 22 m2, dle GP číslo 7470-99/2022 díl „b“ 

pozemku parc. č. 1955/5 o výměře 22 m2 a části pozemku parc. č. 1959/5 o výměře 247 m2, 

dle GP č. 7470-99/2022 díl „a“ pozemku parc. č. 1959/5 o výměře 247 m2, sloučením dílů 

vzniká pozemek parc. č. 1959/5 o výměře 269 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

Kupující: P. Ž., bytem Šumperk   

 

Podmínky: 

− účel prodeje: rozšíření zahrady 

− kupní cena: 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:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4635/22 MJP – zrušení usnesení RM č. 4206/22 ze dne 28.04.2022 

ruší 

v plném rozsahu usnesení RM č. 4206/22 ze dne 28.04.2022, kterým bylo schváleno 

zveřejnění pronájmu části pozemků parc. č. 1955/5 o výměře 95 m2 a části pozemku parc. č. 

1959/5 o výměře 372 m2 v k. ú. Šumperk z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4636/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku parc. č. 1955/5 a parc. č. 1959/5 v k. ú. 

Šumperk (or. při ul. Gen. Krátkého) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1955/5 o výměře 76 m2 a část 

pozemku parc. č. 1959/5 o výměře 114 m2 oba v k. ú. Šumperk za účelem rozšíření zahrady 

k domu, za podmínek: 

− sazba nájemného 5,-- Kč/m2/rok 

− doba nájmu: neurčitá s 3měsíční výpovědní lhůtou 

− v případě zrušení nájemní smlouvy je nájemce povinen odstranit stávající oplocení 

 

 

Termín:  22.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4637/22 MJP – změna usnesení ZM č. 884/22 ze dne 27.01.2022 – změna kupujícího (or. 

pozemek při ul. Nemocniční) 

doporučuje ZM 

schválit změnu usnesení ZM č. 884/22 ze dne 27.01.2022, kterým byl schválen prodej 

pozemku parc. č. 1032/4 v k. ú. Šumperk, a to v části kupujícího, kde místo Anežka Diasová, 

bytem Nemocniční 1777/33, Šumperk, která zemřela přede dnem podpisu kupní smlouvy, 

bude nově L. R., bytem Šumperk, a J. V., bytem Šumperk, které jsou na základě rozhodnutí o 

dědictví vlastníky nemovitostí po Anežce Diasové. Kupující odkoupí pozemek parc. č. 1032/4 

v k. ú. Šumperk do podílového vlastnictví, každá ve výši podílu ½. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4638/22 MJP – uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě SML/2017/0058/MJP (směr 

Bratrušov, vedle zahrádkářské kolonie) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

23.05.2022 do 08.06.2022, dle usnesení RM č. 4308/22 ze dne 19.05.2022, propachtovat 

části pozemků parc. č. 541/11 o výměře 4134 m2, parc. č. 541/12 o výměře 84 m2 a parc. č. 

541/13 o výměře 467 m2 vše v k. ú. Dolní Temenice. 

 

Propachtovatel: ÚSOVSKO AGRO s.r.o., se sídlem Klopina 33, PSČ 78973, IČO 60793015 

 

Podmínky: 

− sazba pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělských pozemků pro k. ú. Dolní 

Temenice, tj. 8,02 Kč/m2 + průměrná roční míra inflace 

− doba pachtu: neurčitá 

− pacht bude sjednán dodatkem ke stávající pachtovní smlouvě SML/2017/0058/MJP 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4639/22 MJP – uzavření dodatku č. 4 k pachtovní smlouvě SML/2016/0135/MJP (za 

potokem, směr Dolní Studénky) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

23.05.2022 do 08.06.2022 dle usnesení RM č. 4308/22 ze dne 19.05.2022, propachtovat 

pozemek parc. č. 442/140 o výměře 506 m2 v k. ú. Dolní Studénky. 

 

Propachtovatel: Bludovská a.s., Špalkova 156, 78961 Bludov, IČO 25836498 

 

Podmínky: 

 

− sazba pachtovného: 2,2 % z průměrné ceny zemědělských pozemků pro k. ú. Dolní 

Studénky, tj. 7,75 Kč/m2 + průměrná roční míra inflace  

− doba pachtu: neurčitá 

− pacht bude sjednán dodatkem ke stávající pachtovní smlouvě SML/2016/0135/MJP 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4640/22 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1560/3 a části pozemku p. č. 

1745/1 v k. ú. Šumperk – lokalita zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické v 

Šumperku 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1560/3 o výměře 114 m2 a část 

pozemku p. č. 1745/1 o výměře 8 m2 v k. ú. Šumperk (lokalita zahrádek za řadovými 

garážemi při ul. Jesenické v Šumperku). 

Účel nájmu:  a) pozemek pro individuální využití  

   b) společné přístupové plochy 

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

    b) 1,-- Kč/m2/rok 

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

lhůta se stanovuje tříměsíční 

 

 

Termín:  29.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4641/22 MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p. č. st. 5620, st. 5621 a části p. č. 1346/7 v   

k. ú. Šumperk (část zahrady u domu Javoříčko 1530/16) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1346/7 o výměře 47 m2, pozemek   

p. č. st. 5620 o výměře 16 m2 a p. č. st. 5621 o výměře 5 m2 v k. ú. Šumperk, za podmínek: 

účel nájmu:   a) pozemek pro individuální využití 

b) pozemek pod ostatní stavbou/garáž 

c) pozemek pod ostatní stavbou/kolna 

sazba nájemného:  a) 5,-- Kč/m2/rok  

b) 30,-- Kč/m2/rok + DPH v platné výši 

c) 30,-- Kč/m2/rok 

doba nájmu:   neurčitá, s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 

Termín:  29.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4642/22 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o užití práva JZ/0069/2013 – příjezd ke garáži na 

p. č. st. 5620 v k. ú. Šumperk (část zahrady u domu Javoříčko 1530/16) 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o užití práva JZ/0069/2013/Wi ze dne 27.02.2013, 

uzavřené mezi poskytovatelem práva městem Šumperk a uživateli práva manžely M. a M. S., 

oba bytem Šumperk, jejímž předmětem je poskytnutí práva vjíždět na pozemek p. č. 1346/7 

v k. ú. Šumperk, za účelem zajištění příjezdu k pozemku p. č. st. 5620 v k. ú. Šumperk, na 

kterém je postavena garáž ve vlastnictví uživatelů práva. Účinnosti dohody ke dni podpisu. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4643/22 MJP – smlouva o užití práva – příjezd ke garáži na p. č. st. 5620 v k. ú. Šumperk (část 

zahrady u domu Javoříčko 1530/16) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p. č. 1346/7 v k. ú. Šumperk, za účelem 

zajištění vjezdu k garáži na pozemku p. č. st. 5620 v k. ú. Šumperk. 

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

IČO 00303461 

Uživatel práva:  R. S., bytem Dolní Libina, Libina 

Podmínky:  - úhrada za užití práva: 100,-- Kč + DPH v platné sazbě/rok 

- doba užití práva neurčitá, s platností od podpisu smlouvy  

- výpovědní lhůta jednoměsíční 

- povinnost uživatelů práva udržovat na své náklady část dotčeného 

pozemku, sloužícího jako příjezd, společně s dalšími uživateli, včetně 

zimní údržby 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4644/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Lužickosrbská, 119/3 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Lužickosrbská, 119/3 NNk“ – nové 

zemní kabelové vedení NN přes pozemky p. č. 231/4, 2211/30, 2211/3, 227/1, 2040/4, 

2248/5, 2248/1, 2231 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou náhradu stanovenou 

dohodou ve výši 15.773,-- Kč + DPH v platné výši. Úhrada bude oprávněným 

provedena za podmínek vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.09.2025. 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:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4645/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – ul. Šumavská, Revitalizace III. etapa“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemky p. č. 191/2, 200/2, 564/1, 564/4, 564/6, 564/11, 564/23 v k. ú. 

Dolní Temenice zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – ul. Šumavská, 

Revitalizace III. etapa“ – přeložka zemního kabelového vedení NN a VN, v rámci investiční akce 

města „Revitalizace ul. Šumavská“. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

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

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

obdržení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4646/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Pod Vyhlídkou, č. parc. 1924/5 NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Pod Vyhlídkou, č. parc. 

1924/5 NNk“ – přípojka nového zemního kabelového vedení NN přes pozemek p. č. 1924/4 

v k. ú. Šumperk, pro účely připojení garáže na pozemku p. č. st. 4674 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 133,-- 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:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4647/22 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – výměna 3 výtahů v pavilonu C a B“ 

schvaluje 

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

malého rozsahu na akci: „Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 30 v pavilonu C a výtahů č. 
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35 a 36 v pavilonu B“ zhotovitelem akce firmu LIFTMONT CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 

2459/35, Šternberk, PSČ 785 01, IČO 26845687. Nabídková cena je 3.880.000,-- Kč bez 

DPH, tj. 4.694.800,-- Kč včetně DPH, cena za provádění pravidelného servisu výtahů je  

2.800,-- Kč bez DPH měsíčně, tj. 3.388,-- Kč včetně DPH měsíčně. Délka záruční doby je 72 

měsíců. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4648/22 MJP – uzavření splátkového kalendáře 

schvaluje 

uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s V. R., bytem Šumperk, bývalým nájemcem 

bytu č. 19 na uvedené adrese, za podmínek: 

 

dlužná částka:   17.841,-- Kč 

délka splatnosti:  18 měsíců 

výše splátky:   min. 1.000,-- Kč 

datum splatnosti:  do 25. dne v měsíci 

Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek. 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4649/22 MJP – uzavření splátkového kalendáře 

doporučuje ZM 

schválit dohodu o uznání dluhu a jeho zaplacení s P. S., bytem Šumperk, bývalým nájemcem 

bytu č. 2 na uvedené adrese, za podmínek: 

 

dlužná částka:   45.334,-- Kč 

délka splatnosti:  58 měsíců 

výše splátky:   min. 800,-- Kč 

datum splatnosti:  do 25. dne v měsíci 

Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4650/22 MJP – uzavření nájemní smlouvy v souvislosti se stavbou „Rozšíření rozvodů VO a 

optické sítě ul. Bratrušovská Šumperk“ 

schvaluje 

nájem části pozemku p. č. 876/1 v k. ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 

− účel nájmu: realizace stavby „Rozšíření rozvodů VO a optické sítě ul. Bratrušovská 

Šumperk“  

− pronajímatel: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, 

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

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

753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO 70960399 

− nájemce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
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− nájemné: cena za den délky zásahu x počet dnů trvání zásahu (protlak – 300,-- Kč/bm, 

uložení do zel. pásu, krajnice silnice II. třídy - 600,-- Kč/den) 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4651/22 MJP – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v souvislosti se 

stavbou „Rozšíření rozvodů VO a optické sítě ul. Bratrušovská Šumperk“ 

schvaluje 

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

spočívající v strpění uložení a provozování kabelové optické sítě, která bude váznout na 

služebném pozemku p. č. 876/1 v k. ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 

− budoucí povinný z věcného břemene: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460, zastoupený hospodářem s 

nemovitostmi ve vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399 

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

Šumperk, IČO 00303461 

− úplata za věcné břemeno bude stanovena v jednorázové výši na základě znaleckého 

posudku, nedosáhne-li výpočet náhrady částky 1.000,-- Kč, je stanovena náhrada za 

zřízení služebnosti v minimální výši 1.000,-- Kč bez DPH 

− budoucí oprávněný z věcného břemene nechá na své náklady vyhotovit geometrický 

plán pro zaměření věcného břemene  

− věcné břemeno se zřídí na dobu neurčitou 

− budoucí oprávněný uhradí náklady spojené se zřízením služebnosti, zejména 

zpracování znaleckého posudku a správní poplatek za podání návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí 

− návrh smlouvy o zřízení služebnosti zašle budoucí oprávněný budoucímu povinnému z 

věcného břemene do 2 měsíců od pravomocné kolaudace dané stavby a vlastní 

smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy 

budoucímu povinnému z věcného břemene 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4652/22 MJP – sleva z nájmu nebytových prostor – Gen. Svobody 254/1, Šumperk 

neschvaluje 

slevu nájemného ve výši 5.000,-- Kč bez DPH na dobu 18 měsíců pro nájemce E. Z., 

za pronájem nebytových prostor na adrese Gen. Svobody 254/1. 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4653/22 MJP – stanovení výše nájemného pro rok 2023 – obecní byty 

schvaluje 

neměnit v roce 2023 základní výši měsíčního nájemného pro všechny byty ve vlastnictví města 

Šumperka. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4654/22 MJP – správa majetku – domy v majetku města – neschválení vytápění tuhými palivy 

neschvaluje 

udělování souhlasů pro nájemce bytů a nebytových prostor s prováděním změny vytápění 

pronajatých bytů a nebytových prostor ze stávajícího způsobu na vytápění tuhými palivy. 

 

 

Termín:  průběžně 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4655/22 Smart systém monitorování parkovacích míst – ul. Erbenova Šumperk – přijetí 

dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

schvaluje 

přijetí dotace z dotačního programu Olomouckého kraje „Smart region Olomoucký kraj 2022“  

z dotačního titulu „Podpora přípravy a realizace SMART opatření“, na akci „Smart systém 

monitorování parkovacích míst – ul. Erbenova Šumperk“ na vybudování inteligentního 

parkovacího systému v ulici Erbenově v Šumperku, ve výši 250.000,-- Kč. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4656/22 Smart systém monitorování parkovacích míst – ul. Erbenova Šumperk – přijetí 

dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 2022/02984/OSR/DSM s Olomouckým krajem, 

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČO 60609460, ve výši 250.000,-- Kč  

na spolufinancování akce „Smart systém monitorování parkovacích míst - ul. Erbenova 

Šumperk“. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4657/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Sluneční 38 – 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 – 4. ZŠ Šumperk – stavební práce“. 
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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 285 77 132 

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc, IČO 28597460 

 

 

Termín:  27.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4658/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Dr. E. Beneše 1 – stavební práce 

ruší 

usnesení RM č. 4596/22 ze dne 04.08.2022. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4659/22 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. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4660/22 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 – stavba“ rozdělenou na část: „stavební práce“ a na část: 

„slaboproudé rozvody“. 

 

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 

Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štíty, IČO 285 77 132 

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc, IČO 28597460 
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DESIGN CIS s.r.o., Fialova 963/12, 787 01 Šumperk, IČO 62360230 

 

 

Termín:  24.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4661/22 ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk – sanace vlhkého zdiva – III. etapa 

schvaluje 

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

zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na dodavatele stavby: „ZŠ ul. 8. května 63, 

Šumperk – sanace vlhkého zdiva – III. etapa“. 

 

členy pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva Zatloukalová, Mgr. Pavel 

Křivohlávek 

                

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

Mgr. Zuzana Hansmannová 

                         

                     

minimální seznam dodavatelů: 

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 

RS SERVIS group s.r.o., Nádražní 300, 393 01 Pelhřimov, IČO 28097700 

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4662/22 Revitalizace parku Cihelna – zpevněné plochy 

schvaluje 

vyloučit uchazeče URBAN FORESTRY s.r.o., Dolnice 12, 621 00 Brno, IČO 14057476, z veřejné 

zakázky „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku – část: zpevněné plochy“ dle § 48 odst. 2 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4663/22 Revitalizace parku Cihelna – zpevněné plochy 

schvaluje 

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

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

Cihelna v Šumperku – zpevněné plochy“. 

 

členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků: 

členové: 2. místostarosta města, Ing. Pavel Volf, Ing. Vlasta Pokorná, Mgr. Milan Šubrt,               

 Ing. Šárka Hofmannová 
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náhradníci: 1. místostarosta města, Ing. Oto Sedlář, Ing. Lenka Krobotová, Mgr. Romana 

Drásalová, Ing. Eva Nádeníčková 

 

 

Termín:  27.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4664/22 Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku ve staré budově – dodatek  

č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/0464/RUI uzavřené s firmou SPORTOVNÍ 

PODLAHY ZLÍN, s.r.o., se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191, na realizaci díla 

„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku ve staré budově“ – na prodloužení 

termínu komplexního dokončení realizace předmětu plnění z 19.08.2022 na max. do 

30.09.2022 – v závislosti na rychlosti vysychání podkladní stěrky a na vícepráce ve výši 

262.012,59 Kč bez DPH, tj. 317.036,-- Kč s DPH, vyplývající ze skutečností zjištěných při 

provádění stavby. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4665/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – hospodářské výsledky za 1. pololetí 2022 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30.06.2022. 

 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2022 (v Kč) 

 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Hospodářský výsledek 

Celkem: Hlavní činnost: 

Doplňková 

činnost: 

Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 813.751,82 709.399,39 104.352,43 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Pavel Křivohlávek 128.163,39 16.618,66 111.544,73 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr.  

Hynek Pálka 141.019,14 -9.391,63 150.410,77 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr.  

Petr Málek 217.428,62 143.986,07 73.442,55 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr.  

Viktor Verner  351.944,29 -80.361,57 432.305,86 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 

Prievidzská 1 

Mgr.  

Yvona Šimková 278.086,38 118.421,10 159.665,28 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25 

Bc. 

Silvie Zjavková 422.942,06 343.832,96 79.109,10 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B 

Bc. 

Pavlína Bošková 11.991,11 11.991,11 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, PhD. -1.488.594,97 -1.554.427,97 65.833,00 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA.  

Kamil Navrátil 384.158,53 172.765,13 211.393,40 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 8.533,32 -1.750,18 10.283,50 
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4666/22 Navýšení kapacity Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 

souhlasí 

s navýšením kapacity Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11, 787 01, Šumperk, 

IČO 00852333, z počtu 723 žáků na 809 žáků. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4667/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

určený finanční dar ve výši 10.000,-- Kč od společnosti MACTE, spol. s r.o., Lautnerova 

3171/4, 787 01 Šumperk, IČO 41034546, zastoupené Ing. Jiřím Konečným, 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 kulturních a vzdělávacích akcí v 

knihovně. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4668/22 Příspěvkové 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 Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 

640/41, 787 01 Šumperk, IČO 47682795, 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 kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4669/22 Příspěvkové 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 Oční ordinace OTTLENS, s.r.o., 

Langrova 240/7, 787 01 Šumperk, IČO 27824055, 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 kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4670/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout účelově určený finanční dar  

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 24231509, 



 

23|26 

RM 97 – 18.08.2022  

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

územních rozpočtů, v platném znění, do výše 112.520,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu 

obědů pro 17 žáků ve školním roce 2022/2023, tj. v období od 01.09.2022 do 30.06.2023, a 

to ve dvou etapách. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4671/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout účelově určený finanční dar  

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 4/152, Praha 4, IČO 24231509, 

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

územních rozpočtů, v platném znění, do výše 121.353,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu 

obědů pro 19 žáků ve školním roce 2022/2023, tj. v období od 01.09.2022 do 30.06.2023, a 

to ve dvou etapách. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4672/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu 

bere na vědomí 

informaci o udělení předběžného souhlasu Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk,  

28. října 1, IČO 65496604, 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 switche do serverovny, v celkové 

výši do 49 tis. Kč. 

 

4673/22 Příspěvková organizace města Šumperka – nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele 

ukládá 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, 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 80 tis. Kč. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4674/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2022 (dodatek) 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 2  

k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2022 ve výši -550,-- Kč. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4675/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2022 (dodatek) 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, 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 2022 ve výši 8.130, -- Kč. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4676/22 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro Sjednocenou organizaci 

nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., oblastní odbočka Šumperk, 8. května 444/22, 787 01 

Šumperk, IČO 65399447, pro pořádání koncertu Dua VojoDeyl. Koncert proběhne ve čtvrtek 

22.09.2022 v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Výtěžek koncertu 

(dobrovolné vstupné) bude použit na pokrytí nákladů spojených se zajištěním a propagace 

akce. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4677/22 Ceny města Šumperka – úprava pravidel 

doporučuje ZM 

schválit aktualizaci pravidel pro nominování, hlasování a udílení – Ceny města Šumperka. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4678/22 Zpráva o podaných stížnostech za I. pololetí 2022 

bere na vědomí 

zprávu o podaných stížnostech za I. pololetí 2022 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření č. 

11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

 

 

4679/22 MP Manager pro Městskou policii Šumperk 

schvaluje 

uzavření licenční smlouvy se společností FT Technologies a.s., IČO 26833620, se sídlem 

Chválkovická 151/82, 772 00 Olomouc, na používání programu MP Manager (Událostní 

informační systém pro řízení procesů obecních policií, verze Cloud Edition (CE)) určeného pro 

evidenci agendy obecních policií. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: JUDr. Kohajda 
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4680/22 PONTIS Šumperk, o.p.s. – zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 

bere na vědomí 

zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za období od 01.01.2021 do 

31.12.2021 společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., ze dne 31.03.2022. 

 

 

4681/22 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 J. S., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za 

podmínek:  

 

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

15.09.2022 

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4682/22 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 Z. Č., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za 

podmínek:  

 

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

15.09.2022 

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

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4683/22 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. 2 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2019/0717/OSM uzavřené dne 04.09.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. H., 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 01.10.2022  
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− měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4684/22 Armáda spásy v ČR, z.s. – dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2022 

doporučuje ZM 

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

13.01.2022 uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, a Armádou spásy v ČR, z.s. IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 

Praha.  

Dodatkem dojde k doplnění čl. II odst. 1 o větu druhou tohoto znění: „Z celkové výše dotace se 

určuje částka 415.000,-- Kč (slovy čtyřistapatnácttisíc korun českých) na stavební úpravu 

budovy za účelem technického zhodnocení, spočívající ve vybudování samoobslužné prádelny 

– umístění praček a sušiček v objektu na adrese Vikýřovická 1495, Šumperk“. V ostatních 

článcích se smlouva nemění. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

4685/22 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání ZM 15.09.2022 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný                   Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                     1. místostarostka 
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