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Naše čj.: MUSP 137695/2022 

Naše sp. zn.: 137689/2022 TAJ/PECH *MUSPX02IVVPP* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 6. schůze Rady města Šumperka ze dne 12.12.2022 

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. 

   

139/22 MJP – nařízení o stanovení maximální ceny za pohřební služby na území města 

Šumperka 

vydává 

nařízení města Šumperka o stanovení maximální ceny za pohřební služby na území města 

Šumperka, a to v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění uvedeného 

v § 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti 

cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle Výměru MF ČR č. 01/2022, ve znění pozdějších 

právních předpisů, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Nařízení nabývá 

účinnosti dnem 01.01.2023. 

 

 

Termín:  01.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

140/22 Smlouvy o výkonu funkce – místopředseda správní rady 

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

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

uzavření smlouvy o výkonu funkce místopředsedy správní rady, sjednávané mezi společností 

Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, a           

Mgr. Petrem Hasalou, bytem Šumperk, členem správní rady, a to podle vzoru smlouvy o výkonu 

funkce schválené RM v působnosti valné hromady usnesením RM č. 2400/20 ze dne 

05.11.2020. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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141/22 Smlouvy o výkonu funkce – člen správní rady 

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

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

uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady, sjednávané mezi společností Podniky 

města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, a Ing. Miroslavem 

Pospíšilem, bytem Kouty nad Desnou, členem správní rady, a to podle vzoru smlouvy o výkonu 

funkce schválené RM v působnosti valné hromady usnesením RM č. 3841/17 ze dne 

30.11.2017. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

142/22 Mimořádné odměny – odvolaní členové správní rady 

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

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

udělení mimořádné odměny Ing. Luboši Cekrovi, bytem Šumperk, za výsledky jeho činnosti ve 

vedení společnosti Podniky města Šumperka a.s., ve funkci místopředseda správní rady ve výši 

dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

143/22 Mimořádné odměny – odvolaní členové správní rady 

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

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

udělení mimořádné odměny doc. JUDr. Michaelovi Kohajdovi, Ph.D., bytem Šumperk, za 

výsledky jeho činnosti ve vedení společnosti Podniky města Šumperka a.s., ve funkci člena 

správní rady ve výši dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

144/22 Mimořádné odměny – odvolaní členové správní rady 

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

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

udělení mimořádné odměny Ing. Vladislavovi Mesiarkinovi, bytem Šumperk, za výsledky jeho 

činnosti ve vedení společnosti Podniky města Šumperka a.s., ve funkci člena správní rady ve 

výši dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

145/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVIII r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XVIII roku 2022: 

příjmy ve výši:           2.411 tis. Kč 

výdaje ve výši:          2.887 tis. Kč 
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příjmy celkem:  638.895 tis. Kč 

výdaje celkem:  913.968 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  936.602 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      935.668 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

146/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVIII r. 2022 

schvaluje 

− přesun prostředků sociálního fondu ve výši 534 tis. Kč 

− navýšení příjmů a výdajů Fondu humanitární pomoci Ukrajině ve výši 20 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

   

147/22 Rozpočet města Šumperka na rok 2023 

doporučuje ZM 

schválit rozpočet města Šumperka na rok 2023 dle předloženého materiálu: 

příjmy rozpočtu celkem:  621.811 tis. Kč 

přebytek z minulých let:  176.000 tis. Kč 

 

výdaje rozpočtu celkem:  777.111 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů:            20.700 tis. Kč 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

148/22 Rozpočet města Šumperka na rok 2023 

doporučuje ZM 

schválit rozpočty fondů města Šumperka dle předloženého materiálu: 

Sociální fond 

Fond životního prostředí 

Fond na úpravu zevnějšku 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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149/22 Rozpočet města Šumperka na rok 2023 

doporučuje ZM 

schválit v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2023, poskytnout 

(uvolnit) finanční prostředky z rozpočtu města Šumperka, vyjmenovaným právnickým osobám 

uvedených v rozpočtu města Šumperka na rok 2023. 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

150/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

3086/21, 3916/22, 4273/22, 4505/22, 4506/22, 4507/22, 4508/22, 4509/22, 

4510/22, 4511/22, 4512/22, 4513/22, 4514/22, 4515/22, 4516/22, 4517/22, 

4518/22, 4519/22, 4520/22, 4521/22, 4522/22, 4523/22, 4524/22, 4525/22, 

4526/22, 4527/22, 4528/22, 4529/22, 4530/22, 4531/22, 4532/22, 4533/22, 

4534/22, 4535/22, 4536/22, 4537/22, 4549/22, 4552/22, 4625/22, 4644/22, 

4645/22, 4646/22, 4648/22, 4652/22, 4660/22, 4687/22, 4707/22, 4726/22, 

4727/22, 4737/22, 4741/22, 4742/22, 4743/22, 4767/22, 4768/22, 4769/22, 

4770/22, 4772/22, 4774/22, 4775/22, 4777/22, 4778/22, 4779/22, 4780/22, 

4781/22, 4782/22, 4783/22, 4791/22, 4792/22, 4793/22, 4794/22, 4796/22, 

4797/22, 4798/22, 4799/22, 4800/22, 4801/22, 4802/22, 4803/22, 4804/22, 

4805/22, 4817/22, 4818/22, 4819/22, 4820/22, 4821/22, 4822/22, 4824/22, 

4825/22, 4826/22, 1/22, 2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22, 11/22, 16/22, 22/22, 24/22, 

25/22, 26/22, 30/22, 34/22, 40/22, 42/22, 43/22, 44/22, 45/22, 46/22, 47/22, 48/22, 

49/22, 50/22, 58/22, 59/22,  60/22, 62/22,  63/22. 

 

 

 

151/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

27/22  do 16.01.2023 Zodpovídá: Ing. Volf 

28/22  do 16.01.2023 Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

   

152/22 MJP – oddělení komunálních služeb – dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 

2023 – individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 

vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 34/22 ze 

dne 07.11.2022. 

 

Příjemce:        TJ Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 

Zastoupený:   Jarmilou Hynkovou 

Účel použití:   materiál na opravy a údržbu, materiál na údržbu techniky, PHM, mycí a čistící  

                         prostředky, nákup nářadí a drobného hmotného majetku, spotřebu energií  

                         (elektřina, voda, plyn), opravy, služby, svoz odpadu, revize, údržba zeleně a  

                         komunikace, půjčovné strojů, telefonní poplatky, mzdové náklady a odvody 
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Výše částky:   4.000.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:               do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:                                          do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

153/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Blanická, č. parc. 6432 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Blanická, č. parc. 6432 NNk“ – nové 

zemní kabelové vedení NN přes pozemky p. č. 1354/2, 1346/5, 1346/6, 1346/9, 1257/60 

v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

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

dohodou ve výši 9.930,-- Kč + DPH v platné výši. Úhrada bude oprávněným provedena 

za podmínek vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

31.01.2026. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 

termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

 

Termín:  31.03.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

154/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Bohdíkovská, p. č. 222/101, MěÚ Šumperk, nové NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemek p. č. 222/101 v k. ú. Horní Temenice zařízení elektrizační distribuční 

soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská, p. č. 222/101, MěÚ Šumperk, nové NNk“ – nové zemní 

kabelové vedení NN, vybudované v rámci přípravy území pro investiční akci města „Lokalita 

pro výstavbu RD Za Hniličkou“. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 
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− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata byla uhrazena v rámci uzavřené 

smlouvy SML/2019/0970/MJP ze dne 08.01.2020 pro část stavby: Šumperk – 

Za Hniličkou, lokalita 18 RD, nové NNk“. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.03.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

155/22 MJP – oddělení komunálních služeb – nájemní smlouva s P. K. 

schvaluje 

ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. SML/2021/0691/OKS ze dne 27.10.2021 

uzavřenou dohodou mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, IČO 00303461, a 

panem P. K., bytem Šumperk, ke dni 31.12.2022. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

156/22 MJP – oddělení komunálních služeb – nájemní smlouva s P. K. 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o nájmu nemovitosti, a to na pozemku parc. č. 404 v k. ú. Šumperk, za 

podmínek: 

 

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

Pronajímatel:   P. K., bytem Šumperk 

Doba nájmu:    doba určitá – 2 roky, výpovědní doba 8 měsíců, bez inflační doložky 

Nájemné:         20.000,-- Kč/měsíc vč. DPH 

Účel:                 provozování veřejného placeného parkoviště 

Účinnost:          od 01.01.2023 

 

 

Termín:  01.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

157/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: 

„REKO MS Šumperk – Nemocniční + 3, 1. část“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu zřídit a provozovat přes 

služebné pozemky p. č. 927/89, 985/1, 985/3, 999/3, 999/5, 999/24, 999/62, 999/63, 

999/64, 999/34, 999/61, 1017/5, 2076/3, 2299 v k. ú. Šumperk, plynárenské zařízení: 

„REKO MS Šumperk – Nemocniční + 3, 1. část“ – výměna stávajícího NTL plynovodu včetně 

přípojek za STL plynovod, v lokalitě ul. Nemocniční, Vřesové, Jílové, části Jesenické, včetně 

jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a v právu vstupovat a vjíždět na 

služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním 

a odstraňováním plynárenského zařízení. 

   Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Klíše, 40101 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 
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− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje ve výši 48.581,50 Kč včetně 

platné sazby DPH, splatnost úhrady před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů od obdržení daňového dokladu. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.03.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

158/22 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti stezky a 

cesty č. VBb/SML/2020/0768 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti stezky a cesty č. 

VBb/SML/2020/0768 ze dne 23.11.2020 uzavřené mezi budoucím povinným městem 

Šumperk a budoucím oprávněným – vlastníkem pozemku p. č. 293/3 a pozemku p. č. st. 121 

v k. ú. Horní Temenice G. J., bytem Šumperk, jejíž předmětem je budoucí závazek smluvních 

stran uzavřít, po splnění podmínek daných v rámci stavebního řízení při povolení mostu přes 

tok  Temenec a komunikačního napojení na ul. Bohdíkovskou (dále jen „stavba“), po 

vybudování stavby a povolení k užívání, smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v umístění 

stavby mostu na části p. p. č. 296 a části p. p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice a služebnosti 

spočívající v právu stezky a cesty přes část p. p. č. 296 a část p. p. č. 1327/3 v k. ú. Horní 

Temenice. 

Předmětem dodatku č. 1 je změna budoucího oprávněného, kterým je vlastník pozemku p. č. 

293/3 v k. ú. Horní Temenice M. J., bytem Šumperk. Dále je předmětem dodatku č. 1 

prodloužení termínu pro předložení povolení ke stavbě nejpozději do 31.12.2023, prodloužení 

termínu pro zřízení budoucích služebností na dobu určitou do 31.12.2024 a prodloužení 

termínu, do kterého budoucí oprávněný vyzve budoucího povinného k uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti, a to po dokončení stavby, nejpozději však k datu 31.12.2024. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

159/22 MJP – dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby SML/2020/0059/MJP/Pe – ČEZ: „Šumperk – nám. Míru 323/23, 

NNk“ 

schvaluje 

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

umístění stavby SML/2020/0059/MJP/Pe ze dne 11.02.2020, uzavřené mezi budoucím 

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

Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035, jejímž předmětem je budoucí 

závazek smluvních stran uzavřít po dokončení stavby smlouvu o zřízení věcného břemene, 

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

vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města p. č. 2244/1, 2032 v k. ú. Šumperk, pod názvem 

stavby: „Šumperk – nám. Míru 323/23, NNk“. 

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

budoucího oprávněného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z data 30.10.2022 na 

nový termín 30.10.2023, přičemž nadále platí sjednaná sankce ve výši 20.000,-- Kč pro 

případ nedodržení lhůty.   
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Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

160/22 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní přípojky pro 

objekt na adrese Žerotínova 3136/55c, Šumperk 

schvaluje 

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

vodovodní přípojku přes pozemek p. č. 1268/43 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení 

průmyslového objektu na adrese Žerotínova 3136/55c, Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

VPRO Šumperk, s.r.o., se sídlem Nová 752, 78813 Rapotín, IČO 25832441 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 11.798,-- Kč včetně 

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

30 dnů od uzavření smlouvy.  

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.03.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

161/22 MJP – prodloužení pojistných smluv na pojištění majetku, odpovědnosti a flotily 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 1672895419, uzavřené dne 26.02.2020 mezi 

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

společností Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/11, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, jako pojistitelem, jejímž předmětem je pojištění majetku a 

odpovědnosti, s tímto obsahem: 

− prodloužení pojistné smlouvy o 3 měsíce, tj. na dobu od 01.03.2023 do 31.05.2023 

− pojistné za období od 01.03.2023 do 31.05.2023 činí 401.800,-- Kč 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

162/22 MJP – prodloužení pojistných smluv na pojištění majetku, odpovědnosti a flotily 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 4483137855 o sdruženém pojištění souboru 

vozidel, uzavřené dne 26.02.2020 mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem a společností Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 

45272956, se sídlem Spálená 75/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako pojistitelem, jejímž 

předmětem je pojištění vozidel na povinné ručení a havarijní pojištění, s tímto obsahem: 

− prodloužení pojistné smlouvy o 3 měsíce, tj. na dobu od 01.03.2023 do 31.05.2023 
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− pojistné za období od 01.03.2023 do 31.05.2023 činí 62.676,-- Kč 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

  

163/22 MJP – uzavření smlouvy o užití práva prodeje na části parc. č. 2032 v k. ú. Šumperk 

neschvaluje 

uzavření smlouvy o užití práva prodeje na části parc. č. 2032 v k. ú. Šumperk o ploše 6 m² za 

účelem umístění stánku s prodejem alkoholických a nealkoholických nápojů (orientačně    

nám. Míru 21). 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

164/22 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Gen. Krátkého, č. parc. 1949/1“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Gen. Krátkého, č. parc. 

1949/1“ – nové zemní kabelové vedení NN na pozemku p. č. 2149/2 v k. ú. Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 4.259,20 Kč vč. 

platné sazby DPH. Splatnost náhrady ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne vystavení 

daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.03.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

 

165/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné 

komunikační sítě CETIN: „VPIC Šumperk, Šumavská, revitalizace 1. et.“ 

schvaluje 

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

stavbu vedení podzemní veřejné komunikační sítě: „VPIC Šumperk, Šumavská, revitalizace     

1. et.“ - přeložka komunikačního vedení na pozemcích p. č. 564/6, 564/1, 564/9, 564/8 v    

k. ú. Dolní Temenice, v rámci investiční akce města – „Revitalizace Šumavská 1. et.“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

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

− Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Služebnost bude zřízena úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou obou stran 

v jednorázové částce 100,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany 

oprávněného po doručení vyrozumění o provedení vkladu věcného břemene do 

katastru nemovitostí, v termínu nejpozději do 60 dnů od vystavení daňového dokladu. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení a zaměření stavby vyhotovení příslušného 

geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti. 

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

nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.03.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

166/22 MJP – oddělení komunálních služeb – dodatek ke smlouvě o dílo č. 

SML/2022/0844/OKS – oprava hradební zdi v Šumperku – havarijní stav 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2022/0844/OKS ze dne 13.10.2022 na akci 

„Oprava hradební zdi v Šumperku – havárie – okamžitá rekonstrukce“ uzavřené s firmou 

BUDOVAT s.r.o., se sídlem Revoluční 3/5, 787 01 Šumperk, IČO 14322862. Dodatkem dojde 

ke změně termínu dokončení prací z původního termínu 31.12.2022 na nový termín 

30.06.2023. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

167/22 Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování projektové dokumentace – návrh 

dalšího postupu v zadávacím řízení 

bere na vědomí 

návrh dalšího postupu v zadávacím řízení „Rekonstrukce Domu kultury Šumperk –zpracování 

projektové dokumentace“ zpracovaný společností LAWYA tender, s.r.o., se sídlem Březinova 

746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 03584607(„LAWYA“). 

 

   

168/22 ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk – sanace vlhkého zdiva – III. etapa – dodatek č. 1 ke 

SoD 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby „ZŠ ul. 8. května 63, 

Šumperk – sanace vlhkého zdiva – III. etapa“ se společností ADAR ing s.r.o., Školní 70, 

790 65 Žulová, IČO 05931738, o navýšení celkové ceny díla o částku 590.452,70 Kč bez 

DPH, tj. 714.447,77 Kč vč. DPH. Celková cena díla činí 12.390.452,70 Kč bez DPH, tj. 

14.992.447,77 Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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169/22 Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk – smlouva o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací č. VPIC/MS/2022/00160 

schvaluje 

uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací                                        

č. VPIC/MS/2022/00160 v rámci stavby: „Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk“ 

s vlastníkem sítě elektronických komunikací CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň,    

190 00 Praha 9, IČO 04084063. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

170/22 SECAP Šumperk – rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR a 

informace o postupu realizace akce 

bere na vědomí 

rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci 

SECAP Šumperk. 

 

 

 

171/22 SECAP Šumperk – rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR a 

informace o postupu realizace akce 

bere na vědomí 

informace o postupu realizace akce SECAP Šumperk. 

 

 

 

172/22 SECAP Šumperk – rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR a 

informace o postupu realizace akce 

ukládá 

zajistit administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve výši 480 tis. Kč 

bez DPH v kompetenci 2. místostarosty dle platné interní směrnice F1 – O postupu a rozdělení 

kompetencí při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 6 

a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, na zpracování dokumentu SECAP. 

 

 

Termín:  30.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hošek 

   

173/22 ZŠ Sluneční – rekonstrukce hygienických zařízení – dodatek č. 2 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2022/5215/0160 se společností Hroší stavby 

Morava, a.s., IČO 28597460, na akci ZŠ Sluneční – rekonstrukce hygienického zařízení, 

celkem sečteno na akci vícepráce 168.013,64 Kč bez DPH, tj. 203.296,38 Kč s DPH, z toho 
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na vícepráce 271.167,91 Kč bez DPH, tj. 328.113,17 Kč s DPH a méněpráce 103.154,37 Kč 

bez DPH, tj. 124.816,-- Kč s DPH. 

 

 

Termín:  12.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

174/22 Stavební úpravy objektu č.p. 39 v k. ú. Krásné u Šumperka – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2022/0716/RUI, číslo smlouvy u dodavatele 

202022, se společností Experior s.r.o., IČO 28577132, na vícepráce v celkové hodnotě 

760.954,-- Kč bez DPH, tj. 920.754,34 Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  23.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

175/22 Rekonstrukce ulice Wolkerova – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 019/22 uzavřené s firmou EKOZIS spol. s r.o., se 

sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024, na realizaci díla „Rekonstrukce 

ulice Wolkerova“ – na vícepráce ve výši 50.176,-- Kč bez DPH, tj. 60.712,96 Kč s DPH, a na 

méněpráce ve výši 179.190,32 Kč bez DPH, tj. 216.820,29 Kč s DPH. Vícepráce a méněpráce 

vyplynuly při provádění akce. 

 

 

Termín:  16.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

176/22 ZUŠ, Žerotínova 11, Šumperk – sanace vlhkosti – dodatek č. 2 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 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 rozdělení sanace ZUŠ na dvě etapy, a to 

z technologických a provozních důvodů. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

177/22 Sady 1. máje – studie 

bere na vědomí 

prezentaci pracovní verze dvou variant studie na akci „Revitalizace sadů 1. máje v Šumperku“ 

zpracovanou společností KÖNIG landscapers s.r.o., Kostelní Lhota 55, 289 12 Kostelní Lhota, 

IČO 08351163. 
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178/22 Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa 

schvaluje 

vyloučit uchazeče JUTHERM s.r.o., 789 01 Zborov 53, IČO 06915051, z veřejné zakázky 

„Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa“ dle § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nesložení požadované jistoty. 

 

 

Termín:  06.02.2023 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

179/22 Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku: „Regenerace panelového 

sídliště Prievidzská – 7. etapa“ zhotovitelem uchazeče EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 

789 01 Zábřeh, IČO 41031024. Nabídková cena je 17.220.002,75 Kč bez DPH, tj. 

20.836.203,33 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  06.02.2023 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

180/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

Příjemce:  Hokej Šumperk 2003, s.r.o., Žerotínova 2010/59, Šumperk, IČO 26840219 

Zastoupený:  Ing. Vladimírem Velčovským 

Účel použití:  na sportovní činnost mužského profesionálního "A" týmu ledního hokeje, na 

úhradu nákladů spojených s hráči a realizačního týmu, na dopravu, na úhradu 

provozních nákladů a nákladů spojených s pronájmem šaten a s pronájmem 

ledové plochy 

Výše částky:  4.500.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

181/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

Příjemce:  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, z.s., Palackého 1341/2, Jeseník, PSČ 

790 01, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Petrem Mudrou 

Účel použití:  na výdaje spojené s údržbou lyžařských běžeckých tras, s údržbou lyžařského 

značení, s administrací, koordinací údržby lyžařských běžeckých tras, na výdaje 
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spojené s provozem aplikace pro sledování sněžných vozidel a na výdaje 

spojené s provozem SKI busu v Jeseníkách 

Výše částky:  110.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

182/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

Příjemce:  Fotbalový klub Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 26999501 

Zastoupený: Ladislavem Šabo 

Účel použití:  na úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní 

činnosti, na úhradu mezd a ostatních osobních nákladů, na trenérské, 

lékařské, rehabilitační a účetní služby, na náklady spojené se sportovní činností 

fotbalové mládeže, na údržbu, správu a energie fotbalového hřiště s umělou 

trávou 

Výše částky:  2.000.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

183/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

Příjemce:  Fotbal Šumperk, s.r.o., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 27847861 

Zastoupený: Vladimírem Dostálem a Bohdanem Heclem 

Účel použití:  na zabezpečení účasti mužstev mužů v soutěžích pořádaných FAČR, na úhradu 

nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní činnosti, na 

úhradu části mezd a ostatních osobních nákladů trenérů a hráčů, na trenérské, 

hráčské, lékařské, rehabilitační a účetní služby, na dopravu k utkáním 

Výše částky:  550.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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184/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 
Příjemce:  Sdružení přátel folkloru Severní Hané, Růžová 458, Postřelmov, PSČ 789 69, 

IČO 60801158 

Zastoupený: Janem Březovským   

 Účel použití:   na náklady spojené s Mezinárodním folklorním festivalem Šumperk IOV, CIOF 

 Výše částky:   650.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

185/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 
Příjemce:  Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, z.s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk, IČO 

00494917 

Zastoupený: Ing. Lubošem Cekrem 

Účel použití:  na úhradu nákladů vzniklých s užíváním krytého sportovního zařízení (zimní 

stadion v Šumperku) ke své sportovní činnosti – mládežnická družstva ledního 

hokeje. Tyto náklady vznikají z uzavřeného smluvního vztahu s provozovatelem 

zimního stadionu v Šumperku – Šumperské sportovní areály, s. r. o., Šumperk; 

na náklady vzniklé s užíváním sportoviště TJ, na náklady vzniklé s užíváním 

šaten v prostorách Hotelu Sport a na podporu činnosti jednotlivých oddílů 

přípravka, 1.,2.,3.,4.,5., mladší žáci, starší žáci, 9. třída, dva oddíly 

krasobruslení, extraligy dorostu, ligy juniorů, na podporu trenérů a nákladů 

souvisejících se sportovní činnosti klubu 

Výše částky:  5.300.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

186/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 
Příjemce:   Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 

Zastoupený: MgA. Matějem Kašíkem 

Účel použití:   na částečnou úhradu provozních nákladů, které jsou spojeny s realizací 

kulturní, společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperku (náklady 
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spojené s provozem budov, opravy, energie, mzdové náklady, náklady na 

honoráře umělců) 

Výše částky:   17.262.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace, vyjma mzdových nákladů:  do 31.12.2023 

Termín realizace mzdových nákladů: do 31.12.2023 a jejich profinancování do 31.01.2024 

Termín vyúčtování dotace: do 15.02.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

187/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 
Příjemce:  Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 

Zastoupený: MgA. Matějem Kašíkem 

Účel použití:   na pokrytí nákladů finančního leasingu nákladního automobilu 

Výše částky:   220.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

188/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

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

Zastoupený: Mgr. Hanou Pískovou 

Účel použití:  na úhradu nákladů – spotřeba materiálu, energie, mzdy a odvody, nájemné 

budovy souvisejících s pořádáním a zajištěním kulturně-společenské a 

vzdělávací činnosti 

Výše částky:  9.280.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace vyjma mzdových nákladů: do 31.12.2023 

Termín realizace mzdových nákladů: do 31.12.2023 a jejich profinancování do 31.01.2024 

Termín vyúčtování dotace: do 15.02.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

189/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 



 

17|24 

RM 06 – 12.12.2022 

 

Příjemce:  Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 

logopedická Schola Viva, o.p.s., Erbenova 2298/16, Šumperk, IČO 25827707 

Zastoupený: Mgr. Vladimírem Bicanem 

Účel použití:  na pokrytí nákladů na vybudování teras k zrekonstruovanému bloku „E“, 

zastínění bloku „E“ žaluziemi a opravy venkovního hřiště 

Výše částky:  300.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

190/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 
Příjemce:  Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s., Šumavská 1915/13, 

Šumperk, IČO 25828274 

Zastoupený: lng. Mgr. Natašou Strakošovou Vykydalovou 

Účel použití:  na provozní náklady – teplo a el. energie 

 Výše částky:   258.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

191/22 Žádost o schválení projektového záměru a podání žádosti o dotaci na projekt 

„Pořízení vybavení odborných učeben v rámci IROP“ 

schvaluje 

podání žádosti Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, o schválení 

projektového záměru a o souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Pořízení vybavení 

odborných učeben“ v rámci výzvy IROP. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

   

192/22 Organizace provozu školních družin základních škol a mateřských škol v Šumperku 

v období vánočních prázdnin ve dnech 23.12.2022 až 02.01.2022 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin základních škol a mateřských škol v Šumperku 

v období vánočních prázdnin ve dnech 23.12.2022 až 02.01.2023. 
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193/22 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2022 (dodatek) 

schvaluje 

Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, v souladu s § 31   

odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2022 ve 

výši 6.324,-- Kč. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

194/22 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o souhlas s realizací projektu 

souhlasí 

s realizací projektu z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy: Výzva č. 02_22_002 Šablony 

pro MŠ a ZŠ I – výzva OP JAK, Základní školou Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

195/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

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

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

platném znění, do výše 32.130,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů pro  

8 žáků ve školním roce 2022/2023, a to v období od 02.01.2023 do 30.06.2023. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

196/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

dar, do výše 10.000, -- Kč od Unie rodičů z Pětky, z.s., Vrchlického 22, 787 01 Šumperk, IČO 

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

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

na školní rok 2022/2023. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

197/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, přijmout věcný dar – 

523 knihovních jednotek od občanů, MK ČR – České knihovny a od dalších institucí, v souladu 
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s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, v celkové hodnotě 106.470,45 Kč. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

198/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, v souladu s ustanovením § 31 odst. 

2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení 

vzduchotechniky kavárny, v celkové výši do 74 tis. Kč. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

199/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, v souladu 

s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k navýšení peněžních prostředků 

určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro 

svou činnost, a to na opravy dle předloženého návrhu v celkové výši do 175 tis. Kč. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

200/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, v souladu s ustanovením    

§ 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, použití fondu investic k navýšení peněžních prostředků určených na 

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a 

to na opravy dle předloženého návrhu v celkové výši do 118 tis. Kč. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

201/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, 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 
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financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a 

to na opravy dle předloženého návrhu v celkové výši do 70 tis. Kč. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

202/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, v souladu 

s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů – 

technické zhodnocení budovy (kryty na radiátory), v celkové výši do 75 tis. Kč. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

203/22 Příspěvkové organizace města Šumperka – rozpočet na rok 2023 a střednědobý 

výhled rozpočtu na období 2024–2025 

schvaluje 

− Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295  

− Základní škole Šumperk, 8.května 63, IČO 00852317 

− Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864  

− Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381 

− Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287 

− Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085 

− Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091 

− Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994 

− Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082 

− Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400 

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

rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2024–2025 dle předloženého 

návrhu, v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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204/22 Správní rada Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, z. s. – zmocnění zástupce města 

deleguje 

Mgr. Bc. Evu Kosteckou, 1. místostarostku města Šumperka, zástupcem města Šumperka na 

všechny valné hromady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, z. s., se sídlem Palackého 

1341/2, 790 01 Jeseník, IČO 68923244. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

205/22 Správní rada Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, z. s. – zmocnění zástupce města 

navrhuje 

správní radě Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, z. s., se sídlem Palackého 1341/2, 790 

01 Jeseník, IČO 68923244, zvolit členem správní rady Mgr. Bc. Evu Kosteckou,                         

1. místostarostku města Šumperka. 

 

 

Termín:  12.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

 

206/22 Dodatek č. 4 k smlouvě o zajištění péče o psy odchycené na území města Šumperka 

uzavřené mezi smluvními stranami EKO servis Zábřeh, s.r.o., a městem Šumperk 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 k smlouvě o zajištění péče o psy odchycené na území města Šumperka, 

která byla uzavřena mezi smluvními stranami, a to společností EKO servis Zábřeh, s.r.o,,  

Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh, IČO 25896903, zastoupené Bc. Milanem Doubravským, a 

městem Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, zastoupeným 

starostou města Mgr. Miroslavem Adámkem, na jehož základě dojde k navýšení částky za 

rezervaci 2 volných kotců pro psy odchycené na území města Šumperka z původní částky 

12.953,-- Kč plus DPH za jeden kotec a rok na částku 14.896,-- Kč plus DPH v platné sazbě za 

jeden kotec a rok, a dále za jeden den komplexní péče o psa v útulku z původní částky      

100,-- Kč plus DPH na částku ve výši 115,-- Kč plus DPH v platné sazbě, ostatní ustanovení 

smlouvy se nemění. 

 

 

Termín:  01.01.2023 

        Zodpovídá: p. Urbánek 

   

207/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č.   34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

Příjemce:   Armáda spásy v ČR, z.s. Petržílkova 2565/23, Praha, IČO 40613411 

Zastoupený: Richardem Wilfredem Erickem de Vree 

Účel použití:   na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

 

Výše částky:   1.650.000,-- Kč   
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Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

208/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č.   34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

Příjemce:   Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú., Šumavská 1915/13, Šumperk, IČO 

04775627 

Zastoupený: Ing. Mgr. Natašou Strakošovou Vykydalovou 

Účel použití:   na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

Výše částky:   220.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

209/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č.   34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

Příjemce:   DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 25852957 

Zastoupený: Ing. Věrou Nedomovou  

Účel použití:   na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

Výše částky:   200.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

210/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č.   34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

Příjemce:   Charita Šumperk, církevní právnická osoba, Jeremenkova 705/7, Šumperk, IČO 

48005894 
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Zastoupený: Mgr. Janou Holubářovou 

Účel použití:   na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

Výše částky:   1.100.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

211/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č.   34/22 ze dne 07.11.2022. 

 
 

Příjemce:   PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907 

Zastoupený: Mgr. Miroslavem Adámkem  

Účel použití:   na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

 

Výše částky:   7.500.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.02.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Skálová 

   

212/22 Vyhodnocení veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na „Poskytování 

hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro město Šumperk“, dodavatelem 

služby společnost O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, IČO 

60193336. Doba trvání: 1 rok s účinností od 01.02.2023 do 31.01.2024. 

 

 

Termín:  01.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Adámek 

   

213/22 Komise Rady města 

zřizuje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

následující komise rady města:  

 

− Komise životního prostředí 

− Komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu 

− Komise pro dotace z rozpočtu města 

− Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 



 

24|24 

RM 06 – 12.12.2022 

− Komise strategického rozvoje, výstavby a dopravy 

− Komise školství 

− Komise sportu 

− Komise majetkoprávní a bytového hospodářství 

 

 

Termín:  01.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

214/22 Komise Rady města 

stanovuje 

maximální počet členů komise rady města na 9 (včetně předsedy komise). 

 

 

Termín:  01.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

215/22 Komise Rady města 

schvaluje 

složení komisí tak, že v každé komisi bude minimálně jeden člen volebního uskupení 

zastoupeného v zastupitelstvu města, pokud podá takový návrh. Při podání více návrhů bude 

první v pořadí označen jako člen, druhý v pořadí jako náhradník. 

 

 

Termín:  01.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Adámek     Mgr. Bc. Eva Kostecká 

                                    starosta                                 1. místostarostka 

 






