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Naše čj.: MUSP 118847/2022 

Naše sp. zn.: 118841/2022 TAJ/PECH *MUSPX02I7V2K* 

 

U S N E S E N Í  

z 2. schůze Rady města Šumperka ze dne 31.10.2022 

   

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. 

35/22 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovité věci SML/2022/0031/MJP – 

nájem části p. p. č. 1268/39 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 11.10.2022 do 26.10.2022 dle usnesení Rady města Šumperka č. 4771/22 ze dne 

06.10.2022 uzavřít dodatek č. 1 smlouvě o nájmu nemovité věci č. SML/2022/0031/MJP, 

uzavřené dne 01.02.2022 mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 

Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem a společností Šumperská provozní 

vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO 

47674911, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1268/39 v    

k. ú. Šumperk o výměře cca 655 m2, za účelem uložení stavebního materiálu. Změnou nájemní 

smlouvy dojde k prodloužení doby nájmu do 31.10.2023. V ostatním se smlouva o nájmu 

nemovité věci SML/2022/0031/MJP nemění. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

36/22 MJP – správa majetku – uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce za účelem změny 

doby výpůjčky 

schvaluje 

na základě schválené změny záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 10.10.2022 do 26.10.2022 dle usnesení rady města č. 4780/22 ze dne 

06.10.2022 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SML/2022/0496/OSM ze dne 

25.05.2022, kde je 

předmět výpůjčky:  byt č. 18 o velikosti 1+3 s podlahovou plochou 69,65 m² 

s příslušenstvím  

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

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

Zahradní 33) 

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

00303461 

půjčitel:          Y. V., Charkiv, Ukrajina 

účel výpůjčky:         zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 
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doba výpůjčky:  změna smlouvy se týká doby výpůjčky, nově bude doba výpůjčky po 

dobu poskytování kompenzačního příspěvku, bez omezení 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

37/22 MJP – správa majetku – uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce za účelem změny 

doby výpůjčky 

schvaluje 

na základě schválené změny záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 10.10.2022 do 26.10.2022 dle usnesení rady města č. 4781/22 ze dne 

06.10.2022 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SML/2022/0508/OSM ze dne 

01.06.2022, kde je 

předmět výpůjčky:  byt č. 1 o velikosti 1+2 s podlahovou plochou 71,76 m² nacházející se        

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

                                     Šumperk, k. ú. Šumperk (or. ozn. Šumavská 21) 

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

00303461 

vypůjčitel:           K. L., Kryvy Rig, Ukrajina   

účel výpůjčky:  zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

doba výpůjčky:  změna smlouvy se týká doby výpůjčky, nově bude doba výpůjčky po 

dobu poskytování kompenzačního příspěvku, bez omezení 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

38/22 MJP – správa majetku – uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce za účelem změny 

doby výpůjčky 

schvaluje 

na základě schválené změny záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 10.10.2022 do 26.10.2022 dle usnesení rady města č. 4782/22 ze dne 

06.10.2022 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SML/2022/0503/OSM ze dne 

30.05.2022, kde je 

předmět výpůjčky:  byt č. 46 o velikosti 1+2 s podlahovou plochou 61,97 m² 

s příslušenstvím  

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

součástí pozemku st. p. č. 631 v obci Šumperk, k. ú. Šumperk (or. ozn. 

Čsl. armády 22) 

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

00303461 

vypůjčitel:        M. M., Lozovaja, Ukrajina   

účel výpůjčky:  zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

doba výpůjčky:      změna smlouvy se týká doby výpůjčky, nově bude doba výpůjčky po 

dobu poskytování kompenzačního příspěvku, bez omezení 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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39/22 MJP – správa majetku – uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce za účelem změny 

doby výpůjčky 

schvaluje 

na základě schválené změny záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 10.10.2022 do 26.10.2022 dle usnesení rady města č. 4783/22 ze dne 

06.10.2022 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SML/2022/0506/OSM ze dne 

01.06.2022, kde je 

předmět výpůjčky:  byt č. 19 o velikosti 1+2 s podlahovou plochou 43,28 m² 

s příslušenstvím  

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

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

Zahradní 33) 

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

00303461 

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

účel výpůjčky:  zajištění bydlení pro cizince s ukrajinským státním občanstvím 

prchajícím z Ukrajiny 

doba výpůjčky:       změna smlouvy se týká doby výpůjčky, nově bude doba výpůjčky po 

dobu poskytování kompenzačního příspěvku, bez omezení 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

40/22 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – rekonstrukce osvětlení na oddělení ARIP v pavilonu B“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce osvětlení na 

oddělení ARIP v pavilonu B“. 
 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Mgr. Eva Kostecká, Mgr. Milan Šubrt, Pavel Hegedüs, Ing. Martin Macek, Petr Viktorin 

 

náhradníci 

Mgr. Karel Hošek, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová, Markéta Pojmonová, Jiří 

Urban 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− ELRAM JS s.r.o., se sídlem B. Němcové 2930/20, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 

26813904 

− ELZACO spol. s r.o., se sídlem B. Němcové 727/10, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 

19013108 

− ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o., se sídlem V Lukách 647, Rapotín, PSČ 788 13,  

IČO 26862107 

− Bílek Milan, se sídlem Družstevní 335/14, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 44758529 

 

 

Termín:  02.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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41/22 MJP – schválení pachtu souboru pozemků – zahrádkářská kolonie Vyhlídka (or. vedle 

atriových domů na Vyhlídce) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

10.10.2022 do 26.10.2022 dle usnesení rady města č. 4794/22 ze dne 06.10.2022, 

propachtovat parc. č. st. 5963 o výměře 15 m2, parc. č. st. 5760 o výměře 9 m2, parc. č. st. 

5678 o výměře 17 m2, parc. č. st. 5927 o výměře 12 m2, parc. č. st. 6058 o výměře 20 m2, 

parc. č. st. 5627 o výměře 27 m2, parc. č. st. 6330 o výměře 29 m2, pozemek parc. č. 1892 o 

výměře 8955 m2, pozemek parc. č.  1888 o výměře 38339 m2, pozemek parc. č. 1900/7 o 

výměře 1724 m2, pozemek parc. č. 1425/38 o výměře 44 m2, část pozemku parc. č. 1425/1 

o výměře 6612 m2, část pozemku parc. č.  1449/1 o výměře 1926 m2, část pozemku parc. č. 

1458/2 o výměře 598 m2, část pozemku parc. č.1874 o výměře 1000 m2 a část pozemku 

parc.  č.  1459/5 o výměře 121 m2, vše v k. ú. Šumperk, za podmínek:  

 

− pachtýř: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vyhlídka Šumperk, se 

sídlem Kosmonautů 1877/12, Šumperk, IČO 62352865 

− 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 

   

42/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – podmínky, smlouvy 

doporučuje ZM 

schválit 

1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2023 

 

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2023 

 

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2023 

 

4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu pro rok 2023 

 

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 

2023  
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6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2023 

 

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2023 

 

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2023 

 

 

Termín:  07.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

43/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – vyhlášení programu „Podpora 

neziskových akcí“ 

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora neziskových akcí“. 

 

 

Termín:  07.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

  

44/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – vyhlášení programu „Podpora 

celoroční činnosti“ 

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora celoroční činnosti“. 

 

 

Termín:  07.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

45/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – vyhlášení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora výkonnostního sportu“. 

 

 

Termín:  07.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

46/22 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádosti o 

dotaci 

souhlasí 

s podáním žádosti Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o poskytnutí podpory v rámci 

Národního programu Životního prostředí, Výzva č. 6/2022, kterou vyhlašuje Ministerstvo 

životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí – prioritní oblast: 
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Enviromentální prevence, podoblast: Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta, 

podporovaná aktivita: Ekologické výukové programy o změně klimatu. 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

47/22 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádosti o 

dotaci 

souhlasí 

s podáním žádosti Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o poskytnutí podpory v rámci 

Národního programu Životního prostředí, Výzva č. 7/2022, kterou vyhlašuje Ministerstvo 

životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí – prioritní oblast: 

Enviromentální prevence, podoblast: Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta, 

podporovaná aktivita: Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů 

a školení. 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

48/22 Jednací řád Rady města Šumperka 

vydává 

jednací řád Rady města Šumperka s účinností od 01.11.2022. 

 

 

Termín:  01.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

49/22 Zakázka malého rozsahu: Tisk a distribuce Šumperského zpravodaje 

schvaluje 

vypsání zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele „Tisk a distribuce 

Šumperského zpravodaje“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Mgr. Miroslav Adámek, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Helena Miterková, Bohuslav 

Vondruška, DiS., Ing. Soňa Singerová 

                                           

náhradníci: Mgr. Eva Kostecká, Mgr. Karel Hošek, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Olga Hajduková, 

Ing. Marie Dvořáčková 

                                         

v uzavřené výzvě budou vyzváni tito uchazeči: 

Grafotyp s.r.o., Polská 79/8, 787 01 Šumperk, IČO 26790530 

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 

TRIFOX, s.r.o., Třebízského 1514/12, 787 01 Šumperk, IČO 60323434 

 

 

Termín:  01.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 
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50/22 Zajištění externího redaktora Šumperského zpravodaje 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo s PhDr. Zuzanou Kvapilovou, Sudkov 20, 788 21 Sudkov, IČO 

69240337, externí redaktorkou Šumperského zpravodaje s účinností od 01.01.2023 do 

31.12.2023, tedy na 12 měsíců. 

 

 

Termín:  10.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 

51/22 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání ZM 07.11.2022 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Adámek     Mgr. Bc. Eva Kostecká 

                                    starosta                                 1. místostarostka 
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