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Naše čj.: MUSP 99408/2022 

Naše sp. zn.: 99403/2022 TAJ/PECH *MUSPX02HIE5Y* 

 

U S N E S E N Í  

z 99. schůze Rady města Šumperka ze dne 15.09.2022 

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. 

 

4687/22 Veřejná sbírka – 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 01 Šumperk, v působnosti valné hromady, souhlasí 

s tím, aby vybrané vstupné za divadelní představení pořádané v Divadle Šumperk, s.r.o., 

v měsíci listopadu 2022, bylo věnováno do veřejné sbírky organizované Divadlem Šumperk, 

s.r.o., na pomoc nezletilému chlapci D. K. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Potěšil 

 

 

4688/22 Kompenzace zvýšených nákladů na energie pro rok 2022 

doporučuje ZM 

schválit navýšení individuální dotace poskytnuté z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 

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

částku 626.000,-- Kč z původní výše dotace 6.300.000,-- Kč na novou výši 6.926.000,-- Kč a 

zároveň schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Šumperka pro rok 2022. Podmínky účelu použití, termínu realizace a profinancování 

dotace a termínu vyúčtování dotace stanovené usnesením Zastupitelstva města Šumperka     

č. 844/21 ze dne 09.12.2021 zůstávají v platnosti. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4689/22 Kompenzace zvýšených nákladů na energie pro rok 2022 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, navýšení provozního příspěvku ve výši  

200.000,-- Kč z důvodu zvýšených záloh na spotřebu tepla v roce 2022. 

 

 

Termín:  15.09.2022 



 

2|33 

RM 99 – 15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4690/22 Kompenzace zvýšených nákladů na energie pro rok 2022 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, navýšení provozního příspěvku ve 

výši 100.000,-- Kč z důvodu zvýšených nákladů na spotřebu tepla v roce 2022. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4691/22 Kompenzace zvýšených nákladů na energie pro rok 2022 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, navýšení provozního příspěvku ve výši 

402.000,-- Kč z důvodu zvýšených nákladů na spotřebu tepla v roce 2022. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4692/22 Kompenzace zvýšených nákladů na energie pro rok 2022 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 6081085, navýšení provozního příspěvku 

ve výši 133.000,-- Kč z důvodu zvýšených záloh na spotřebu tepla v roce 2022. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4693/22 Kompenzace zvýšených nákladů na energie pro rok 2022 

schvaluje 

Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, navýšení provozního 

příspěvku ve výši 202.000,-- Kč z důvodu zvýšených záloh na spotřebu tepla v roce 2022. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

4694/22 Inventarizace majetku a závazků města Šumperka 

schvaluje 

1. plán inventur města Šumperka za rok 2022 dle předloženého materiálu 

2. harmonogram prací spojených s inventarizací města Šumperka za rok 2022 dle 

předloženého materiálu 

3. schvaluje složení HIK dle předloženého materiálu 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4695/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XII r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XII roku 2022: 

příjmy ve výši:         3.781 tis. Kč 

výdaje ve výši:         3.566 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  631.651 tis. Kč 

výdaje celkem:  906.658 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  929.358 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      928.358 tis. Kč 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4696/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII r. 2022 

doporučuje ZM 

schválit rozpočtová opatření č. XIII roku 2022: 

příjmy ve výši:         10.000 tis. Kč 

výdaje ve výši:           8.385 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  641.651 tis. Kč 

výdaje celkem:  915.043 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  939.358 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      936.743 tis. Kč 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4697/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

3741/22, 4152/22, 4153/22, 4154/22, 4155/22, 4156/22, 4157/22, 4158/22, 

4159/22, 4160/22, 4161/22, 4162/22, 4163/22, 4164/22, 4165/22, 4166/22, 

4167/22, 4168/22, 4169/22, 4170/22, 4171/22, 4172/22, 4186/22, 4187/22, 

4188/22, 4189/22, 4190/22, 4191/22, 4192/22, 4211/22, 4223/22, 4268/22, 

4276/22, 4279/22, 4296/22, 4297/22, 4298/22, 4299/22, 4300/22, 4302/22, 

4303/22, 4304/22, 4305/22, 4306/22, 4321/22, 4326/22, 4343/22, 4344/22, 

4345/22, 4346/22, 4347/22, 4348/22, 4349/22, 4350/22, 4351/22, 4352/22, 

4353/22, 4360/22, 4361/22, 4362/22, 4363/22, 4365/22, 4366/22, 4367/22, 

4368/22, 4369/22, 4370/22, 4371/22, 4372/22, 4373/22, 4374/22, 4375/22, 

4376/22, 4377/22, 4378/22, 4379/22, 4380/22, 4381/22, 4382/22, 4383/22, 

4384/22, 4385/22, 4386/22, 4387/22, 4388/22, 4389/22, 4390/22, 4391/22, 

4392/22, 4393/22, 4394/22, 4395/22, 4396/22, 4397/22, 4398/22, 4399/22, 

4400/22, 4401/22, 4402/22, 4403/22, 4404/22, 4405/22, 4406/22, 4407/22, 

4408/22, 4409/22, 4410/22, 4411/22, 4412/22, 4413/22, 4414/22, 4415/22, 

4416/22, 4417/22, 4418/22, 4419/22, 4420/22, 4422/22, 4423/22, 4424/22, 

4425/22, 4426/22, 4427/22, 4428/22, 4429/22, 4432/22, 4433/22, 4434/22, 

4435/22, 4437/22, 4438/22, 4439/22, 4440/22, 4441/22, 4442/22, 4443/22, 

4444/22, 4445/22, 4446/22, 4447/22, 4448/22, 4449/22, 4475/22, 4476/22, 

4477/22, 4478/22, 4483/22, 4484/22, 4485/22, 4486/22, 4487/22, 4488/22, 



 

4|33 

RM 99 – 15.09.2022 

4489/22, 4490/22, 4491/22, 4493/22, 4494/22, 4495/22, 4496/22, 4498/22, 

4499/22, 4503/22, 4504/22, 4538/22, 4539/22, 4542/22, 4543/22, 4544/22, 

4545/22, 4546/22, 4547/22, 4548/22, 4551/22, 4553/22, 4554/22, 4555/22, 

4556/22, 4558/22, 4559/22, 4560/22, 4561/22, 4562/22, 4563/22, 4564/22, 

4565/22, 4567/22, 4568/22, 4569/22, 4570/22, 4571/22, 4573/22, 4575/22, 

4576/22, 4577/22, 4579/22, 4580/22, 4581/22, 4582/22, 4583/22, 4584/22, 

4585/22, 4588/22, 4589/22, 4590/22, 4591/22, 4592/22, 4593/22, 4594/22,  

4595/22,   4596/22,    4597/22,   4598/22. 

 

4698/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

3742/22 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3918/22 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4492/22 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4566/22 do 15.08.2023 Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4699/22 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4550/22 ze dne 14.07.2022 

ruší 

usnesení RM č. 4550/22 ze dne 14.07.2022 z důvodu odstoupení žadatele o přidělení 

náhradního bytu. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4700/22 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 4614/22 ze dne 18.08.2022 

schvaluje 

opravu usnesení RM č. 4614/22 ze dne 18.08.2022 takto: v usnesení se mění text „RM č. 

2346/21“ na „RM č. 3646/21“. V ostatním se usnesení nemění. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4701/22 Změna osoby odborného lesního hospodáře 

schvaluje 

změnu osoby odborného lesního hospodáře ze stávající fyzické osoby B. H., bytem Vernířovice, 

Velké Losiny, na právnickou osobu společnost Podniky města Šumperka a.s., se sídlem 

Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163, s účinností od 01.11.2022. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

4702/22 Změna osoby odborného lesního hospodáře 

schvaluje 
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uzavření smlouvy o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře mezi městem Šumperk, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a společností Podniky města Šumperka 

a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163, a to dle předloženého 

návrhu. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

4703/22 MJP – bonifikace k pojistným smlouvám na pojištění majetku, odpovědnosti a flotily 

bere na vědomí 

sdělení pojistitele Generali Česká pojišťovna, a.s., o vyúčtování bonifikace v souladu 

s bonifikační doložkou za hodnocené období 01.03.2021 – 28.02.2022 k pojistné smlouvě    

č. 1672895419 ze dne 26.02.2020 na pojištění majetku a odpovědnosti a k pojistné smlouvě 

č. 4483137855 ze dne 26.02.2020 na pojištění flotily na povinné ručení a havarijní pojištění. 

 

 

   

4704/22 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 1462/3 v k. ú. Šumperk (or. křižovatka ul. 8. května 

a Banskobystrické) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1462/3 o výměře 30 m2 v k. ú. Šumperk, za 

podmínek: 

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

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

nemovitostí 

 

 

Termín:  20.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4705/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk – Vikýřovice – Rapotín, 8. Etapa“ 

schvaluje 

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

multifunkční komunikační sítě: „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk – 

Vikýřovice – Rapotín,  8. Etapa“, přes pozemky p. č. 1900/1, 1900/20, 1900/22, st. 3850, 

1400/2, 1400/3, 1424/3, 2115/9, 1396/1, 1396/2, 1396/4, 1893/1, 1424/1, 1424/2, st. 

2084/2, st. 2082/2, 1423/9, st. 2083/2, 1404/2, 1391/2, 1955/2, 1340/2, 1335/1, 

2219/1, 2137/1, 1405/1, 1422/1, 2315/1, 1442/1, 1455/1, 2133/1, 2272, 1462/3, 

1463/4, 1531/1, 3118, 1609/1, 3122, 3125, st. 1861/4, 3130, 2222/1, 1609/5, st. 1897, 

1463/29, 1531/5, st. 1864/2, 1553/1, 1560/1, st. 1868/2, 2222/2, 1658/1, 1609/2, 

2284/2, 1659/2, st. 1048, 2047/10, 3292/1, 1239/29, 539/38, 2296, st. 1906/2, 

547/18, 540/1, 539/14, 927/62, 999/49, 1093/62, 984/7, 984/8 v k. ú. Šumperk.  

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 17/2, 78701 Šumperk, IČO 25382292 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
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− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně, za jednorázovou náhradu stanovenou podle 

znaleckého posudku (oceňovací vyhlášky). Úhrada bude oprávněným provedena za 

podmínek vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu služebnosti.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.10.2025. 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4706/22 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 10.10.2022. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4707/22 MJP – bytová problematika – změna účastníka nájemní smlouvy 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny označení účastníků nájemní smlouvy č. 

SML/2017/0025/OSM uzavřené dne 16.02.2017 mezi městem Šumperk, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatel na straně jedné a J. S. a Z. S., jako 

nájemníky bytu v domě na ulici Temenická, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku    

č. 1 bude změna označení účastníků nájemní smlouvy, kdy místo J. a Z. S. bude Z. S. Nájemné 

ve výši  56,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4708/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

STL plynovodní přípojky, v rámci akce: „Plynofikace objektu č. p. 2567, 78701 

Šumperk“, ul. Lidická 

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

plynovodní přípojky přes pozemky p. č. 1420/20, 2276 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

stávajícího objektu na adrese Lidická 2567/56, Šumperk – název akce: „Plynofikace objektu 

č. p. 2567, 78701 Šumperk“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

AgriNet 5 CZ, spol. s r.o., se sídlem Hellichova 458/1, Malá Strana, 11800 Praha 1, IČO 

27398650 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

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

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

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

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

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

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

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.10.2025. 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4709/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení: „Revitalizace ulice Šumavská, Přeložka STL plynovodní 

přípojky – Erbenova 2326/14“ 

schvaluje 

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

provozovat na budoucích služebných pozemcích p. č. 191/2, 564/23 v k. ú. Dolní Temenice 

plynárenské zařízení: „PREL A Šumperk – Erbenova, STL plynovodní přípojka pro č. p. 

2326/14“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a v právu 

vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH. Úhradu úplaty 

provede budoucí oprávněný ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení daňového 

dokladu, vystaveného budoucím povinným ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od podpisu 

vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení a zaměření stavby vyhotovení příslušného 

geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti. 

− Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 

nemovitostí. 
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Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4710/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Gen. Svobody, 97/17 NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Gen. Svobody, 97/17 NNk“ – 

přípojka nového zemního kabelového vedení NN přes pozemek p. č. 2035/3 v k. ú. Šumperk, 

pro účely připojení RD na adrese Gen. Svobody 97/17, 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 1.200,-- Kč + 

platná sazba 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4711/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Balbínova, 1534/24 NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Balbínova, 1534/24 NNk“ – 

nové zemní kabelové vedení NN + pojistková skříň na pozemku p. č. 2287 v k. ú. Šumperk, pro 

napájení optického rozvaděče CETIN v lokalitě při ul. Balbínově, 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 1.200,-- Kč + 

platná sazba 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4712/22 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: 

„RVDSL1708_M_M_SUMP1702_SUMP1HR_OK“ (lokalita mezi ul. Kosmonautů a 

Reissovou) 

schvaluje 

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

komunikačního zařízení: „RVDSL1708_M_M_SUMP1702_SUMP1HR_OK“ přes pozemky p. č. 

1960/1, 1965/5, 1965/16, 1969/3, 1991/8, 1991/37, 1992/17, 1995/1, 2035/5, 

2035/13, 2144/1, 2157/1, 2157/4, 2157/6, 2157/7 v k. ú. Šumperk – zřízení optické, 

metalické a NNk přípojky pro účely propojení nového optického rozvaděče u domu 

Kosmonautů 1893/21, Šumperk, na stávající komunikační síť CETIN v lokalitě při ul. Reissově. 

Povinný ze služebnosti: 

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 24.890,-- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4713/22 MJP – dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

SML/2019/0908/MJP/Pe – přípojky IS pro výrobní areál spol. BPS Project 

Management s.r.o., v lokalitě PZ IV 

schvaluje 

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

SML/2019/0908/MJP/Pe ze dne 03.01.2020, uzavřené mezi budoucím povinným městem 

Šumperkem a budoucím oprávněným spol. BPS Project Management s.r.o., se sídlem 

Šumavská 779/2, 78701 Šumperk, IČO 06816061, jejímž předmětem je budoucí závazek 

smluvních stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 

spočívající v právu uložit a provozovat přípojky IS přes pozemky ve vlastnictví města Šumperka 

p. č. 927/56, 927/57, 927/58, 927/59, 927/60, 999/49, 999/73, 999/1, 2094/7, 

2159/4, 1040/4, 1040/5 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení nového výrobního areálu BPS 

v PZ IV, Šumperk. 

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

budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti z data 31.08.2022 na nový 

termín 31.12.2023, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro případ 

nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4714/22 MJP – dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

SML/2019/0964/MJP/Pe – GasNet: „PROP MS Šumperk – ul. Kranichova“ 

schvaluje 
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uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

SML/2019/0964/MJP/Pe ze dne 11.03.2020, uzavřené mezi budoucím povinným městem 

Šumperkem a budoucím oprávněným spol. GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

40117 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jejímž předmětem je budoucí závazek smluvních 

stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu 

zřídit a provozovat plynárenské zařízení – nový STL plynovod, pod názvem stavby: „PROP MS 

Šumperk – ul. Kranichova“, přes pozemek ve vlastnictví města p. č. 2136 v k. ú. Šumperk. 

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

budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 30.09.2022 na 

nový termín 30.09.2023, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro 

případ nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4715/22 MJP – neschválení zveřejnění záměru a prodeje p. p. č. 1205/5 v k. ú. Horní 

Temenice (vedle lokality „Za Hniličkou“) 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1205/5 v k. ú. Horní Temenice za účelem 

využití jako zahrada. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4716/22 MJP – neschválení prodeje p. p. č. 1205/5 v k. ú. Horní Temenice (vedle lokality „Za 

Hniličkou“) 

doporučuje ZM 

neschválit prodej pozemku parc. č. 1205/5 v k. ú. Horní Temenice za účelem využití jako 

zahrada. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4717/22 MJP – neschválení zveřejnění záměru a prodeje p. p. č. 999/72 v k. ú. Šumperk (u 

ulice Vřesové“) 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 999/72 v k. ú. Šumperk za účelem využití jako 

zahrada. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4718/22 MJP – neschválení prodeje p. p. č. 999/72 v k. ú. Šumperk (u ulice Vřesové“) 

doporučuje ZM 

neschválit prodej pozemku p. č. 999/72 v k. ú. Šumperk za účelem využití jako zahrada. 
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Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4719/22 MJP – zveřejnění záměru města směnit pozemky v k. ú. Rapotín (lesní cesta 

„Rejchartická“) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města směnit pozemky za účelem sjednocení vlastnictví pozemků pod lesní 

cestou „Rejchartická“, za podmínek: 

 

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

bude převeden do vlastnictví obce Rapotín, se sídlem Šumperská 775, Rapotín, PSČ 

788 14, IČO 635901, pozemek p. č. 2716/4 o výměře 236 m2 v k. ú. Rapotín 

− z vlastnictví obce Rapotín, se sídlem Šumperská 775, Rapotín, PSČ 788 14, IČO 

635901, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, pozemek p. č. 2716/2 o výměře 288 m2 v k. ú. Rapotín 

− směna pozemků proběhne s finančním vyrovnáním, hodnota směňovaných pozemků 

bude stanovena na základě znaleckého posudku, k této hodnotě bude připočítáno 

DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne povinnost DPH odvést 

− veškeré náklady spojené se směnou bude hradit město Šumperk 

 

 

Termín:  03.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4720/22 MJP – zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout honitbu „Šumperský les“ 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout honitbu v držení města Šumperka nazvanou 

„Šumperský les“ s celkovou výměrou 1.611 ha honebních pozemků v hranicích dle mapy, 

která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.  

 

− doba nájmu: určitá 10 let od 01.04.2023 do 31.03.2033 

 

− účel nájmu: výkon práva myslivosti v uvedené honitbě v souladu s předpisy o myslivosti 

 

− nájemné: minimálně 300.000,-- Kč/rok/celek bez DPH. Nájemné bude každoročně 

valorizováno s účinností od 01.04.2024, a to o míru inflace vyhlášené Českým 

statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok. 

 

Podmínky pronájmu honitby; podání nabídky a požadavky na její podobu a obsah 

 

1. Podání nabídky a požadavky na její podobu 

Nabídka zájemce musí mít písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce. 

 

Písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 

vlevo nahoře „Pronájem honitby – Šumperský les – neotvírat“ spolu s identifikací zájemce, a to 

na adresu Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk.  

 

Identifikací zájemce se rozumí v případě fyzické osoby její jméno, příjmení a bydliště, v případě 

osoby právnické její firma (název), sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. 

Písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním doručením 

na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději v termínu do 

31.10.2022. Při osobním doručení musí být písemná nabídka doručena na podatelnu 
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Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději do 13:00 hod. dne 

31.10.2022.  

Písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou hodnotící komisí přijaty a 

nebudou hodnoceny. 

Město Šumperk neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem 

písemné nabídky. Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí na podatelně 

Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. 

 

Doporučuje se všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou 

počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez 

poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Jako jeden z možných bezpečnostních 

prvků lze doporučit sešití provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem 

statutárního orgánu zájemce a jeho razítkem. Nedodržení tohoto doporučení není důvodem k 

vyřazení nabídky. 

Písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a hodnoceny. 

 

Přijaté písemné nabídky budou po uplynutí termínu pro podání nabídek, tj. po 31.10.2022, 

neotevřené předloženy komisi pro otevírání a posouzení nabídek schválené Radou města 

Šumperka a následně budou nabídky předloženy k rozhodnutí o výběru Radě města 

Šumperka. Hodnotícími kritérii budou nabízená výše nájmu s váhou 70 % a záměr 

hospodaření v honitbě s váhou 30 %.   

 

 

2. Podmínky pronájmu honitby stanovené zákonem 

Nájemcem honitby může být pouze osoba podle § 32 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti, v platném znění (dále jen zákon), avšak v případě osoby uvedené v § 32 odst. 3 

písm. c) zákona se za předmět činnosti „myslivost“ nepovažuje volná živnost „Poskytování 

služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost“, jak vyplývá z popisu 

obsahu této volné živnosti dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 

 

3. Požadavky na obsah nabídky 

3.1 Splnění zákonného předpokladu možnosti nájmu honitby (ustanovení § 32 odst. 3 zákona) 

zájemce v nabídce doloží čestným prohlášením, že je českou fyzickou osobou, která má platný 

český lovecký lístek, mysliveckým sdružením (spolkem) vzniklým podle předpisů o sdružování 

občanů za účelem nájmu honitby, jehož nejméně tři členové mají platný český lovecký lístek, 

nebo českou právnickou osobou, která na pozemcích v honitbě zemědělsky nebo lesnicky 

hospodaří nebo která má myslivost uvedenu v předmětu své činnosti a jejíž statutární orgán 

nebo alespoň jeden jeho člen nebo odpovědný zástupce má platný český lovecký lístek.  

Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo 

za zájemce a k datu uplynutí lhůty pro podání nabídek nesmí být starší 30 dnů.  

K doložení splnění shora uvedeného zákonného předpokladu možnosti nájmu honitby v 

nabídce může zájemce využít vzorové čestné prohlášení, které je přílohou č. 2 tohoto 

usnesení. 

 

3.2. Splnění zákonného předpokladu možnosti nájmu honitby (§ 32 odst. 3 zákona) před 

podpisem nájemní smlouvy 

Vybraný zájemce na výzvu zadavatele před podpisem nájemní smlouvy prokáže splnění 

zákonného předpokladu možnosti nájmu honitby (ustanovení § 32 odst. 3 zákona) ve lhůtě 21 

dnů od jejího doručení takto: 

 

a) česká fyzická osoba kopií platného občanského průkazu a kopií platného českého 

loveckého lístku, 

 

b) myslivecké sdružení (spolek) originálem anebo kopií platných stanov mysliveckého sdružení 

a kopiemi platných loveckých lístků alespoň tří členů tohoto sdružení, aktuálním seznamem 

svých členů ke dni podání nabídky podepsaným statutárním orgánem nebo jeho zástupcem a 

originálem nebo kopií aktuálního výpisu ze spolkového rejstříku, 

 

c) česká právnická osoba: 
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1.a kopií platného českého loveckého lístku statutárního orgánu zájemce nebo alespoň 

jednoho člena tohoto orgánu, popř. odpovědného zástupce zájemce; u odpovědného zástupce 

musí být doložena také platná plná moc, pověření nebo jiný platný doklad vystavený českou 

právnickou osobou, osvědčující postavení odpovědného zástupce české právnické osoby,  

 

a současně  

 

2.a originálem nebo kopií aktuálního výpisu z českého obchodního rejstříku nebo jiné 

evidence, v níž je zájemce zapsán, z níž je patrno, že předmětem činnosti této právnické osoby 

je myslivost. Nelze-li tuto skutečnost zjistit z evidence dle věty první, zájemce ji v nabídce 

osvědčí předložením originálu anebo kopie platné zakládací listiny nebo společenské smlouvy 

(zakladatelské listiny) anebo platných stanov zájemce, z nichž je splnění tohoto požadavku 

patrné, a to společně s předložením originálu nebo kopie aktuálního výpisu z obchodního 

rejstříku nebo jiné evidence, v níž je zájemce zapsán,  

anebo  

2.b originálem nebo kopií aktuálního výpisu z českého obchodního rejstříku nebo jiné 

evidence, v níž je zájemce zapsán, a dále originálem nebo kopií listiny prokazující zemědělské 

nebo lesnické hospodaření zájemce na pozemcích v honitbě [tj. originál nebo kopie platné 

nájemní nebo pachtovní smlouvy osvědčující právo nájmu (pachtu) zájemce k zemědělským 

nebo lesním pozemkům v honitbě a originál nebo kopie aktuálního výpisu z katastru 

nemovitostí osvědčující vlastnické právo pronajímatele k těmto pozemkům], to vše spolu s 

čestným prohlášením zájemce, že na těchto pozemcích zemědělsky nebo lesnicky hospodaří,  

anebo  

2.c originálem nebo kopií aktuálního výpisu z českého obchodního rejstříku nebo jiné 

evidence, v níž je zájemce zapsán, a dále originálem nebo kopií aktuálního výpisu z katastru 

nemovitostí prokazujícího vlastnické právo zájemce k zemědělským nebo lesním pozemkům v 

honitbě spolu s čestným prohlášením zájemce, že na těchto pozemcích zemědělsky nebo 

lesnicky hospodaří.  

 

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence a výpis z katastru nemovitostí nesmí být ke dni 

uplynutí lhůty pro podání nabídek starší 30 dnů. Čestné prohlášení musí být datováno a 

podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce a k datu uplynutí lhůty pro 

podání nabídek nesmí být starší 30 dnů.  

 

3.3. Mysliveckou odbornost, praxi a důvěryhodnost (§ 32 odst. 4 písm. b) zákona) zájemce v 

nabídce doloží čestným prohlášením, že má minimálně 5letou  aktivní činnost a praxi s 

hospodařením se zvěří v 3. až 7. lesním vegetačním stupni, že navrhne orgánu státní správy 

myslivosti ustanovení mysliveckého hospodáře, který splňuje veškeré předpoklady pro výkon 

této funkce dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona, vykonával nebo vykonává právo myslivosti po 

dobu alespoň 3 let a nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, popř. jeho 

odsouzení bylo zahlazeno, ani nebyl uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti, 

ani mu nebyla uložena pokuta podle zákona o myslivosti, popř. že od právní moci rozhodnutí o 

uložení sankce uplynula doba delší než 2 roky. Důvěryhodnost zájemce dále v nabídce doloží 

svým čestným prohlášením o tom, že:  

1. nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 

právního předpisu (ustanovení § 2983 občanského zákoníku),  

2. není v platební neschopnosti, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, ani vůči němu 

nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

3. není v likvidaci,  

4. nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, popř. nesplatný daňový 

nedoplatek nepřesahuje částku 10.000,-- Kč,  

5. nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, popř. nesplatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nepřesahuje částku 10.000,-- Kč,  

6. nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, popř. 

nesplatný nedoplatek pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nepřesahuje částku 

10.000,-- Kč,  

7. v posledních 3 letech nedošlo k předčasnému ukončení nájemní smlouvy, pro kterou 

zájemce podává svou nabídku, a to z důvodů na straně zájemce,  

8. nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Šumperk,  
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9. on sám, je-li osobou fyzickou, nebo je-li osobou právnickou, jeho statutární orgán, a pokud 

je členů statutárního orgánu zájemce více, žádný jeho člen, a je-li statutárním orgánem 

zájemce nebo členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, pak její statutární orgán, 

anebo pokud je členů statutárního orgánu této právnické osoby více, žádný jeho člen nebyl 

uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti, ani mu nebyla uložena pokuta podle 

zákona o myslivosti, popř. že od právní moci rozhodnutí o uložení sankce uplynula k 

poslednímu dni lhůty pro podání nabídek v tomto výběrovém řízení doba delší než 2 roky, a  

10. zájemce sám, je-li osobou fyzickou, nebo je-li osobou právnickou (včetně mysliveckého 

sdružení), jeho statutární orgán, a pokud je členů statutárního orgánu zájemce více, žádný jeho 

člen, a je-li statutárním orgánem zájemce nebo členem statutárního orgánu zájemce právnická 

osoba, pak její statutární orgán, nebo pokud je členů statutárního orgánu této právnické osoby 

více, žádný jeho člen nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.  
 

Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo 

za zájemce a k datu uplynutí lhůty pro podání nabídek nesmí být starší 30 dnů. 

 

K doložení myslivecké odbornosti, praxe a důvěryhodnosti v nabídce může zájemce využít 

vzorové čestné prohlášení, které je Přílohou č. 2 tohoto usnesení. 

 

 

3.4. Prokázání myslivecké odbornosti, praxe a důvěryhodnosti (ustanovení § 32 odst. 4 písm. 

b) zákona) před podpisem nájemní smlouvy  

Vybraný zájemce na výzvu zadavatele ve lhůtě 21 dnů od jejího doručení mysliveckou 

odbornost, praxi a důvěryhodnost prokáže takto: 

 

a) minimálně 5letou  svou aktivní činnost a praxi s hospodařením se zvěří v 3. až 7. lesním 

vegetačním stupni, a to originálem nebo kopií (kopiemi) potvrzení uživatele (uživatelů) honitby 

(honiteb) osvědčující, že uvedená osoba vykonávala nebo vykonává právo myslivosti v takové 

honitbě (honitbách) alespoň po dobu  3 let celkem [v případě, že osoba uvedená pod písm. a) 

tohoto článku sama byla anebo je uživatelem honitby, doloží, že v takové honitbě vykonává 

(vykonávala) právo myslivosti a že je (byla) jejím uživatelem alespoň po dobu  3 let, a to 

čestným prohlášením], nebo kopií průkazu mysliveckého hospodáře platného nejméně  3 let; 

takto lze osvědčit výkon práva myslivosti postupně ve více honitbách, přičemž součet takto 

osvědčených dob výkonu práva myslivosti musí činit alespoň  3 roky; pokud uvedená osoba 

vykonávala v jeden časový okamžik právo myslivosti ve více honitbách, bude do praxe dle 

tohoto písmene započten výkon práva myslivosti pro daný časový okamžik pouze jednou, 
 

b) mysliveckou odbornost osoby, která bude v případě úspěchu zájemce ve výběrovém řízení 

vykonávat v honitbě funkci mysliveckého hospodáře, a to originálem nebo kopií potvrzení o 

složení zkoušky z myslivosti, vysvědčení anebo jiného dokladu osvědčujícího skutečnosti dle 

ustanovení § 35 odst. 1, písm. h) zákona,  

 

c) praxi osoby uvedené pod písm. a) tohoto článku, a to originálem nebo kopií (kopiemi) 

potvrzení uživatele (uživatelů) honitby (honiteb) osvědčující, že uvedená osoba vykonávala 

nebo vykonává právo myslivosti v takové honitbě (honitbách) alespoň po dobu 3 let celkem [v 

případě, že osoba uvedená pod písm. a) tohoto článku sama byla anebo je uživatelem honitby, 

doloží, že v takové honitbě vykonává (vykonávala) právo myslivosti a že je (byla) jejím 

uživatelem alespoň po dobu 3 let, a to čestným prohlášením], nebo kopií průkazu 

mysliveckého hospodáře platného nejméně 3 roky; takto lze osvědčit výkon práva myslivosti 

postupně ve více honitbách, přičemž součet takto osvědčených dob výkonu práva myslivosti 

musí činit alespoň 3 roky; pokud uvedená osoba vykonávala v jeden časový okamžik právo 

myslivosti ve více honitbách, bude do praxe dle tohoto písmene započten výkon práva 

myslivosti pro daný časový okamžik pouze jednou,  

 

d) důvěryhodnost osoby uvedené pod písm. a) tohoto článku, a to výpisem z evidence Rejstříku 

trestů dle zvláštního právního předpisu (zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění 

pozdějších předpisů), z něhož vyplývá, že nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný 

čin (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží),  
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e) potvrzením příslušného finančního úřadu o tom, že zájemce nemá v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek, popř. nesplatný daňový nedoplatek nepřesahuje částku 10.000,-- 

Kč,  

 

f) potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, že zájemce nemá splatný 

nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, popř. nesplatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nepřesahuje částku 10.000,-- Kč,  

 

g) potvrzením příslušné pojišťovny, že zájemce nemá splatný nedoplatek na pojistném a na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, popř. nesplatný nedoplatek pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění nepřesahuje částku 10.000,-- Kč,  

 

h) skutečnost, že zájemce sám, je-li osobou fyzickou, nebo je-li osobou právnickou (včetně 

mysliveckého sdružení), jeho statutární orgán, a pokud je členů statutárního orgánu zájemce 

více, žádný jeho člen, a je-li statutárním orgánem zájemce nebo členem statutárního orgánu 

zájemce právnická osoba, pak její statutární orgán, anebo pokud je členů statutárního orgánu 

této právnické osoby více, žádný jeho člen nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný 

čin, a to výpisem z evidence Rejstříku trestů (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží) zájemce 

a všech uvedených osob.  

 

Potvrzení příslušného finančního úřadu, příslušné správy sociálního zabezpečení a pojišťovny a 

výpis z evidence Rejstříku trestů nesmí být k datu doručení zadavateli starší 30 dnů. 

 

 

3.5. Zájemce předloží jako součást nabídky také vyplněný závazný záměr hospodaření v 

honitbě (viz Příloha č. 3 tohoto usnesení). V uvedené příloze zájemce vyplní předepsané 

identifikační údaje (jméno, popř. jména, příjmení a datum narození (identifikační číslo) v 

případě osoby fyzické (fyzické osoby podnikající) nebo obchodní firmu (název) a identifikační 

číslo, bylo-li přiděleno v případě osoby právnické), a dále u každé z předepsaných činností a u 

každého z předepsaných mysliveckých zařízení vyplní počet příslušných technických jednotek, 

jež se zavazuje (v případě, že bude jako nájemce vybrán) v honitbě uskutečnit (tak, jak je v 

příloze uvedeno), nejvýše však počet odpovídající údaji uvedenému ve sloupci „Maximální 

počet TJ“ (do této výše pronajímatel rozsah činnosti nebo mysliveckých zařízení zohlední při 

hodnocení nabídek).  

Za nulovou realizaci se v záměru mysliveckého hospodaření považuje i ponechání prázdné 

příslušné buňky ve sloupci počet technických jednotek.  

 

Zájemce dále v uvedené příloze vyplní sloupec „Termíny realizace činností/mysliveckých 

zařízení (pořadový rok platnosti smlouvy)“, a to rozložením počtu činností/mysliveckých 

zařízení, k jejichž realizaci se zájemce (vybraný nájemce) shora uvedeným způsobem zavázal, 

do jednotlivých kalendářních let předpokládaného trvání smlouvy (10) v podsloupcích 1 -10. Tj. 

hodlá-li se zájemce např. zavázat k realizaci 1,2 technických jednotek (ha) políček pro zvěř, 

vyplní ve sloupci „Počet TJ navržený zájemcem“ hodnotu „1,2“, kterou dále beze zbytku 

rozvrhne do jednotlivých podsloupců (1-10) sloupce „Termíny realizace činností/mysliveckých 

zařízení (pořadový rok platnosti smlouvy)“, např. tak (hodlá-li realizovat 0,5 technické jednotky 

v prvním roce trvání nájemní smlouvy, 0,5 téže jednotky v roce druhém a 0,2 v roce třetím), že 

v podsloupci „1“ vyplní hodnotu „0,5“, v podsloupci „2“ hodnotu „0,5“ a v podsloupci „3“ 

hodnotu „0,2“.  

Při vyplňování jednotlivých podsloupců sloupce „Termíny realizace činností/mysliveckých 

zařízení (pořadový rok platnosti smlouvy)“ je zájemce povinen postupovat dle podmínek 

uvedených v textové části Přílohy č. 3 tohoto usnesení.  

 

 

3.6. Nabídka musí obsahovat rovněž zájemcem nabízenou výši ročního nájemného v Kč za 

celou výměru honitby (bez příslušné sazby DPH). Nabízená výše nájemného nesmí být nižší než 

300.000,-- Kč/rok/celek bez DPH.  Nabízenou výši nájemného nelze uvést variantně ani vázat 

na splnění podmínek. 
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Jedná-li jménem zájemce zmocněnec na základě plné moci anebo jiná osoba na základě 

pověření, musí být platná plná moc anebo platné pověření v originále či úředně ověřené kopii 

obsaženy v nabídce. 

 

Vybraný nájemce honitby bude povinen uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu do 14 dnů ode 

dne písemné výzvy držitele honitby.  

 

Splatnost nájemného bude v nájemní smlouvě stanovena do 31.03. běžného roku.  

 

Smlouva o nájmu honitby může zaniknout jen způsobem upraveným v § 33 zákona. Pokud by 

účastníci smlouvy o nájmu honitby k zániku smlouvy využili výpověď podle § 33 odst. 6 písm. 

g) zákona, sjedná se lhůta 3 měsíců k zániku nájemního vztahu, počínaje prvním dnem měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.   

         

V rámci své nabídky zájemce rovněž předloží v případě, že již byl či v současnosti je uživatelem 

honitby, reference držitele honitby, kterou zájemce užíval či užívá, obsahující zejména 

vyjádření držitele honitby k platební morálce zájemce, rychlosti a způsobu řešení případných 

škod na zvěři či porostu zájemcem, k plnění mysliveckého plánu zájemcem a k průběhu 

kontrol plnění nájemní smlouvy.  

Nabídka zájemce může případně obsahovat další nabídku spolupráce nad rámec požadavků 

na obsah nabídky. 
 

Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 

zájemců. 

 

 

4. Kauce 

 

Každý zájemce musí složit kauci ve výši 300.000,-- Kč na účet města Šumperka č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol 971, specifický symbol IČ/RČ zájemce. Kauce musí být 

připsána na účet města nejpozději v den před koncem lhůty pro podání nabídek, tj. 

30.10.2022. Kauce bude u vybraného zájemce včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem 

započtena vůči nájemnému za pronájem honitby za první rok trvání smlouvy.  Ostatním 

zájemcům bude kauce vrácena bez zbytečného odkladu po ukončení výběrového řízení.  

 

 

5. Další podmínky pronájmu honitby 

 

Zájemce bere na vědomí skutečnost, že s vybraným zájemcem o pronájem honitby bude 

uzavřena samostatná nájemní smlouva, jejímž předmětem bude pozemek p. č. st. 151 o 

výměře 26 m2 a budova bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 151 vše v k. ú. Hraběšice (tzv. 

chata „Kikanka“), která slouží jako objekt pro lesní hospodářství v honitbě „Šumperský les“. 

Doba nájmu bude určitá od 01.04.2023 do 31.03.2033 s nájemným minimálně 10.000,-- 

Kč/rok. 

 

Kontrolní činnost v honitbě „Šumperský les“ vyplývající ze smlouvy o nájmu honitby v oblastech 

mysliveckého plánování, mysliveckého hospodaření, udělování souhlasu s umísťováním 

mysliveckých zařízení a kontrolu ulovené a uhynulé zvěře bude za město Šumperk vykonávat 

na základě příkazní smlouvy společnost Podniky města Šumperka a.s. (dále jen „příkazník). V 

případě porušení povinnosti uživatele honitby stanovené ve smlouvě o nájmu honitby příkazník 

písemně vyzve uživatele honitby k nápravě stavu věci a současně bude informovat 

pronajímatele honitby o vzniku této skutečnosti. 

 

Předmětem příkazní smlouvy budou tyto oblasti: 

 
I. Myslivecké plánování 

 

a) schvalování plánů chovu a lovu navržených uživatelem honitby. Příkazníkem schválený plán 

chovu a lovu se pro nájemce stává závazným,  
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b) Kontrola stanovené povinnosti uživatele honitby ke každoročnímu sčítání stavů zvěře. 

Uživatel honitby je povinen předat výsledky sčítání v písemné formě do pěti kalendářních dnů 

ode dne sčítání pronajímateli na adresu sídla společnosti Podniky města Šumperka a.s., 

Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk. 

c) podávání vyjádření k návrhu plánu mysliveckého hospodaření, který je uživatel honitby 

povinen předložit příkazníkovi k vyjádření nejméně třicet (30) kalendářních dnů před termínem 

jeho předložení orgánu státní správy myslivosti. 

d) příkazník se k návrhu plánu mysliveckého hospodaření vyjádří do patnácti (15) kalendářních 

dnů ode dne jeho předložení uživatelem honitby. Pokud tak příkazník v uvedené lhůtě neučiní, 

má se za to, že s návrhem plánu souhlasí. 

 

V případě nesplnění povinností a) až c) uživatelem honitby se sjedná smluvní pokuta ve výši 

20.000,-- Kč za každý případ nesplnění.  

 

 

II. Myslivecké hospodaření a stavy zvěře  

 

a) udělování písemného souhlasu s vypouštěním zvěře do honitby. Příkazník souhlas nevydá, 

pokud by vypuštění spárkaté zvěře zvýšilo nebezpečí vzniku škod na majetku města 

Šumperka, k němuž má společnost Podniky města Šumperka a.s., právo hospodařit, nebo je 

navrhovaný druh spárkaté zvěře pro uvedenou honitbu nevhodný, anebo pokud by to bylo v 

rozporu s obecně závazným právním předpisem či rozhodnutím na jeho základě vydaným. 

b) kontrola, zda uživatel honitby zajišťuje v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a 

normovaným stavem zvěře, které jsou určeny v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti. 

V případě nesplnění této povinnosti uživatelem honitby se sjedná smluvní pokuta ve výši 

20.000,-- Kč za každý případ nesplnění.  

 

 

III. Myslivecká zařízení, políčka pro zvěř a vnadiště 

 

a) vydávání písemného souhlasu s umísťováním zařízení pro přikrmování, pozorování a lov 

zvěře, krmelců, posedů, slanisek, napajedel a dalších zařízení sloužících mysliveckému 

hospodaření v honitbě (písemný souhlas příkazník uživateli honitby nevydá, pokud by 

vybudováním nebo umístěním mysliveckého zařízení nebo zřízením políčka pro zvěř nebo 

vnadiště došlo k ohrožení nebo omezení hospodářské lesnické činnosti pachtýře lesního 

hospodářského celku „Lesy města Šumperka“ , anebo by se umístěním mysliveckého zařízení 

zvýšilo nebezpečí vzniku škod na majetku města Šumperka, anebo by umístění mysliveckého 

zařízení bylo v rozporu s jinými zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy). 

b) kontrola dodržování povinnosti uživatele honitby neprodleně odstraňovat hnijící či jinak 

znehodnocená krmiva. 

c) kontrola dodržování zákazu používat uživatelem honitby ke vnadění zvěře kadávery a zbytky 

potravin. 

d) kontrola povinnosti uživatele honitby trvale udržovat pořádek okolí zařízení ke vnadění 

zvěře. 

e) kontrola povinnosti uživatele honitby řádně udržovat veškerá stávající myslivecká zařízení v 

honitbě.  

f) kontrola povinnosti uživatele honitby odstranit myslivecké zařízení vybudované bez 

písemného souhlasu, a to do deseti (10) dnů ode dne, kdy bude uživatel honitby k odstranění 

příkazníkem písemně vyzván. 

g) pokud uživatel myslivecké zařízení nebo políčko pro zvěř nebo vnadiště ve lhůtě podle 

předchozího odstavce neodstraní, odstraní je příkazník sám. Náklady na odstranění 

mysliveckého zařízení, políčka pro zvěř nebo vnadiště je povinen nahradit příkazníkovi uživatel 

honitby.  

 

V případě nesplnění povinností b) až e) uživatelem honitby se sjedná smluvní pokuta ve výši 

20.000,-- Kč za každý případ nesplnění.  

 

IV. Kontrola ulovené a uhynulé zvěře 
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a) kontrola povinnosti uživatele honitby zasílat pronajímateli na vědomí stejnopis (kopii) 

měsíčního písemného hlášení o plnění plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, které 

uživatel honitby předkládá orgánu státní správy myslivosti podle ustanovení § 36 odst. 4 

zákona, a to vždy do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 

k lovu nebo úhynu došlo. 

b) kontrola povinnosti uživatele honitby informovat pronajímatele o každém uloveném nebo 

uhynulém kusu spárkaté zvěře, mimo prasete divokého, a to nejpozději do 24 hodin od jeho 

ulovení (nálezu) formou fotografie uloveného kusu s detailem připevněné plomby zaslané       

e-mailem nebo MMS zprávou. Příkazník je oprávněn provádět i fyzickou kontrolu ulovené či 

uhynulé spárkaté zvěře včetně případného odběru markantů; nájemce je povinen poskytnout 

mu k tomu potřebnou součinnost. 

c) průběžná kontrola povinnosti uživatele honitby vést řádnou evidenci o druzích, pohlaví, 

počtu, hmotnosti veškeré zvěře ulovené v honitbě a o použití plomb, jakož i o úhynech, a údaje 

z této evidence kdykoliv na požádání poskytnout příkazníkovi. Evidence bodových hodnot 

trofejí (CIC) se vede u trofejí, kde se předpokládá dosažení medailových hodnot. 

d) Kontrola povinnosti nájemce předkládat pronajímateli kopii ročního výkazu o honitbě, stavu 

a lovu zvěře za předchozí myslivecký rok (Mysl MZe 1-01), a to nejpozději do 15. dubna 

příslušného roku. 

e) Povinnost dle odst. a) a odst. e) uživatel honitby splní zasláním kopie výše uvedených 

dokumentů v listinné podobě na adresu sídla společnosti Podniky města Šumperka a.s., 

Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, nebo dokumentů v elektronické podobě na emailovou 

adresu: administrativa@pms-spk.cz 

 

V případě nesplnění povinností a) až e) uživatelem honitby se sjedná smluvní pokuta ve výši 

20.000,-- Kč za každý případ nesplnění.  

 

 

V. Další povinnosti uživatele honitby 

 

a) kontrola povinnosti uživatele honitby užívat honitbu v souladu se smlouvou o nájmu honitby 

a obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o myslivosti, a plnění povinnosti, 

které pro něj jako uživatele honitby vyplývají z obecně závazných právních předpisů anebo z 

rozhodnutí orgánů veřejné moci, a to i když nejsou v této smlouvě výslovně zmíněny. 

b) kontrola povinnosti uživatele honitby hospodařit v honitbě v souladu s podmínkami 

vyplývajícími z rozhodnutí o jejím uznání, popřípadě změně, dále v souladu se záměrem 

hospodaření v honitbě, který předložil v rámci své nabídky. 

c) kontrola povinnosti uživatele honitby respektovat skutečnost, že pronajímatel na honebních 

pozemcích v honitbě hospodaří, a to i prostřednictvím třetích, od pronajímatele odlišných osob, 

které k výkonu své hospodářské činnosti používají i koně; za hospodaření se považuje i činnost 

pronajímatele nebo třetích osob s jeho souhlasem za účelem podpory všech funkcí lesa, 

včetně realizace projektů veřejného zájmu (cyklostezky, lyžařské tratě apod.); uživatel honitby 

se současně na výzvu pronajímatele zavazuje poskytnout přiměřenou součinnost a případná 

nezbytná nutná omezení výkonu práva myslivosti strpět. 

d) kontrola povinnosti uživatele honitby oznámit pronajímateli jméno, příjmení a adresu 

bydliště mysliveckého hospodáře a osob, které v honitbě vykonávají funkci myslivecké stráže, 

a to neprodleně po jejich ustanovení příslušným orgánem státní správy myslivosti, a rovněž 

neprodleně i všechny změny osob, ke kterým na uvedených funkcích dojde po dobu platnosti 

smlouvy o nájmu honitby. 

f) kontrola povinnosti uživatele honitby udržovat v honitbě na vlastní náklady a při dodržení 

veškerých obecně závazných právních předpisů veškerá myslivecká zařízení v řádném stavu, 

který neohrožuje zdraví a bezpečnost osob nebo věcí a který umožňuje kdykoliv využít tato 

zařízení pro účel, k němuž byla vybudována nebo na území honitby umístěna. 

g) kontrola povinnosti uživatele honitby na výzvu osoby s právem hospodařit s majetkem 

města Šumperka se účastnit zjišťování veškerých škod včetně škod způsobených zvěří, 

potvrdit rozsah zjištěných škod a uhradit příkazníkovi veškeré škody vzniklé v souvislosti s 

vykonáváním práva myslivosti na honebních pozemcích, na lesních porostech a na ostatních 

nemovitostech a věcech ve vlastnictví města Šumperka, s nimiž má příkazník právo 

hospodařit, včetně škod způsobených zvěří, a to v souladu s ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů. Škody způsobené uživatelem v honitbě vykonáváním práva myslivosti nebo 

způsobené zvěří uplatní příkazník na nájemci písemně a vyčíslí formou faktury obsahující i 

mailto:administrativa@pms-spk.cz
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výpočet výše škody, a to v souladu se zákonem o myslivosti a občanským zákoníkem. Uživatel 

honitby je povinen uhradit takto uplatněnou škodu do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne, 

kdy příkazník nárok na náhradu škody uplatnil a škodu vyčíslil. Uživatel honitby je stejně tak v 

souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů povinen uhradit veškeré škody 

vzniklé na majetku třetích osob v souvislosti s prováděním práva myslivosti, včetně škod 

způsobených zvěří. 

h) kontrola povinnosti uživatele honitby uhradit příkazníkovi veškeré škody a náklady vzniklé v 

důsledku porušení povinnosti uživatele stanovené obecně závazným právním předpisem, 

rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dohodnuté v této smlouvě, včetně škod vzniklých 

příkazníkovi. 

i) kontrola povinnosti řádně uzavírat závory na lesních cestách pronajímatele, kde jsou tyto 

vybudovány a oznamovat příkazníkovi zjištění jakéhokoliv poškození. 

j)  vydávání povolení na výjimku ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel v lesích ve 

vlastnictví města Šumperka v souladu s ust. § 20 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 

v platném znění, a proto tuto výjimku z důvodu výkonu činností nutných nebo souvisejících 

s hospodařením v lesích města vydal písemné potvrzení, kterým bude příslušné vozidlo 

opatřeno při vjezdu a stání na lesních cestách v lesích města Šumperka nebo honitbě 

Šumperský les, jejíž je město Šumperk držitelem. 

k) vydávání a podepisování souhlasu s plánem mysliveckého hospodaření v honitbě a plánů 

chovu a lovu pro zvěř a vydávání souhlasu se sčítáním zvěře 

 

V případě nesplnění povinností a) až i) uživatelem honitby se sjedná smluvní pokuta ve výši 

20.000,-- Kč za každý případ nesplnění. 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4721/22 MJP – složení komise pro otevírání a posouzení písemných nabídek na pronájem 

honitby „Šumperský les“ 

schvaluje 

komisi pro otevírání a posouzení písemných nabídek na pronájem honitby „Šumperský les“ v 

tomto složení: 

Členové komise pro otevírání a posouzení nabídek:  

členové Rady města Šumperka 

 

Osoby s poradním hlasem: 

Ing. Petr Božovský, Ing. Bořivoj Hojgr, Ing. Miroslav Pospíšil 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4722/22 MJP – zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. st. 151 a budovu bez čp/če v     

k. ú. Hraběšice (tzv. chata „Kikanka“) v honitbě „Šumperský les“ 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout pozemek p. č. st. 151 o výměře 26 m2 a 

budovu bez čp/če – objekt lesního hospodářství stojící na pozemku p. č. st. 151 vše v k. ú. 

Hraběšice (tzv. chata „Kikanka“) 

 

Účel nájmu: využití objektu pro lesní hospodářství v honitbě „Šumperský les“ 

Doba nájmu: určitá od 01.04.2023 do 31.03.2033  

Nájemné: minimálně 10.000,-- Kč/rok 

 

 

Termín:  31.10.2022 
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        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4723/22 MJP – oddělení komunálních služeb – plán zimní údržby 2022/2023 

schvaluje 

plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 

období 2022/2023 dle předloženého materiálu. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4724/22 MJP – oddělení komunálních služeb – pronájem hrobových míst na hlavním hřbitově 

v Šumperku 

schvaluje 

pronájem hrobových míst v sektoru B00: OH003, 010-011, 012-013, 014, 017-018, dále 

v sektoru B01: OH109, 108, 106, 104, 153, 156, v sektoru B02: OH075, 076-077, 078, 079, 

080, 081-082, 083, v sektoru B03: OH378, 379, 380, 422, 433, 438-439, 440-441 a 

v sektoru B04: OH340, 341-342, 343, 352, 353, 355, 356. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4725/22 MJP – oddělení komunálních služeb – zavedení hrobů č. B01 OH131, OH128-129 a 

OH125 do evidence majetku města Šumperka 

schvaluje 

zavedení hrobů č. B01 OH131, OH128-129 a OH125 na městském hřbitově v Šumperku,      

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

oddělení komunálních služeb. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4726/22 MJP – pronájem pozemků st. p. č. 1079, jehož součástí je budova č. p. 3155 a p. č. 

1645/1 v k. ú. Šumperk (sběrný dvůr, Příčná 30, Šumperk) 

schvaluje 

pronájem pozemku st. p. č.  1079, jehož součástí je budova č.p. 3155 a pozemku p. č. 

1645/1, vše v k. ú. Šumperk (or. areál sběrného dvora ul. Příčná), za následujících podmínek: 

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

00303461 

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

Šumperk, IČO 65138163 

− účel nájmu: provozování sběrného dvora na ul. Příčná 

− nájemné: 20.000,-- Kč/kalendářní čtvrtletí, k nájemnému bude připočteno DPH 

v sazbě platné ke dni povinnosti přiznat daň 

− doba nájmu: neurčitá s účinností od 01.10.2022 
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− povinnost nájemce zajistit si veškeré energie a služby spojené s užíváním předmětu 

nájmu přímo s dodavateli jednotlivých energií a služeb na vlastní náklady  

− nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu 

− ukončení nájmu výpovědí v pětiměsíční výpovědní lhůtě 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4727/22 MJP – pronájem movitých věcí – vybavení sběrného dvora na ulici Příčná 30, 

Šumperk 

schvaluje 

pronájem movitých věcí, a to: 

− 2 ks velkoobjemový kontejner 14 m3, rok výroby 2009 

− 3 ks velkoobjemový kontejner 16 m3, rok výroby 2009 

− 2 ks velkoobjemový kontejner 18 m3, rok výroby 2009 + 2 ks velkoobjemový kontejner 

22 m3, rok výroby 2009 nebo 4 ks velkoobjemový kontejner 18 m3, rok výroby 2009 

− 2 ks velkoobjemový kontejner 27 m3, rok výroby 2009 

− 1 ks velkoobjemový kontejner 30 m3, rok výroby 2009 

− 1 ks velkoobjemový kontejner 40 m3, rok výroby 2009 

− válcový drtič GIGANT, rok výroby 2009 

− mostní váha, rok výroby 2009 

− můstková váha (500 kg), rok výroby 2009 

za těchto podmínek: 

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

00303461 

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

Šumperk, IČO 65138163 

− účel: provozování sběrného dvora na ul. Příčná 

− nájemné: 10.000,-- Kč/kalendářní čtvrtletí, k nájemnému bude připočteno DPH 

v sazbě platné ke dni povinnosti přiznat daň 

− doba nájmu: neurčitá s účinností od 01.10.2022 

− nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu 

− ukončení nájmu výpovědí v pětiměsíční výpovědní lhůtě 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4728/22 MJP – výkup pozemků v k. ú. Hraběšice 

trvá 

na podmínkách usnesení rady města č. 4632/22 ze dne 18.08.2022, kterým bylo doporučeno 

zastupitelstvu města 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, za podmínek dále uvedených v usnesení rady města č. 4632/22 ze dne 

18.08.2022. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4729/22 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 1392/28 v k. ú. Šumperk (or. za garážemi s vjezdem 

z ul. Vrchlického) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1392/28 o výměře 35 m2 v k. ú. Šumperk, za 

podmínek: 

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

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

nemovitostí 

− kupující uhradí nájemné za období let 2020, 2021 a 2022 ve výši 525,-- Kč z důvodu 

užívání pozemku bez nájemního vztahu 

 

 

Termín:  20.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4730/22 MJP – zveřejnění prodeje části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Šumperk (lokalita 

Bělidla) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka prodat část pozemku parc. č. 1053/1 o výměře cca 145 m2, 

za podmínek:  

− kupní cena min. dle znaleckého posudku + DPH v případě stanovené zákonné 

povinnosti odvodu 

− účel prodeje – vybudování tří parkovacích míst včetně vsakovací jímky bez možnosti 

oplocení pozemku 

− do doby vydání rozhodnutí k povolení stavby – objekt skladu s administrativní částí – 

zpevněné plochy, vodovodní přípojka a domovní ČOV parc. č. 1053/1, 1059/36 a       

p. č. st. 5345 k. ú. Šumperk (dále jen rozhodnutí), bude sjednána smlouva o smlouvě 

budoucí kupní s převodem vlastnického práva po schválení v zastupitelstvu města a 

vydaném pravomocném rozhodnutí 

− kupní cena ve výši 70% bude uhrazena do 30 ti dnů ode dne podpisu smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní s doplatkem kupní ceny po vyhotovení geometrického plánu a 

podpisu samotné kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí 

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

nemovitostí, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého 

posudku 

 

 

Termín:  20.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4731/22 MJP – dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby SML/2020/0002/MJP/Pe – ČEZ: „Šumperk – č. parc. 1169/2 

NNk“ (křižovatka ul. Jesenické a Žerotínovy) 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby SML/2020/0002/MJP/Pe ze dne 14.01.2020, uzavřené mezi budoucím 

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

Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035, jejímž předmětem je budoucí 
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závazek smluvních stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení věcného břemene, 

spočívajícího v právu umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové 

vedení NN pro účely zřízení nového odběrného místa na pozemku p. č. 1169/2 v k. ú. 

Šumperk, pod názvem stavby: „Šumperk – č. parc. 1169/2 NNk“, přes pozemky ve vlastnictví 

města p. č. 2047/7, 2047/8, 2047/9 v k. ú. Šumperk. 

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

budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 31.10.2022 na 

nový termín 31.12.2023, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro 

případ nedodržení lhůty.   

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4732/22 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Multifunkční síť fy 

SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk – Etapa 5A – 5G“  

schvaluje 

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

stavbu komunikačního zařízení: „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, Etapa  

5A -5G“ přes pozemky p. č. 1965/5, 1965/16, 1969/1, 1969/2, 1969/3, 1969/6, 1969/7, 

135/1, 145/2, 145/3, 145/8, 1318/2, 1318/3, 1336, 1340/1, 1391/2, 1392/26, 1394/2, 

1394/4, 1394/5, 1394/7, 1395/2, 1395/5, 1395/6, 1395/8, 1395/10, 1395/11, 1396/2, 

1397/7, 1399/7, 1402/8, 1404/2, st. 1871/2, 1893/1, 1893/6, 2221, 312/1, st. 1248/2, 

2047/10, 2224/3, 2225, 2255/1, 2264/3, 2264/9, 2264/12, 2053/9, 2216/1, 2045/5, 

2045/8 v k. ú. Šumperk a p. č. 556/1, 556/3, 556/4, 579/1, 579/2, 579/5, 579/6, 

579/13, 579/15, 608, 613/1, 613/2, 613/3, 613/5, 613/7, 613/8, 931/5, 941, 61/6, 

61/9, 61/10, 61/11, 61/24, 61/25, 86/2, 108/2, 108/35, 709/2, 727/12, 749/5, 752/5, 

752/9, 752/37, 960  v k. ú. Dolní Temenice – napojení na komunikační síť lokalit                  

ul. Bratrušovské, Kosmonautů, Gagarinovy, Pod Senovou, Pod Hájovnou, Pod Rozhlednou, 

Zahradní, Revoluční, Vrchlického, M. R. Štefánika, Vančurovy, Husitské, Gen. Krátkého, 

Nemocniční.  

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 17/2, 78701 Šumperk, IČO 25382292 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 459.150,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši rozdílu základů daně 48.670,24 Kč, vzniklý po 

započtení zálohy ve výši 518.070,-- Kč vč. DPH, zaplacené dle Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu 

VBb/0012/2015/Pe ze dne 29.05.2015, bude oprávněnému vyplacen před vkladem 

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

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4733/22 MJP – zveřejnění propachtovat soubor pozemků – zahrádkářská kolonie Nová Osada 

(cyklostezka po levé straně směr Bludoveček) 

schvaluje 
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adresné zveřejnění záměru města propachtovat pozemek parc. č. 526/2 o výměře 9482 m2,   

parc. č. st. 6150 o výměře 22 m2,  parc. č. st. 6157 o výměře 11 m2,  parc. č. st. 6151 o 

výměře 28 m2,  parc. č. st. 6152 o výměře 13 m2, parc. č. st. 6153 o výměře 24 m2, parc. č. st. 

6154 o výměře 16 m2,  parc. č. st. 6155 o výměře 19 m2, parc. č. st. 6156 o výměře 20 m2, 

parc. č. st. 6136 o výměře 22 m2,  parc. č. st. 6144 o výměře 15 m2, parc. č. st. 6145 o 

výměře 15 m2,  parc. č. st. 6146 o výměře 12 m2,  pozemek parc.  č.  3488 o výměře 15 m2,  

parc. č. st. 6148 o výměře 21 m2 vše v k. ú. Šumperk pro stávajícího nájemce ZO ČZS Nová 

Osada Šumperk,  za podmínek:  

− sazba pachtovného:  

a) zastavěná část pozemku stavbou (zahradní chatky, pergoly, různé                         

přístřešky) ………. 10,-- Kč/m2/rok 

b) zahrádkářská činnost (plocha užívaná k pěstování zeleniny, květin, volná travnatá 

plocha včetně přístupových ploch) ………. 3,-- Kč/m2/rok 

− propachtovatel má právo jednostranně zvýšit sazby pachtovného. V případě, pokud 

nebude pachtovné pachtýřem akceptováno, bude pachtovní smlouva ukončena 

s šestiměsíční výpovědní lhůtou tak, aby pacht skončil koncem kalendářního roku 

− účel pachtu:  

a) zastavěná část pozemku stavbou (zahradní chatky, pergoly, různé                         

přístřešky) 

b) zahrádkářská činnost (plocha užívaná k pěstování zeleniny, květin, volná travnatá 

plocha včetně přístupových ploch)  

− doba pachtu: určitá od 01.01.2023 do 31.12.2033 s šestiměsíční výpovědní dobou 

tak, aby pacht skončil koncem kalendářního roku, to neplatí, má-li strana podle OZ 

právo vypovědět pacht bez výpovědní doby 

− pachtýř uzavře s uživateli pozemků a současně členy pobočného spolku podpachtovní 

smlouvy 

− pachtýř je povinen oznamovat změnu účelu užívání nejpozději vždy k datu 31.01. 

kalendářního roku, ve kterém pacht trvá 

− adresné zveřejnění pachtu předmětných pozemků nevylučuje podání žádosti na 

propachtování předmětných pozemků jiným žadatelem 

− po uplynutí lhůty zveřejněného záměru propachtovat předmětné pozemky, bude o 

pachtu rozhodovat RM 

 

 

Termín:  20.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4734/22 MJP – zveřejnění propachtovat soubor pozemků – zahrádkářská kolonie Pod Hájem 

(cyklostezka po pravé straně směr Bludoveček)  

schvaluje 

adresné zveřejnění záměru města propachtovat pozemek parc. č. 517/1 o výměře 19065 m2 

v k. ú. Šumperk pro stávajícího nájemce ZO ČZS Pod Hájem Šumperk, za podmínek:  

− sazba pachtovného:  

a) zastavěná část pozemku stavbou (zahradní chatky, pergoly, různé                         

přístřešky) ………. 10,-- Kč/m2/rok 

b) zahrádkářská činnost (plocha užívaná k pěstování zeleniny, květin, volná travnatá 

plocha včetně přístupových ploch) ………. 3,-- Kč/m2/rok 

− propachtovatel má právo jednostranně zvýšit sazby pachtovného. V případě, pokud 

nebude pachtovné pachtýřem akceptováno, bude pachtovní smlouva ukončena 

s šestiměsíční výpovědní lhůtou tak, aby pacht skončil koncem kalendářního roku 

− účel pachtu:  

a) zastavěná část pozemku stavbou (zahradní chatky, pergoly, různé přístřešky) 

b) zahrádkářská činnost (plocha užívaná k pěstování zeleniny, květin, volná travnatá 

plocha včetně přístupových ploch)  
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− doba pachtu: určitá od 01.01.2023 do 31.12.2033 s šestiměsíční výpovědní dobou 

tak, aby pacht skončil koncem kalendářního roku, to neplatí, má-li strana podle OZ 

právo vypovědět pacht bez výpovědní doby 

− pachtýř uzavře s uživateli pozemků a současně členy pobočného spolku podpachtovní 

smlouvy 

− pachtýř je povinen oznamovat změnu účelu užívání nejpozději vždy k datu 31.01. 

kalendářního roku, ve kterém pacht trvá 

− adresné zveřejnění pachtu předmětných pozemků nevylučuje podání žádosti na 

propachtování předmětných pozemků jiným žadatelem 

− po uplynutí lhůty zveřejněného záměru propachtovat předmětné pozemky, bude o 

pachtu rozhodovat RM 

 

 

Termín:  20.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4735/22 MJP – řešení užívání nemovitostí knihovny při ul. 17. listopadu 630/6, Šumperk 

schvaluje 

ukončit dohodou k datu 28.02.2023 smlouvu o výpůjčce č. OBCH/0016/2008, uzavřenou 

dne 01.04.2008 mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Městskou knihovnou T. G. 

Masaryka Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, 28. října 1280/1, PSČ 787 

01, IČO 65496604, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku st. p. č. 810, 

jehož součástí je budova č.p. 630, pozemku p. č. 1273/25 a pozemku p. č. 1273/3, 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4736/22 MJP – řešení užívání nemovitostí knihovny při ul. 17. listopadu 630/6, Šumperk 

souhlasí, 

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

1280/1, 787 01 Šumperk, IČO 65496604, jako půjčitel uzavřela se společností PONTIS 

Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk, IČO 25843907, jako 

vypůjčitelem dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 30.11.2018, jejímž předmětem je 

výpůjčka pozemku st. p. č. 810, jehož součástí je budova č.p. 630, pozemku p. č. 1273/25 a 

pozemku p. č. 1273/3, v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk. Smlouva o výpůjčce 

bude ukončena k datu 28.02.2023. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4737/22 MJP – řešení užívání nemovitostí knihovny při ul. 17. listopadu 630/6, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění adresného záměru města Šumperka pronajmout pozemek st. p. č. 810, jehož 

součástí je budova č.p. 630 na pozemku stojící, pozemek p. č. 1273/25 a pozemek                

p. č. 1273/3, v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. nemovitosti při ul.                

17. listopadu 6, Šumperk). 

− nájemce: PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk, 

IČO 25843907 

− nájemné:  
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za budovu č.p. 630 se st. p. č. 810 dohodou 60.000,-- Kč/rok/celek + případná sazba 

DPH  

za pozemky p. č. 1273/25 a p. č. 1273/3 dohodou 5,-- Kč/m2/rok + případná sazba 

DPH 

Nájemné je sjednáno za cenu nižší, než je cena v daném místě a čase obvyklá, a to 

z důvodu podpory předmětu činnosti obecně prospěšné společnosti (poskytování 

sociálních a dalších navazujících služeb a doplňkové činnosti). 

− doba nájmu: od 01.03.2023 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

− účel nájmu: předmět činnosti obecně prospěšné společnosti 

Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4738/22 MJP – smlouva o užití práva – parkování vozidel pro klienty bývalého hotelu Grand 

(or. ul. 17. listopadu u bývalého hotelu Grand) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva užívat část pozemku parc. č. 2109/1 o výměře cca 48 m2 v k. ú. 

Šumperk za účelem krátkodobého parkování vozidel pro hotelové hosty – objekt                     

17. listopadu 413/1, Šumperk, s následným přeparkováním na soukromé parkoviště hotelu. 

 

Uživatel práva:  

O. V., Liberec 

 

Podmínky:  

− uživatel práva si zajistí na odboru dopravy Městského úřadu v Šumperku stanovení 

dopravního značení a toto dopravní značení si na své náklady umístí 

− úhrada za užití práva: 60.000,-- Kč + DPH/rok 

− úhrada bude hrazena jednorázově vždy k datu 31.3. roku sjednaného užití práva  

− sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy a 

předpokládanou účinností od 01.01.2023  

− výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4739/22 MJP – oddělení komunálních služeb – uzavření smluv se společností Vegacom a.s. 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o dílo se společností Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 

Praha 4 Lhotka, IČO 25788680, na opravu povrchů chodníků v ulicích Bezručova a Puškinova 

v Šumperku v rámci investiční akce pro T-Mobile Czech Republic a.s. – pokládka chrániček pro 

optické kabely, kdy město bude hradit 50% ceny, tj. částka ve výši 1.525.810,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4740/22 MJP – oddělení komunálních služeb – uzavření smluv se společností Vegacom a.s. 

schvaluje 
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uzavřít smlouvu o dílo se společností Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 

Praha 4 Lhotka, IČO 25788680, na opravu stávajících sjezdů v ulicích Bezručova a Puškinova 

v Šumperku, a to na částku ve výši 484.000,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4741/22 Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa 

schvaluje 

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

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

panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa“. 

 

členy pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků: 

členové: 2. místostarosta, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Pavel David, Ing. Eva Nádeníčková 

 

náhradníci: 1. místostarosta, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Romana Drásalová, Emilie Lovichová,  

                     Ing. Šárka Hofmannová 

 

minimální seznam uchazečů: 

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 

M – silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 

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

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 60838744 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČO 

25869523 

 

 

Termín:  24.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

4742/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Sluneční 38 – stavební práce 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise zhotovitelem veřejné zakázky „Do odborných učeben 

bez bariér – 4. ZŠ Šumperk – stavební práce“ uchazeče Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 

955/4, 779 00 Olomouc, IČO 28597460. Nabídková cena je 3.499.999,-- Kč bez DPH, tj. 

4.234.999,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  24.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

 

   

4743/22 ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk – sanace vlhkého zdiva – III. etapa 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk – 

sanace vlhkého zdiva – III. etapa“ dodavatele stavby společnost ADAR ing s.r.o., Školní 70, 

790 65 Žulová, IČO 05931738.  
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Nabídková cena je 11.800.000,-- Kč bez DPH, tj. 14.278.000,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  24.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4744/22 Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER – dodatek č. 2 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 841/SAVU/185/2021 uzavřené se společností 

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jínonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, na 

realizaci díla „Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská – 

III. etapa – část A a část B“ – na posunutí termínu předání a převzetí díla z 10/2022 na 

30.11.2022. 

 

 

Termín:  06.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4745/22 Plnění investiční výstavby k 31.08.2022 

bere na vědomí 

plnění plánu investiční výstavby k 31.08.2022. 

 

   

4746/22 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ – stavební práce informace 

bere na vědomí 

informace z realizace akce spolufinancované z IROP „Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ 

Šumperk – stavební práce “, dle smlouvy o dílo č. 21z/017 ze dne 12.05.2021 vč. dodatku     

č. 1 realizované na základě zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací dle zákona         

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jako zjednodušené podlimitní. 

 

 

4747/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.09.2022 

schvaluje 

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

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

vlády č. 264/2022 Sb., s účinností dnem 01.09.2022. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4748/22 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací od 01.09.2022 

schvaluje 

platový výměr ředitele MgA. Kamila Navrátila, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o 

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

vlády č. 264/2022 Sb., s účinností dnem 01.09.2022. 
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Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4749/22 Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Šumperk 

v Olomouckém kraji 

schvaluje 

spolupráci Okresního partnerství ve vzdělávání a uzavření Memoranda o Partnerství ve 

vzdělávání 2030+ na území okresu Šumperk. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4750/22 Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk – nabídka nepotřebného majetku 

nepřijímá 

od Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, v souladu s § 27 

odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, nabídku nepotřebného majetku uvedeného v příloze, v celkové pořizovací hodnotě 

451.357,90 Kč k bezúplatnému převodu zřizovateli. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4751/22 Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk – nabídka nepotřebného majetku 

schvaluje 

bezúplatně převést nepotřebný majetek Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk,             

28. října 1, IČO 65496604, v souladu s § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, uvedený v příloze, v celkové pořizovací 

hodnotě 451.357,90 Kč společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., Gen. Svobody 2800/68, 787 01 

Šumperk, IČO 25843907. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4752/22 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, přijmout účelově určený finanční dar  

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

v souladu s § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 

platném znění, do výše 5.152,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů pro  

1 žáka ve školním roce 2022/2023, tj. v období od 01.09.2022 do 30.06.2023, a to ve dvou 

etapách. 

 

 

Termín:  15.09.2022 
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        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4753/22 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

dar, do výše 330.000,-- Kč od Unie rodičů z Pětky, z.s., Vrchlického 22, 787 01 Šumperk,  

IČO 01734351, v souladu s § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění. Dar bude účelově poskytnut na úhradu pracovních sešitů 

pro žáky na školní rok 2022/2023. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4754/22 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, v souladu s § 37b zákona                    

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

věcný dar v celkové hodnotě 2.989,-- Kč od společnosti Fruit servis s.r.o., se sídlem Blanická 

388/6, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČO 29275164, který bude účelově poskytnut ve formě 

65 ks svačinových boxů pro žáky 1. tříd. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4755/22 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2022 (dodatek) 

schvaluje 

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

4.015,-- Kč. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4756/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona  

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

investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu v celkové výši 482 tis. Kč. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4757/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) 

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

použití fondu investic k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a 

oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na obnovu 

ochranného nátěru tesařských konstrukcí na pracovišti SEV Švagrov – Vernířovice, v celkové 

výši do 600 tis. Kč. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4758/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

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 inovaci serveru a IT sítě – server pro vizualizace RACK, serverové licence, síťové prvky, 

zálohování dat, v celkové výši do 355 tis. Kč. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4759/22 Optimalizace provozu Informačního centra Šumperk 

schvaluje 

provozní dobu Informačního centra Šumperk dle předloženého materiálu. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4760/22 Optimalizace provozu Informačního centra Šumperk 

schvaluje 

provozní řád Informačního centra Šumperk v předloženém znění. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

  

4761/22 Kronika města Šumperka za rok 2020 

schvaluje 

zápis do kroniky města Šumperka za rok 2020. 

 

 

Termín:  15.09.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4762/22 Organizační řád Městské policie Šumperk 

schvaluje 

s účinností od 01.10.2022 Organizační řád Městské policie Šumperk včetně přílohy č. 1. 

 

 

Termín:  22.09.2022 

        Zodpovídá: JUDr. Kohajda 

   

4763/22 GDPR – externí služba 

schvaluje 

uzavření smlouvy o DPO s firmou I3 Consultants, se sídlem K Trninám 945/34, Praha 6-Řepy, 

PSČ 163 00, IČO 27921344, na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2023 dle smluvních 

podmínek uvedených v přiloženém materiálu (Smlouva o poskytování služeb pověřence pro 

ochranu osobních údajů). 

 

 

Termín:  01.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4764/22 Veřejná zakázka: Tisk a distribuce Šumperského zpravodaje 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele „Tisk a distribuci 

Šumperského zpravodaje“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Ing. Marta Novotná, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Helena Miterková, Bohuslav 

Vondruška, DiS., Ing. Soňa Singerová 

                                           

náhradníci: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Olga Hajduková, Ing. 

Marie Dvořáčková 

                                         

minimální seznam uchazečů: 

Grafotyp s.r.o., Polská 79/8, 787 01 Šumperk, IČO 267 90 530 

KartoTISK, s.r.o., Žerotínova 2075, 787 01 Šumperk, IČO 26787024 

Reprotisk s.r.o., M. R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk, IČO 26824353 

TG TISK s.r.o., 5. května 1010, 563 01 Lanškroun, IČO 60915854 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 

   

4765/22 Veřejná zakázka: Externí redaktor Šumperského zpravodaje 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na externího redaktora 

Šumperského zpravodaje. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Ing. Marta Novotná, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Helena Miterková, Bohuslav 

Vondruška, DiS., Ing. Soňa Singerová 

                                           



 

33|33 

RM 99 – 15.09.2022 

náhradníci: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Olga Hajduková, Ing. 

Marie Dvořáčková 

                                         

minimální seznam uchazečů: 

 

KartoTISK, s.r.o., Žerotínova 2075, 787 01 Šumperk, IČO 26787024 

PRINTIMA promotion s.r.o., Myslbekova 873/10, 787 01 Šumperk, IČO 29391776 

PhDr. Zuzana Kvapilová, Sudkov 20, 788 21 Sudkov, IČO 69240337 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 

   

4766/22 Sběrný dvůr ul. Příčná – smlouva s Podniky města Šumperka a.s. 

schvaluje 

uzavření smlouvy o provozování sběrného dvora na ulici Příčná v Šumperku se společností 

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

65138163, na dobu neurčitou od 01.10.2022 s pětiměsíční výpovědní lhůtou. 

 

 

Termín:  30.09.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

4767/22 Sběrný dvůr ul. Příčná – dohoda o ukončení smlouvy s obcí Dolní Studénky 

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení účinnosti smlouvy o využívání sběrného dvora odpadů města 

Šumperka č. ŽPR 01/2010 uzavřené dne 01.02.2010 s obcí Dolní Studénky, se sídlem: Dolní 

Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky, IČO 00635936, jako druhým účastníkem a společností 

SITA CZ, a.s. (nyní Recovera Využití zdrojů a.s.), se sídlem: Španělská 1073/10, Vinohrady, 

120 00 Praha 2, IČO 25638955, jako vedlejším účastníkem, ke dni 30.09.2022. 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

4768/22 Sběrný dvůr ul. Příčná – uzavření nové smlouvy s obcí Dolní Studénky 

schvaluje 

uzavření nové smlouvy o využívání sběrného dvora odpadů města Šumperka s obcí Dolní 

Studénky, se sídlem: Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky, IČO 00635936, jako druhým 

účastníkem a společností Podniky města Šumperka a.s., se sídlem: Slovanská 255/21,       

787 01 Šumperk, IČO 65138163, jako vedlejším účastníkem, na dobu neurčitou od 

01.10.2022 s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Novotná     Ing. Jakub Jirgl 

                           1. místostarostka     2. místostarosta 
















