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Naše čj.: MUSP 127087/2022 

Naše sp. zn.: 127083/2022 TAJ/PECH *MUSPX02IIQD1* 

 

U S N E S E N Í  

z 5. schůze Rady města Šumperka ze dne 21.11.2022 

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. 

   

74/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVI r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XVI roku 2022: 

příjmy ve výši:           1.022 tis. Kč 

výdaje ve výši:          1.022 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  647.495 tis. Kč 

výdaje celkem:  922.092 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  945.202 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      943.792 tis. Kč 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

75/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVII r. 2022 

doporučuje ZM 

schválit rozpočtová opatření č. XVII roku 2022: 

příjmy ve výši:           -11.011 tis. Kč 

výdaje ve výši:          -11.011 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  636.484 tis. Kč 

výdaje celkem:  911.081 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  934.191 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      932.781 tis. Kč 

 

 

Termín:  05.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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76/22 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – Divadlo Šumperk, s.r.o. 

doporučuje ZM 

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

Šumperka na rok 2022 s příjemcem Divadlo Šumperk, s. r. o., Komenského 312/3, Šumperk, 

IČO 25875906. 

Článek II. bod 2 bude nahrazen textem: 

Poskytovatel v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech, stanovuje 

příjemci, že je povinen poskytnutou dotace zrealizovat a profinancovat nejpozději do 31.12. 

roku, v němž dotaci obdržel vyjma mzdových nákladů. Mzdové náklady mohou být realizovány 

do 31.12. roku, v němž dotaci obdržel a profinancovány do 31.01. roku následujícího po 

obdržení dotace. 

 

 

Termín:  05.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

77/22 Obecně závazná vyhláška – o místním poplatku ze psů 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

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

ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku ze psů s účinností od 01.01.2023. 

 

 

Termín:  05.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

78/22 MJP – prodej p. p. č. 1392/28 v k. ú. Šumperk (or. za garážemi s vjezdem z ul. 

Vrchlického) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

20.09.2022 do 06.10.2022 dle usnesení rady města č. 4729/22 ze dne 15.09.2022, schválit 

prodej pozemku parc. č. 1392/28 o výměře 35 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

Kupující: J. a L. M., bytem Šumperk  

 

Podmínky: 

− kupní cena: 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:  05.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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79/22 MJP – prodej části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Šumperk (lokalita Bělidla) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

02.09.2022 do 06.10.2022 dle usnesení rady města č. 4730/22 ze dne 15.09.2022, schválit 

prodej části pozemku parc. č. 1053/1 o výměře cca 145 m2. 

 

Kupující: O. a M. Š., bytem Šumperk 

 

 

Podmínky:  

− kupní cena: 800,-- Kč/m2 + 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 par. 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 k povolení stavby 

− 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:  05.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

80/22 MJP – zveřejnění záměru propachtovat soubor pozemků – zahrádkářská kolonie – ZO 

ČZS DESNÁ (or. při ul. Vikýřovická u železničního přejezdu směr Luže) 

schvaluje 

adresné zveřejnění záměru města propachtovat pozemek parc. č. 1800/3 o výměře 1121 m2 

a   parc. č. 1803/1 o výměře 6493 m2 oba v k. ú. Šumperk pro stávajícího nájemce ZO ČZS 

Desná Šumperk, IČO 68318049, 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 podpisu smlouvy 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 
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− 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:  25.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

81/22 MJP – zveřejnění záměru propachtovat soubor pozemků – zahrádkářská kolonie – ZO 

ČZS DESNÁ (or. při ul. Vikýřovická u železničního přejezdu směr Luže) 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy MP 14/93/Pro ze dne 02.04.1993 ve znění jejich 

dodatků, kde předmětem nájmu jsou pozemky parc. č. 1800/3 a par. č. 1803/1 v k. ú. 

Šumperk. Nájemce ČZS ZO Desná Šumperk, IČO 68318049. Dohoda o ukončení nájemní 

smlouvy bude uzavřena společně s pachtovní smlouvou, kde předmětem pachtu budou 

pozemky, které jsou předmětem pronájmu nájemní smlouvy MP 14/93/Pro. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

82/22 MJP – zveřejnění souboru pozemků – ZK ČZS ZO Tkalcovna (or. za bývalým 

Sumtexem, směr Dolní Studénky) 

schvaluje 

adresné zveřejnění záměru města propachtovat pozemek parc. č. 1246/2 o výměře 4091 m2 

a   parc. č. 1234 o výměře 3046 m2 oba v k. ú. Šumperk pro stávajícího nájemce ČZS, ZO 

TKALCOVNA Šumperk, IČO 72074159, 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 

− u části prokazatelně neužívaných pozemků o vodního toku (sesuv půdy u vodního toku) 

z důvodu nevyužitelnosti ke sjednanému účelu, tj. část p. p. č. 1246/2 o výměře 500 

m2 a část p. p. č. 1234 o výměře 1168 m2 se stanovuje sazba nájemného k celku    

1,-- Kč/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 podpisu smlouvy 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 
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− 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:  25.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

83/22 MJP – zveřejnění souboru pozemků – ZK ČZS ZO Tkalcovna (or. za bývalým 

Sumtexem, směr Dolní Studénky) 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy MP 0023/2010/Pro ze dne 06.10.2010 ve znění 

jejich dodatků, kde předmětem nájmu jsou pozemky parc. č. 1216/3 a par. č. 1234 v k. ú. 

Šumperk. Nájemce ČZS ZO TKALCOVNA, IČO 72074159. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy 

bude uzavřena společně s pachtovní smlouvou, kde předmětem pachtu budou pozemky, které 

jsou předmětem pronájmu nájemní smlouvy MP 0023/2010/Pro. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

84/22 MJP – zveřejnění souboru pozemků – ZK ČZS u Hedvy 

schvaluje 

adresné zveřejnění záměru města propachtovat část pozemku parc. č. 585/1 o výměře 5852 

m2 a   parc. č. 585/13 o výměře 54 m2 oba v k. ú. Šumperk pro stávajícího nájemce ZO ČZS, u 

Hedvy Šumperk, IČO 70640033, 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 podpisu smlouvy 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:  25.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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85/22 MJP – zveřejnění souboru pozemků – ZK ČZS u Hedvy 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy MP 09/2003/Pro/Vr ze dne 19.03.2003 ve znění 

jejich dodatků, kde předmětem nájmu je část pozemku parc. č. 585/1 o výměře 5852 m2 a   

parc. č. 585/13 o výměře 54 m2 oba v k. ú. Šumperk parc. č. 1216/3 a par. č. 1234 v k. ú. 

Šumperk. Nájemce ZO ČZS, u Hedvy Šumperk, IČO 70640033.  Dohoda o ukončení nájemní 

smlouvy bude uzavřena společně s pachtovní smlouvou, kde předmětem pachtu budou 

pozemky, které jsou předmětem pronájmu nájemní smlouvy MP 09/2003/Pro/Vr. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

86/22 MJP – uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě MP/0002/2011/Vr ze dne 

22.12.2011 (or. směr Nové Domky po pravé straně do Šumperka) 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě MP/0002/2011/Pro/Vr ze dne 22.12.2011 ve znění 

dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Nájemce ZO ČZS Tulinka Šumperk, pobočný spolek se sídlem Na 

Hradbách 480/1, Šumperk, IČO 02348853. Nájemní smlouvou jsou pronajaty: pozemek 

parcelní číslo 2020/1 o výměře 6431 m2, pozemek parcela číslo 2020/2 o výměře 772 m2, 

pozemek stavební parcela číslo 5417 o výměře 16 m2, pozemek stavební parcela číslo 5419 

o výměře 16 m2, pozemek stavební parcela číslo 5420 o výměře 16 m2, pozemek stavební 

parcela číslo 5422 o výměře 16 m2,  pozemek stavební parcela číslo 5424 o výměře 16 m2,  

pozemek stavební parcela číslo 5643 o výměře 16 m2,   pozemek stavební parcela číslo 5781 

o výměře 16 m2 a pozemek stavební parcela číslo 5855 o výměře 26 m2  vše v k. ú. Šumperk. 

Dodatkem dojde:  

− ke změně výměr u jednotlivých účelů pronájmu s ohledem na navýšenou výměru 

zastavěné plochy zahradními chatkami, přístřešky, pergolami a ost. stavbami 

− z důvodu změny výměr u jednotlivých účelů sjednaného pronájmu dojde k úpravě 

ročního nájemného 

− ke stanovení povinnosti uzavřít s podnájemci podnájemní smlouvy s povinností 

nájemce předávat na vyžádání pronajímatele nezbytná data koncových uživatelů 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

87/22 MJP – zveřejnění záměru propachtovat soubor pozemků – zahrádkářská kolonie – ZO 

ČZS U trati Šumperk (or. za bývalým EPCOSEM, není TDK) 

schvaluje 

adresné zveřejnění záměru města propachtovat pozemek parc. č. st. 5892 o výměře 16 m2, 

parc. č. st. 5641 o výměře 15 m2,  parc. č. st. 6025 o výměře 16 m2,  parc. č. st. 5640 o 

výměře 16 m2,  parc. č. st. 5638 o výměře 15 m2,  parc. č. st. 6339 o výměře 28 m2,            

parc. č. st. 5642 o výměře 15 m2,  parc. č. st. 5435 o výměře 14 m2,  parc. č. st. 5436 o 

výměře 17 m2,   parc. č. st. 5437 o výměře 17 m2 ,  parc. č. st. 5438/1 o výměře 14 m2,  část  

parc. č. 914/14 o výměře cca 8500 m2 , část  parc. č. 832/5 o výměře cca 1500 m2 , část  

parc. č. 832/7 o výměře cca 4453 m2  a část parc. č. 832/9 o výměře 850 m2 vše  v k. ú. 

Šumperk pro stávajícího nájemce ZO ČZS U trati  Šumperk, IČO 01389351, za podmínek:  

− sazba pachtovného:  

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

přístřešky) ……….10,-- Kč/m2/rok 
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b) zahrádkářská činnost (plocha užívaná k pěstování zeleniny, květin, volná 

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

− z důvodu uložení podzemních dešťových zdrží a zařízení VHZ uložených na části 

pozemku parc. č.  914/14 o výměře cca 700 m2 a části parc. č. 832/7 o výměře cca 

903 m2 se stanovuje pachtovné k celku 1,-- Kč/rok, ostatní pozemky nezatížené 

zařízením ve vlastnictví VHZ budou hrazeny dle účelu pachtu a sazeb pachtovného  

− 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 podpisu smlouvy 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:  25.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

88/22 MJP – zveřejnění záměru propachtovat soubor pozemků – zahrádkářská kolonie – ZO 

ČZS U trati Šumperk (or. za bývalým EPCOSEM, není TDK) 

schvaluje 

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy MP 48/97/Pro/Vr ze dne 11.08.1997 ve znění 

jejich dodatků, kde předmětem nájmu jsou pozemky parc. č. 832/5, parc. č. 832/7, parc. č. 

832/9 a parc. č. 914/14 vše v k. ú. Šumperk. Nájemce ČZS ZO U Trati Šumperk, IČO 

01389351. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy bude uzavřena společně s pachtovní 

smlouvou, kde předmětem pachtu budou pozemky, které jsou předmětem pronájmu nájemní 

smlouvy MP 48/97/Pro/Vr a dále pozemky, které vznikly zápisem staveb z původních 

pozemků, které byly předmětem nájmu. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

89/22 MJP – úrazové pojištění členů vedení města – připojištění další osoby 

schvaluje 

připojištění další osoby 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 pro období od 20.10.2022 do 28.02.2023 je 
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touto smlouvou pojištěn také uvolněný člen rady města paní Valerie Hrubá. Pojistné za 

připojištěnou osobu činí 1.255,-- Kč. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

90/22 MJP – výpůjčka stropního zvedacího zařízení pro odlehčovací službu 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o výpůjčce movitých věcí mezi městem Šumperk jako půjčitelem a společností 

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

jako vypůjčitelem, za následujících podmínek: 

− předmět výpůjčky: stropní zvedací zařízení pro odlehčovací službu instalované 

v prostorách v 2. NP budovy při ul. Gen. Svobody 68, Šumperk. Předmět výpůjčky byl 

pořízen na základě smlouvy o dílo č. 21-1576 ze dne 28.02.2022, ve znění dodatku   

č. 1 ze dne 29.03.2022, dodavatel ERILENS, s.r.o., cena díla: 963.044,50 Kč vč. DPH, 

− účel výpůjčky: zajištění poskytování sociální služby v rámci dotace MPSV akce 

013D312007305 „Pořízení stropního zvedacího zařízení pro odlehčovací službu“,  

− doba výpůjčky: určitá do 31.12.2032, 

− ukončit platnost smlouvy před uplynutím sjednané doby lze dohodou smluvních stran, 

výpovědí. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počíná plynout prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

− půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby 

zapůjčení, jestliže nebude vypůjčitel prokazatelně užívat předmět výpůjčky řádně nebo 

jestliže jej bude užívat v rozporu s účelem této smlouvy, 

− vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit, jakmile jej nebude potřebovat pro sjednaný 

účel, 

− vypůjčitel se zaváže užívat předmět výpůjčky v souladu s účelem, který byl ve smlouvě 

dohodnut, a to s péčí řádného hospodáře. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí 

půjčiteli případné poškození, zničení, odcizení či ztrátu vypůjčené věci nebo její části. 

− vypůjčitel není oprávněn umožnit užívání předmětu výpůjčky třetí osobou (vypůjčit 

předmět výpůjčky či pronajmout jinému subjektu), či jej převést jinému, zřídit 

k předmětu výpůjčky věcné břemeno ani k němu zřídit zástavní právo. Porušení 

zakládá oprávnění půjčitele žádat předčasné vrácení předmětu výpůjčky. 

− vypůjčitel je povinen přijmout opatření k řádnému užívání předmětu výpůjčky a je 

povinen předmět výpůjčky chránit před poškozením, zničením, odcizením a ztrátou, 

− za poškození, zničení, odcizení a ztrátu zodpovídá vypůjčitel a je povinen odstranit 

závady a poškození předmětu výpůjčky, které vznikly prokazatelně jeho zaviněním, 

popřípadě nahradit půjčiteli škodu takto vzniklou, 

− jakékoliv poškození, znehodnocení, nutnost oprav předmětu výpůjčky, odcizení jakož i 

ztrátu je vypůjčitel povinen oznámit a projednat s půjčitelem neprodleně nejpozději 

však do dvou (2) dnů od data, ve kterém vypůjčitel uvedené skutečnosti zjistil, 

− údržbu a běžné opravy předmětu výpůjčky zajistí na vlastní náklady vypůjčitel,  

− po ukončení doby výpůjčky je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli předmět výpůjčky 

v řádném stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, nedohodnou-li se smluvní 

strany písemně jinak, 

− půjčitel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek výpůjčky ze strany vypůjčitele. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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91/22 MJP – řešení užívání nemovitostí knihovny při ul. 17. listopadu 630/6, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 19.09.2022 do 05.10.2022 dle usnesení Rady města Šumperka č. 4737/22 ze dne 

15.09.2022 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), za těchto podmínek: 

− pronajímatel: město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 

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

IČO 25843907 

− nájemné:  

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). 

− pronajímatel může sjednané nájemné každoročně, počínaje rokem 2024, navýšit o výši 

inflace dle průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (ISC) Českého 

statistického úřadu za uplynulý kalendářní rok, a to nejdříve počínaje měsícem 

následujícím po měsíci, ve kterém byl index úředně oznámen 

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

− účel nájmu: předmět činnosti obecně prospěšné společnosti 

− služby spojené s užíváním předmětu nájmu (vodné, stočné, plyn, elektřina apod.) bude 

nájemce hradit přímo poskytovatelům těchto služeb 

− nájemce je povinen zajistit na vlastní náklady běžnou provozní údržbu předmětu 

nájmu, tj. malování, úklid, údržbu zahrady atd., a opravy předmětu nájmu do výše 

20.000,-- Kč v jednotlivém případě 

− nájemce je povinen na vlastní náklady zajistit předepsané kontroly, zkoušky a revize 

technických zařízení, zajistit vybavení pronajatých prostor dostatečným množstvím 

vhodných ručních hasicích přístrojů nebo zařízení a zajistit předepsané kontroly, 

zkoušky a revize ostatních technických zařízení 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

92/22 MJP – dodatek č. 2 k pojistné smlouvě na pojištění příspěvkových organizací 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k pojistné smlouvě 0020262787, uzavřené dne 23.12.2021 mezi 

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

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

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

pojištění majetku a odpovědnosti příspěvkových organizací, s tímto obsahem: 

− pojištění majetku a odpovědnosti Střediska volného času a zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, se sídlem 17. listopadu 691/2, 

787 01 Šumperk, IČO 00852082 

− datum počátku účinnosti dodatku: 01.01.2023 

− celkové navýšení ročního pojistného činí 23.201,-- Kč 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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93/22 MJP – dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

SML/2020/0202/MJP/Pe – stavba plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS 

Šumperk – Fialova + 6“ 

schvaluje 

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

SML/2020/0202/MJP/Pe ze dne 17.04.2020, 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: „REKO MS Šumperk – Fialova +6“ – rekonstrukce 

plynovodních řadů STL a NTL v lokalitě ul. Fialovy, Dr. E. Beneše, M. R. Štefánika, 

Komenského, Ležáky, Masarykova nám. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení sjednané 

lhůty pro podání písemné výzvy ze strany budoucího oprávněného k uzavření vlastní smlouvy o 

zřízení věcného břemene z data 31.12.2022 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:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

   

94/22 MJP – smlouva o užití práva vjezdu na pozemek p. č. 555/25 v k. ú. Šumperk – 

příjezd ke garáži na pozemku p. č. st. 4952 v k. ú. Šumperk (lokalita při ul. Balbínově) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na část pozemku p. č. 555/25 v k. ú. Šumperk, v rozsahu 

nezbytné příjezdové cesty. 

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

    IČO 00303461 

Uživatel práva:  S. P., bytem Bartoňov 

Účel:   zajištění příjezdu ke garáži na pozemku p. č. st. 4952 v k. ú. Šumperk 

Úplata za užití práva: 100,-- Kč + DPH v platné výši/rok 

      úhrada bude prováděna jednorázově vždy k datu 31.03. běžného roku, 

     povinnost úhrady od data nabytí vlastnictví garáže 

Doba užití práva:  neurčitá, platnost ode dne podpisu smlouvy, ukončení smlouvy 

dohodou smluvních stran nebo výpovědí jednou stranou, 

s jednoměsíční výpovědní lhůtou 

Podmínky:  celoroční údržba příjezdové plochy vlastním nákladem společně 

s dalšími uživateli, zákaz parkování na předmětném pozemku 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

95/22 MJP – správa majetku – prodloužení nájemní smlouvy 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                  

č. SML/2019/0873/OSM uzavřené dne 20.11.2019 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné                                
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a J. K., jako nájemcem bytu v domě na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem 

dodatku č. 5 bude prodloužení doby nájmu od 01.02.2023 do   31.10.2023. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

96/22 MJP – správa majetku – přidělení bytové náhrady 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v domě na ulici Lidická v Šumperku a současně schválit 

uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě na ulici Zahradní v Šumperku, mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně 

jedné a R. Š., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za podmínek: 

− předpokládaný zánik nájmu k 31.12.2022 

− nájemní smlouva na dobu určitou s předpokládaným počátkem od 01.01.2023                            

do 31.10.2023 

− smluvní nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

97/22 MJP – zveřejnění záměru města Šumperka poskytnout (pronajmout) dočasné 

přenechání výkonu práva myslivosti v honitbě „Šumperský les“ 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka poskytnout (pronajmout) dočasné přenechání výkonu 

práva myslivosti na honebních pozemcích, které jsou začleněny do honitby "Šumperský les“ 

v držení města Šumperka s celkovou výměrou 1.611 ha honebních pozemků, v hranicích dle 

mapy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. Honitba „Šumperský les“ byla uznaná 

rozhodnutím Městského úřadu v Šumperku č.j. ŽPR 146/R-23/2003 – Ing.Bo ze dne 

17.02.2003 ve znění pozdějších změn, kód honitby CZ7111510062. 

 

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 

09.12.2022. Při osobním doručení musí být písemná nabídka doručena na podatelnu 



 

12|30 

RM 05 – 21.11.2022 

Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději do 10:00 hod. dne 

09.12.2022.  

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 09.12.2022, 

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 ročního nájemného v Kč za celou výměru 

honitby (bez příslušné sazby DPH) s váhou 70 % a záměr hospodaření v honitbě s váhou 30 %.  

Předmětem hodnocení nebude výše nájemného za pozemek p. č. st. 151 v k. ú. Hraběšice, 

jehož součástí je budova bez čp/če na pozemku stojící (tzv. chata „Kikanka“). 

 

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  5 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  5 let, a to 

čestným prohlášením], nebo kopií průkazu mysliveckého hospodáře platného nejméně  5 let; 

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

osvědčených dob výkonu práva myslivosti musí činit alespoň  5 let; 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. b) 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. b) 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. Město Šumperk si rovněž vyhrazuje právo bez uvedení důvodu zrušit svůj záměr 

poskytnout (pronajmout) dočasné přenechání výkonu práva myslivosti v honitbě „Šumperský 

les“. 

 

 

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. 

8.12.2022. Kauce bude u vybraného zájemce započtena vůči nájemnému za pronájem 

honitby za první rok trvání smlouvy.  Ostatním zájemcům bude kauce vrácena bez zbytečného 

odkladu 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 v k. ú. Hraběšice, jehož součástí je budova bez čp/če jiná stavba na pozemku 

stojící (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: 
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I. Myslivecké plánování 

 

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

chovu a lovu se pro nájemce stává závazným,  

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.  
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IV. Kontrola ulovené a uhynulé zvěře 

 

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 

mailto:administrativa@pms-spk.cz
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právních předpisů. Škody způsobené uživatelem v honitbě vykonáváním práva myslivosti nebo 

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

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:  09.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

98/22 MJP – složení komise pro otevírání a posouzení písemných nabídek na výkon práva 

myslivosti v honitbě „Šumperský les“ 

schvaluje 

komisi pro otevírání a posouzení písemných nabídek na výkon práva myslivosti v honitbě 

„Šumperský les“ v tomto složení: 

 

Členové komise pro otevírání a posouzení nabídek:  

členové Rady města Šumperka 

 

Osoby s poradním hlasem: 

Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Bořivoj Hojgr, Ing. Michal Krupička, Zdeněk Pavelka 

 

 

Termín:  09.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

99/22 MJP – zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. st. 151 v k. ú. Hraběšice, jehož 

součástí je budova bez čp/če na pozemku stojící (tzv. chata „Kikanka“) v honitbě 

„Šumperský les“ 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout pozemek p. č. st. 151 o výměře 26 m2 v k. ú. 

Hraběšice, jehož součástí je budova bez čp/če jiná stavba na pozemku stojící (tzv. chata 

„Kikanka“).  

 

Účel nájmu: využití objektu pro lesní hospodářství v honitbě „Šumperský les“ 
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Doba nájmu: určitá od 01.04.2023 do 31.03.2033  

Nájemné: minimálně 10.000,-- Kč/rok 

 

 

Termín:  09.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

100/22 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – rekonstrukce osvětlení na oddělení ARIP v pavilonu B“ 

schvaluje 

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

malého rozsahu na akci: Nemocnice Šumperk – rekonstrukce osvětlení na oddělení ARIP v 

pavilonu B“ zhotovitelem akce firmu ELRAM JS s.r.o., se sídlem B. Němcové 2930/20, 

Šumperk, PSČ 787 01, IČO 26813904. Nabídková cena je 678.704,13 Kč bez DPH, tj. 

821.232,-- Kč včetně DPH. Délka záruční doby je 24 měsíců. 

 

 

Termín:  15.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

101/22 MJP – neschválení zveřejnění záměru a prodeje pozemků v k. ú. Vikýřovice (lesní 

cesta „Anenský dvůr“) 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1833/23 a p. č. 1833/24 v k. ú. Vikýřovice, na 

kterých se nachází lesní cesta „Anenský dvůr“. 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

102/22 MJP – neschválení zveřejnění záměru a prodeje pozemků v k. ú. Vikýřovice (lesní 

cesta „Anenský dvůr“) 

doporučuje ZM 

neschválit prodej pozemků p. č. 1833/23 a p. č. 1833/24 v k. ú. Vikýřovice, na kterých se 

nachází lesní cesta „Anenský dvůr“. 

 

 

Termín:  05.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

103/22 MJP – informativní materiál k prodeji pozemků v průmyslové zóně IV v Šumperku 

doporučuje ZM 

vzít na vědomí informativní materiál k prodeji pozemků v průmyslové zóně IV v Šumperku. 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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104/22 MJP – pravidla a ceny užívání veřejného prostranství pro účely propagace politických 

stran, hnutí a koalic 

schvaluje 

upřesnění pravidel užívání veřejného prostranství v majetku města Šumperka a ceny za užívání 

veřejného prostranství v případech umisťování reklamních zařízení, volebních stánků a při 

obdobných činnostech a zařízeních využívajících veřejná prostranství v majetku města, 

schváleného usnesením Rady města Šumperka č. 2223/20 ze dne 27.08.2020, a to pro účely 

propagace politických stran, hnutí a koalic v rámci volební kampaně před volbou prezidenta 

České republiky v termínu 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo), případného II. kola ve dnech 27. a 

28. ledna 2023, a to následovně: 

 

1. Volební kampaň – reklamní stojany 

 

− každý jednotlivý kandidující subjekt má nárok na umístění max. jednoho kusu 

reklamního stojanu typu „A“ o výšce cca 120 cm a výměře reklamní (vývěsní) plochy 

cca 1 m2, který smí být umístěn pouze na pěší zóně v úseku od obchodního domu po 

hlavní poštu, a to ve středové části pěší zóny tak, aby nebránil volnému pohybu osob a 

vozidel zásobování a integrovaného záchranného systému; 

− reklamní stojany smí být umístěny pouze v období od 25.12.2022 do 12.01.2023; 

− úplata za užití práva umístění reklamního stojanu je stanovena ve výši 50,-- Kč/1 

ks/den + sazba DPH; 

− umístění reklamního stojanu nesmí bránit plynulému pohybu chodců a musí umožnit 

průjezd složek integrovaného záchranného systému a vozidel zásobování. 

 

 

 

2. Volební kampaň – shromáždění/meetingy 

 

a) Lokalita pěší zóny v úseku od hotelu Grand po hlavní poštu a lokalita na nám. Míru: 

 

− každý jednotlivý kandidující subjekt může uskutečnit shromáždění/meeting včetně 

umístění volebního stánku či obdobného zařízení za účelem volební kampaně na 

veřejném prostranství na pěší zóně v úseku od hotelu Grand po hlavní poštu a na 

nám. Míru celkem 3x (3 x 1 den); 

 

b) Ostatní lokality na pozemcích ve vlastnictví města: 

 

− každý jednotlivý kandidující subjekt může uskutečnit volební kampaň na veřejném 

prostranství ve vlastnictví města, mimo lokality uvedené v bodě a), bez omezení 

počtu shromáždění/meetingů za účelem volební kampaně; 

− na veřejném prostranství v podobě veřejných komunikací, chodníků, parkovišť, 

náměstí, ulic apod. je nutné z důvodu zajištění bezpečnosti a průjezdu vozidel IZS, 

příp. plynulosti silničního provozu vyřídit na odboru dopravy povolení zvláštního 

užívání komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) a e); 

− na veřejném prostranství v podobě veřejné zeleně, v parcích apod. je nutné 

z důvodu udržování travních ploch konzultovat termín a místo umístění volebních 

stánků či obdobných zařízení se správou veřejné zeleně na oddělení komunálních 

služeb, umístění volebních stánků či jiných zařízení musí být mimo výsadby trvalek 

a letniček; 

− akce na veřejném prostranství pořádané a spolupořádané městem Šumperk a jím 

zřízenými a založenými organizacemi budou vždy konány bez propagace politických 

stran, hnutí a koalic, a to v zájmu zajištění rovného přístupu všech kandidujících 

politických subjektů; 

− akce pořádané na veřejném prostranství pozemku ve vlastnictví jiného subjektu, je 

uspořádání shromáždění/meetingu za účelem volební kampaně možné jen se 

souhlasem vlastníka pozemku; 

− zábor veřejného prostranství pro účely volební kampaně je možný v období od 

25.12.2022 do 12.01.2023; 
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− na zajištění závazků uživatele práva, tj. na zajištění úklidu veřejného prostranství 

po skončení akce, je stanovena vratná kauce ve výši 1.000,-- Kč, která bude 

uhrazena nejpozději v den podpisu smlouvy o užití práva a bude vrácena nejpozději 

do 5-ti dnů od skončení akce; 

− úplata za užití práva je stanovena ve výši 50,-- Kč/m²/den + sazba DPH. 

 

 

Termín:  25.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

105/22 MJP – změna usnesení ZM č. 1138/22 ze dne 15.09.2022 – změna označení k. ú. u 

pozemku p. č. 1990/3 

doporučuje ZM 

schválit změnu usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 1138/22 ze dne 15.09.2022 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 Zastupitelstva města Šumperka č. 1138/22 ze dne 15.09.2022 

nemění. 

 

 

Termín:  05.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

106/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Dr. E. Beneše – stavební práce 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku: „Do odborných učeben bez 

bariér – 1. ZŠ Šumperk – stavební práce“ zhotovitelem uchazeče ADAR ing. s.r.o., Školní 70, 

Žulová, IČO 5931738. Nabídková cena je 4.379.736,-- Kč bez DPH, tj. 5.299.480,-- Kč vč. 

DPH. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

107/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Dr. E. Beneše – slaboproudé rozvody 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku: „Do odborných učeben bez 

bariér – 1. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody“ zhotovitelem uchazeče ELRAM JS s.r.o.,         

B. Němcové 2930/20, Šumperk, IČO 26813904. Nabídková cena je 1.283.652,-- Kč bez DPH, 

tj. 1.553.219,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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108/22 Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku ve staré budově – žádost o 

prominutí penále 

neschvaluje 

prominutí sankce za nedodržení termínu dokončení dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. 2022/0464/RUI uzavřené s firmou SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., se 

sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191, na realizaci díla „Rekonstrukce tělocvičny 

ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku ve staré budově“. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

109/22 ZUŠ, Žerotínova 11, Šumperk – sanace vlhkosti – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22078 uzavřené se společností DRYMAT.CZ, s.r.o., 

se sídlem Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČO 28819390, na realizaci díla „ZUŠ, 

Žerotínova 11, Šumperk – sanace vlhkosti“ – na změnu termínu dokončení prací z 

17.11.2022 na 16.12.2022 a to z technologických důvodů. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

110/22 Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská – III. 

etapa – část A a část B – dodatek č. 3 

neschvaluje 

uzavření dodatku č. 3 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 změnu termínu předání a převzetí díla – stavební práce z 

30.11.2022 na 30.04.2023. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

111/22 Revitalizace parku Cihelna 

bere na vědomí 

shrnutí průběhu výběru zhotovitele na akci: „Revitalizace parku Cihelna“. 

 

   

112/22 Klapperothova manufaktura – vývoj záměru 

bere na vědomí 

vývoj záměru obnovy objektu Klapperothovy manufaktury a dosud realizované činnosti na akci 

expozice textilnictví v objektu bývalé Klapperothovy manufaktury. 
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113/22 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2021/2022 

bere na vědomí 

předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2021/2022. 

 

   

114/22 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 

městem Šumperkem za školní rok 2021/2022 

bere na vědomí 

předloženou informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 

městem Šumperkem za školní rok 2021/2022. 

 

 

115/22 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 500 tis. Kč. 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

116/22 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, dle předloženého 

návrhu na pracovišti SEV Švagrov – Vernířovice, v celkové výši do 500 tis. Kč. 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

117/22 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s podáním žádostí o 

dotaci 

souhlasí 

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

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o poskytnutí dotace Ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I – výzva OP JAK. 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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118/22 Návrh na mimořádné finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris 

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

schvaluje 

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

T. G. Masaryka Šumperk a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

119/22 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro spolek Klasika Viva, z.s., 

V Polích 147, 281 71, Rostoklaty, IČO 22736247, na pořádání zkoušek a koncertu České mše 

vánoční Jana Jakuba Ryby. Koncert proběhne v neděli 25.12.2022 a akci budou předcházet 

čtyři zkoušky (26. a 27. 11. 2022, 17. a 18. 12.2022). 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

120/22 Komunitní plán sociálních služeb na území SO ORP Šumperk na období let          

2023–2025 

doporučuje ZM 

schválit Komunitní plán sociálních služeb na území SO ORP Šumperk na období let 2023–

2025. 

 

 

Termín:  05.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

121/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu         

o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské, 

mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné a M. V., trvale bytem Malá Morava, jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

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

01.12.2022 

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

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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122/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu         

o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské, 

mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné a J. P., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem na straně 

druhé, za podmínek:  

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

01.12.2022 

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

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

123/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního 

určení v Šumperku, v ulici Temenické, a současně schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu o 

velikosti 3+1 obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, mezi 

městem Šumperkem se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem 

na straně jedné a J. S., trvale bytem Bohdíkov, jako nájemcem na straně druhé, za podmínek: 

 

− předpokládaný zánik nájmu k 30.11.2022 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.12.2022 

− měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

124/22 PONTIS Šumperk, o.p.s. – dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2022 

doporučuje ZM 

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

14.01.2022 uzavřené mezi městem Šumperkem, IČO 00303461, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, a PONTIS Šumperk, o.p.s., IČO 25843907, se sídlem Gen. Svobody 2800/68, 

Šumperk.  

                     

                       Dodatkem dojde ke změně termínu pro zrealizování, profinancování a vyúčtování dotace takto: 

− v čl. II odst. 3 se nahrazují slova „nejpozději do 31.12. roku, v němž dotaci obdržel“ 

slovy „nejpozději do 30.09.2023“.  

− v čl. IV. odst. 1 se nahrazují slova „nejpozději do 15.01. roku, následujícím po 

poskytnutí dotace“ slovy „nejpozději do 30.09.2023“. 

 

V ostatních článcích se smlouva nemění. 

 

 

Termín:  05.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 
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125/22 Vypsání veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb elektronických 

komunikací 

schvaluje 

1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací pro město Šumperk 

2. členy komise včetně náhradníků, kteří budou plnit funkci členů komise pro otevírání 

obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

       členové: Mgr. Bc. Kostecká, Ing. Kouřil, Ing. Štefečková, Koutný DiS.,  

  Bc. Güttlerová  

        náhradníci: Mgr. Hošek, M. Šula, H. Hloušková, Ing. Matušů,  

  Ing. Peluhová  

3. minimální seznam zájemců ve složení 

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336 

T-Mobil Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681 

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Kouřil 

          Koutný, DiS. 

   

126/22 Aktualizace Organizačního řádu 

schvaluje 

s účinností od 22.11.2022 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, organizační řád Městského úřadu v Šumperku včetně příloh 

schváleného unesením RM č.130/14, ze dne 04.12.2014, ve znění verze 021. 

 

 

Termín:  22.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

127/22 Aktualizace Organizačního řádu 

schvaluje 

s účinností ke dni 22.11.2022 novou systemizaci Městského úřadu Šumperk. 

 

 

Termín:  22.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

128/22 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Jeseníky – Sdružení 

cestovního ruchu, z.s. 

schvaluje 

jmenování 1. místostarostky Mgr. Bc. Evy Kostecké zástupkyní města Šumperka v Jeseníky – 

Sdružení cestovního ruchu, z.s., s účinností od 01.01.2023. 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Adámek 
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129/22 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Svaz měst a obcí České 

republiky 

schvaluje 

jmenování starosty Mgr. Miroslava Adámka zástupcem města Šumperka ve Svazu měst a obcí 

České republiky, s účinností od 01.01.2023. 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

130/22 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Partnerství pro městskou 

mobilitu, z.s. 

schvaluje 

jmenování 2. místostarosty Mgr. Karla Hoška zástupcem města Šumperka a Ing. Vlasty 

Pokorné cyklokoordinátorkou města v Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., s účinností od 

01.01.2023. 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

131/22 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Rada pro kontrolu 

hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková 

organizace, a Rada pro kontrolu hospodaření Dětského centra Ostrůvek, příspěvková 

organizace 

schvaluje 

jmenování starosty Mgr. Miroslava Adámka zástupcem města Šumperka v Radě pro kontrolu 

hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace, a 

v Radě pro kontrolu hospodaření Dětského centra Ostrůvek, příspěvková organizace, s 

účinností od 01.01.2023. 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

132/22 Členství města – zrušení členství za město Šumperk – Regionální agentura pro rozvoj 

střední Moravy 

schvaluje 

zrušit členství města Šumperka v Regionální agentuře pro rozvoj střední Moravy, s účinností od 

01.01.2023. 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Adámek 
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133/22 Členství města – zrušení členství za město Šumperk – Sdružení obcí střední Moravy 

schvaluje 

zrušit členství města Šumperka ve Sdružení obcí střední Moravy, s účinností od 01.01.2023. 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Adámek 

   

134/22 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk a distribuce Šumperského 

zpravodaje“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Tisk a distribuce Šumperského zpravodaje“ na rok 

2023 doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: KartoTISK, s.r.o., Žerotínova 

2075, 787 01 Šumperk, IČO 26787024. 

Nabídková cena je 1.031.400,-- Kč bez DPH, tj. 1.134.540,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Singerová 

 

   

135/22 Nakládání s gastroodpadem v Šumperku 

schvaluje 

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb v odpadovém hospodářství na svoz 

a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven se společností EFG Waste 

Logistic s.r.o., Jihlavská 1558/21, Praha 4, IČO 28269349. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

136/22 Nakládání s gastroodpadem v Šumperku 

schvaluje 

1) vypsání podlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci 

„Sběr, svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven 

z domácností ve městě Šumperku“ na dobu neurčitou od 01.03.2023. 

 

2) členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů 

komise pro otevírání obálek s nabídkami 

členové 

Mgr. Karel Hošek, Ing. Dana Krňávková, Mgr. Petra Matušů, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva 

Zatloukalová 

náhradníci 

Mgr. Bc. Eva Kostecká, Ing. Renata Křížová, Mgr. Adéla Maturová, Mgr. Ilona Moťková, 

Emilie Lovichová 

 



 

30|30 

RM 05 – 21.11.2022 

3) vedoucí odboru životního prostředí města Šumperka výkonem práv a povinností 

zadavatele v tomto zadávacím řízení, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze 

zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

   

137/22 Odměna pro místopředsedu správní rady PMŠ 

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

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

měsíční odměnu místopředsedovi správní rady Podniky města Šumperka a.s., ve výši   

20.000,-- Kč měsíčně, s účinností od 01.12.2022. 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

138/22 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání ZM 05.12.2022 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Adámek     Mgr. Bc. Eva Kostecká 

                                    starosta                                 1. místostarostka 

 

 


















