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Naše čj.: MUSP 115986/2022 

Naše sp. zn.: 115984/2022 TAJ/PECH *MUSPX02I4FNU* 

 

U S N E S E N Í  

z 1. schůze Rady města Šumperka ze dne 24.10.2022 

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. 

1/22 Časový a obsahový program schůzí Rady města na období od 24.10.2022 do 

31.12.2022 

ruší 

usnesení RM č. 4611/22 ze dne 18.08.2022. 

 

 

Termín:  24.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

2/22 Časový a obsahový program schůzí Rady města na období od 24.10.2022 do 

31.12.2022 

schvaluje 

časový a obsahový program schůzí Rady města na období od 24.10.2022 do 31.12.2022. 

 

 

Termín:  24.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

3/22 Časový a obsahový program schůzí Rady města na 1. pololetí 2023 

schvaluje 

časový a obsahový program schůzí Rady města na 1. pololetí 2023. 

 

 

Termín:  24.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

4/22 Časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 1. pololetí 2023 

doporučuje ZM 

schválit časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 1. pololetí 2023. 

 

 

Termín:  24.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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5/22 Vyhodnocení VZMR – „Zajištění software pro ochranu koncových stanic MěÚ Šumperk 

pro následující období 5 let“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Zajištění software pro ochranu koncových stanic 

MěÚ Šumperk pro následující období 5 let“ výběr zhotovitele akce a uzavření smlouvy se 

zhotovitelem společností VISITECH, a.s., Košinova 655/59, 612 00 Brno, IČO 25543415. 

Nabídková cena je 795.000,-- Kč bez DPH, tj. 998.250,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  11.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

   

6/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XV r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XV roku 2022: 

příjmy ve výši:             537 tis. Kč 

výdaje ve výši:         2.416 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  646.473 tis. Kč 

výdaje celkem:  921.070 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  944.180 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      942.770 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

7/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

1655/20, 1663/20, 4082/22, 4177/22, 4309/22, 4313/22, 4421/22, 4497/22, 

4500/22, 4501/22, 4502/22, 4540/22, 4541/22, 4557/22, 4574/22, 4586/22, 

4587/22, 4599/22, 4600/22, 4601/22, 4602/22, 4603/22, 4604/22, 4605/22, 

4606/22, 4609/22, 4610/22, 4612/22, 4614/22, 4615/22, 4616/22, 4617/22, 

4618/22, 4619/22, 4620/22, 4621/22, 4622/22, 4623/22, 4624/22, 4626/22, 

4627/22, 4628/22, 4629/22, 4630/22, 4631/22, 4632/22, 4633/22, 4634/22, 

4635/22, 4636/22, 4637/22, 4638/22, 4639/22, 4640/22, 4641/22, 4642/22, 

4643/22, 4647/22, 4649/22, 4655/22, 4656/22, 4657/22, 4658/22, 4659/22, 

4661/22, 4662/22, 4663/22, 4664/22, 4666/22, 4667/22, 4668/22, 4669/22, 

4670/22, 4671/22, 4673/22, 4674/22, 4675/22, 4676/22, 4677/22, 4679/22, 

4684/22, 4686/22, 4688/22, 4689/22, 4690/22, 4691/22, 4692/22, 4693/22, 

4694/22, 4695/22, 4696/22, 4699/22, 4700/22, 4701/22, 4702/22, 4704/22, 

4706/22, 4715/22, 4716/22, 4717/22, 4718/22, 4719/22, 4723/22, 4724/22, 

4725/22, 4728/22, 4729/22, 4730/22, 4733/22, 4734/22, 4739/22, 4740/22, 

4744/22, 4747/22, 4748/22, 4749/22, 4750/22, 4751/22, 4752/22, 4753/22, 

4754/22, 4755/22, 4756/22, 4757/22, 4758/22, 4759/22, 4760/22, 4761/22,  

4762/22,    4764/22,   4765/22,    4766/22. 
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8/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

3675/21 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4178/22 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

9/22 MJP – schválení pachtu souboru pozemků – zahrádkářská kolonie Nová Osada 

(cyklostezka po levé straně směr Bludoveček) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

20.09.2022 do 06.10.2022 dle usnesení rady města č. 4733/22 ze dne 15.09.2022, schválit  

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  

 

Pachtýř: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nová Osada Šumperk, se sídlem 

Březinova 2219/5, Šumperk, IČO 71225447 

 

Podmínky:  

− 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 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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10/22 MJP – schválení pachtu souboru pozemků – zahrádkářská kolonie Pod Hájem 

(cyklostezka po pravé straně směr Bludoveček) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

20.09.2022 do 06.10.2022 dle usnesení rady města č. 4734/22 ze dne 15.09.2022 

schvaluje propachtovat pozemek parc. č. 517/1 o výměře 19065 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

Pachtýř: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Hájem Šumperk, se sídlem       

Prievidzská 2559/8, Šumperk, IČO 64094545 

 

Podmínky pachtu: 

 

− 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 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

11/22 MJP – zrušení usnesení RM č. 4650/22 a č. 4651/22 ze dne 18.08.2022 

schvaluje 

zrušit usnesení RM č. 4650/22 a č. 4651/22 ze dne 18.08.2022, kterými byl schválen nájem 

části pozemku p. č. 876/1 v k. ú. Dolní Temenice ve vlastnictví Olomouckého kraje a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v uložení a provozování kabelové 

optické sítě do pozemku p. č. 876/1 v k. ú. Dolní Temenice v souvislosti s realizací stavby 

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

 

 

Termín:  24.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

12/22 MJP – uzavření nájemní smlouvy v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce ulic 

Gagarinova a Bratrušovská – Šumperk“ 

schvaluje 

nájem části pozemku p. č. 876/1 v k. ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
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− účel nájmu: realizace stavby „Rekonstrukce ulic Gagarinova a 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, IČO 00303461 

− nájemné: cena za den délky zásahu x počet dnů trvání zásahu (uložení do zel. pásu, 

chodníku, krajnice silnice II. třídy - 600,-- Kč/den, uložení ve vozovce silnice II. třídy – 

6.000,-- Kč/den, protlak – 300,-- Kč/bm) 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

13/22 MJP – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v souvislosti se 

stavbou „Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská – Šumperk“ 

schvaluje 

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

spočívající v strpění uložení a provozování optické sítě a zemního vedení veřejného osvětlení, 

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:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

14/22 MJP – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 

se stavbou „Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská – Šumperk“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je 

služebnost spočívající v strpění umístění a provozování stavby Rekonstrukce ulic Gagarinova a 

Bratrušovská – Šumperk – rozvod venkovního osvětlení a optické datové sítě Smart City, která 

bude váznout na pozemcích p. č. 579/3 a p. č. 579/17 v k. ú. Dolní Temenice, za těchto 

podmínek: 
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− budoucí povinný z věcného břemene: Česká republika – Státní pozemkový úřad, se 

sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, IČO 60609460 

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

Šumperk, IČO 00303461 

− úplata za věcné břemeno bude určena budoucím povinným jako cena zjištěná dle 

zákona o oceňování majetku a oceňovací vyhlášky 

− úplata za věcné břemeno bude v plné výši uhrazena do 45 dnů ode dne účinnosti 

smlouvy o zřízení věcného břemene 

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

plán pro zaměření věcného břemene  

− budoucí oprávněný uhradí budoucímu povinnému administrativní poplatek za uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč a stejný 

poplatek za uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

− budoucí oprávněný vyzve budoucího povinného ve lhůtě 90 dnů od kolaudace dané 

stavby k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a vlastní smlouva o zřízení 

věcného břemene bude uzavřena ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výše uvedené 

písemné výzvy 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

15/22 MJP – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 

se stavbou „Rekonstrukce ulice Nemocniční, Šumperk“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je 

služebnost spočívající v strpění umístění a provozování stavby Rekonstrukce ul. Nemocniční, 

Šumperk – kabelové rozvody SMART VO včetně 4 ks sloupů, která bude váznout na pozemku 

p. č. 583/1 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 

− budoucí povinný z věcného břemene: Česká republika – Státní pozemkový úřad, se 

sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, IČO 60609460 

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

Šumperk, IČO 00303461 

− úplata za věcné břemeno bude určena budoucím povinným jako cena zjištěná dle 

zákona o oceňování majetku a oceňovací vyhlášky 

− úplata za věcné břemeno bude v plné výši uhrazena do 45 dnů ode dne účinnosti 

smlouvy o zřízení věcného břemene 

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

plán pro zaměření věcného břemene  

− budoucí oprávněný uhradí budoucímu povinnému administrativní poplatek za uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč a stejný 

poplatek za uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

− budoucí oprávněný vyzve budoucího povinného ve lhůtě 90 dnů od kolaudace dané 

stavby k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a vlastní smlouva o zřízení 

věcného břemene bude uzavřena ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výše uvedené 

písemné výzvy 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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16/22 MJP – zveřejnění záměru směny pozemků v lokalitě Bratrušovská – změna usnesení 

RM č. 4386/22 ze dne 02.06.2022 

schvaluje 

zveřejnění změny usnesení Rady města Šumperka č. 4386/22 ze dne 02.06.2022 tak, že 

z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví A., M. a M. J. budou převedeny část pozemku p. č. 

607/1 o výměře cca 1950 m2 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice a část pozemku p. č. 

1990/3 o výměře cca 700 m2, v obci Šumperk, k. ú. Šumperk. 

V ostatním se usnesení Rady města Šumperka č. 4386/22 ze dne 02.06.2022 nemění. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

17/22 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní a 

kanalizační přípojky pro připojení RD na pozemku p. č. 513/8 a st. 6486 v k. ú. 

Šumperk (lokalita při ul. Vojanově) 

schvaluje 

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

vodovodní a kanalizační přípojku přes pozemek p. č. 2063 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

RD na pozemku p. č. 513/8 a st. 6486 v k. ú. Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

M. K., bytem Brno 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 605,-- Kč včetně platné 

sazby DPH, splatnou před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření smlouvy.  

− Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

18/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Erbenova, DTS SU_0551, TS“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Erbenova, DTS SU_0551, TS“ 

– nové zemní kabelové vedení NN a VN na pozemcích p. č. 191/2, 950 v k. ú. Dolní Temenice, 

v rámci obnovy stávající trafostanice SU_0551 při ul. Erbenově. 

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 3.410,-- Kč + 

platná sazba DPH. Splatnost náhrady ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne vystavení 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

19/22 MJP – ukončení smluv nám. Jana Zajíce 

schvaluje 

ukončení rámcové smlouvy ze dne 28.11.2007, č. objednatele SES/0042/2008, č. zhotovitele 

63 RS 2007, kde objednatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, a dodavatelem služby společnost ista Česká republika s.r.o., se sídlem 

Jeremiášova 947/16, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00, IČO 61056758. 

Předmět smlouvy: provádění ročních odečtů a rozúčtování nákladů na teplo pro dům nám. 

J. Zajíce 2958/13, 14 Šumperk 

Způsob ukončení: písemná dohoda  

Datum ukončení: 31.12.2022 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

20/22 MJP – ukončení smluv nám. Jana Zajíce 

schvaluje 

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.07.2022 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 30.12.2009, kde pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, a nájemcem společnost SATEZA a.s., se sídlem 8. května 

2948/41a, Šumperk, IČO 25350129. 

Předmět smlouvy: nebytové prostory, označené jako kotelna na nám. J. Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk 

Způsob ukončení: písemná dohoda  

Datum ukončení: 31.12.2022 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

21/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Reissova, 1899/31 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Reissova, 1899/31 NNk“ – nové zemní 

kabelové vedení NN přes pozemky p. č. 1999/13, 1999/1 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

nového odběrného místa – RD na adrese Reissova 1899/31, 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. 
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− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou náhradu stanovenou 

dohodou ve výši 2.000,-- 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 

30.11.2025. 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 

22/22 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1205/5 v k. ú. Šumperk 

(vedle lokality výstavby RD Za Hniličkou) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout části pozemku p. č. 1205/5 o výměře 56 m2 a 20 m2 

v k. ú. Horní Temenice (vedle lokality výstavby RD Za Hniličkou). 

Účel nájmu:   individuální využití 

Nájemné:      5,-- Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:  povinnost nájemce udržovat pronajatou plochu vlastním nákladem 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

23/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Nemocniční, č. parc. 356/3 NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Nemocniční, č. parc. 356/3 

NNk“ – nové zemní kabelové vedení NN na pozemku p. č. 356/3 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení garáže v domě Nemocniční 1372/28, 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 70,-- 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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24/22 MJP – bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Olomouckého kraje (pod stavbou 

chodníku na ul. Bohdíkovské) 

doporučuje ZM 

schválit bezúplatný převod části p. p. č. 1333/1 o výměře 10 m2 (dle geometrického plánu č. 

935-574/2014 (dále jen „GP“)  díl „b“), části p. p. č. 1333/1 o výměře 61 m2 (dle GP p. p. č. 

1333/2), části p. p. č. 1333/1 o výměře 13 m2 (dle GP p. p. č. 1333/3), části p. p. č. 1333/1 

o výměře 131 m2 (dle GP díl „a“ + „e“), části p. p. č. 1333/1 o výměře 34 m2 (dle GP p. p. č. 

1333/5) a části p. p. č. 1333/1 o výměře 22 m2 (dle GP p. p. č. 1333/6) vše v k. ú. Horní 

Temenice, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 

Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou chodníku na ul. Bohdíkovské 

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

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín:  07.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

25/22 MJP – bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Olomouckého kraje (pod stavbou 

chodníku na ul. Havlíčkově) 

doporučuje ZM 

schválit bezúplatný převod části p. p. č. 2228/1 o výměře 1 m2 dle geometrického plánu č. 

7465-91/2022 označené jako p. p. č. 2228/25 v k. ú. Šumperk, z vlastnictví Olomouckého 

kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, 

do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za 

podmínek: 

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou chodníku na ul. Havlíčkově 

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

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín:  07.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

26/22 MJP – změna osob v úrazovém pojištění uvolněných zastupitelů 

schvaluje 

změnu pojištěných osob uvolněných zastupitelů v rámci sjednaného úrazového pojištění 

uvolněných zastupitelů dle pojistné smlouvy č. 3168819828 ze dne 19.02.2021, doba 

pojištění od 01.03.2021 do 28.02.2023, pojistitel: Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 

45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, tak, že namísto 

pojištěných osob: starosta Mgr. Tomáš Spurný, 1. místostarostka Ing. Marta Novotná, 

2. místostarosta Ing. Jakub Jirgl, budou pojištěny osoby: starosta Mgr. Miroslav Adámek,         

1. místostarostka Mgr. Bc. Eva Kostecká a 2. místostarosta Mgr. Karel Hošek. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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27/22 ZŠ Sluneční – rekonstrukce hygienických zařízení – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/5215/0160 se společností Hroší stavby, a.s., 

na akci ZŠ Sluneční – rekonstrukce hygienického zařízení, na vícepráce v hodnotě      

249.091,-- Kč bez DPH, tj. 301.400,-- Kč s DPH. Vícepráce jsou způsobeny neočekávanými 

okolnostmi zjištěnými na stavbě. 

 

 

Termín:  07.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

28/22 Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk – smlouvy číslo: Z_S14_12_8120087915 

schvaluje 

uzavření smlouvy číslo: Z_S14_12_8120087915 o smlouvě budoucí o realizaci přeložek 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu: „Rekonstrukce ulice 

Nemocniční, Šumperk“ s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

IV-Podmokly, IČO 24729035. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

29/22 Organizace provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem v období podzimních prázdnin ve dnech 26.10.2022 až 27.10.2022 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin v základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem v období podzimních prázdnin ve dnech 26.10.2022 až 27.10.2022. 

 

   

30/22 Příspěvková organizace města Šumperka – pronájmy 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, pronajmout tělocvičny na dobu delší          

než 100 hodin do 30.06.2023 organizacím TJ Sokol Šumperk a Taneční spolek KK-Dance. 

 

 

Termín:  24.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

31/22 Záměr: Odstoupení z funkce předsedy správní rady společnosti Podniky města 

Šumperka a.s. 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Podniky města Šumperka a.s., bere na 

vědomí 

záměr Ing. Miroslava Pospíšila, bytem Kouty nad Desnou, odstoupit z funkce předsedy správní 

rady společnosti Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 

Šumperk, IČO 65138163. 
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32/22 Záměr: Odstoupení z funkce jednatele společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o. 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Podniky města Šumperka a.s., bere na 

vědomí 

záměr Ing. Miroslava Pospíšila, bytem Kouty nad Desnou, odstoupit z funkce jednatele 

společnosti Šumperské sportovní areály, s.r.o., se sídlem Lidická 2819/81, 787 01 Šumperk, 

IČO 27786781. 

   

33/22 PONTIS Šumperk, o.p.s. – návrh na roční odměnu členům správní a dozorčí rady za 

rok 2022 

schvaluje 

vyplacení roční odměny členům správní rady a členům dozorčí rady společnosti PONTIS 

Šumperk o.p.s., dle předloženého materiálu. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Adámek 

   

34/22 Oddávající 

pověřuje 

v souladu s ustanovením § 11a zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Mgr. Miroslav Adámek, Radovan Auer, Mgr. Karel Hošek, Martin Hoždora, Kateřina Hrochová, 

Valerie Hrubá, Mgr. Eva Kostecká, Mgr. Martin Kuchtík, Josef Macek, DiS., Ing. Marta Novotná, 

Mgr. Jana Rybová Kunčarová, PaedDr. Martin Soural, Bc. Eliška Suchomelová, Dušan 

Ščambura, Mgr. Yvona Šimková a MUDr. Radan Volnohradský 

p ř i j í m á n í m   projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, při občanských 

sňatcích. 

 

 

Termín:  24.10.2022 

        Zodpovídá: Ing. Štefečková 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Adámek      Mgr. Karel Hošek 

                                    starosta                                2. místostarosta 




