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Naše čj.: MUSP 3995/2023 

Naše sp. zn.: 3993/2023 TAJ/PECH *MUSPX02JC1WY* 

 

U S N E S E N Í  

z 9. schůze Rady města Šumperka ze dne 16.01.2023 

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. 

   

224/23 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIX r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XIX roku 2022: 

příjmy ve výši:         55 tis. Kč 

výdaje ve výši:        55 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  638.950 tis. Kč 

výdaje celkem:  914.023 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  936.657 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      935.723 tis. Kč 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

225/23 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIX r. 2022 

schvaluje 

navýšení rozpočtu roku 2022 příjmů a výdajů sociálních fondu města Šumperka o 81 tis. Kč. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

226/23 Rozpočtová opatření města Šumperka č. I r. 2023 

doporučuje ZM 

schválit rozpočtová opatření č. I roku 2023: 

příjmy ve výši:                       0 tis. Kč 

výdaje ve výši:          175 761 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  621.811 tis. Kč 

výdaje celkem:  952.872 tis. Kč 
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příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  975.125 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      973.572 tis. Kč 

 

 

Termín:  30.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

227/23 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Oprava stávajícího chodníku na ul. Pod Senovou v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava stávajícího chodníku na ul. Pod 

Senovou v Šumperku“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Mgr. Bc. Eva Kostecká, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Lenka Salcburgerová, 

Ing. Pavel Volf 

 

Náhradníci 

Mgr. Karel Hošek, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Bohdana Vitásková,                  

Ing. Vladislav Mesiarkin 

 

Minimální seznam oslovených firem: 

 

− DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice, IČO 27844935 

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

− KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČO 62360213 

− KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČO 03971694 

− Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk, IČO 26836980 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

228/23 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Oprava chodníku na ul. Lidická od p. č. 84 do 94 v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava chodníku na ul. Lidická od p. č. 84 

do 94 v Šumperku“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Mgr. Bc. Eva Kostecká, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Lenka Salcburgerová, 

Ing. Pavel Volf 

 

náhradníci 

Mgr. Karel Hošek, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Bohdana Vitásková,                 

Ing. Vladislav Mesiarkin 

 

Minimální seznam oslovených firem: 

 

− DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice, IČO 27844935 
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− EKOZIS spol. s.r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 

− KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČO 62360213 

− KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČO 03971694 

− Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk, IČO 26836980 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

229/23 MJP – oddělení komunálních služeb – žádost o souhlas s prodloužením nájmu bytu 

na dobu výkonu práce 

schvaluje 

v souladu s čl. V smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28.02.2000, ve znění 

pozdějších dodatků, uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu k bytu správce, o velikosti 1+2 

obytných místností v 1. NP budovy víceúčelové sportovní haly č.p. 1691 na st. p. č. 1918 v k. ú. 

a obci Šumperk (or. Žerotínova 55, Šumperk) mezi TJ Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 55, 

Šumperk, PSČ 787 01, IČO 14617790, jako pronajímatelem na straně jedné a D. Z., bytem 

Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu výkonu 

práce domovníka sportovního areálu nájemcem, na dobu určitou od 01.01.2023 do 

31.12.2023. Nájemné: 3.889,-- Kč/měsíc + zálohy na služby. 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

230/23 MJP – oddělení komunálních služeb – žádost o souhlas s prodloužením smlouvy o 

nájmu provozovny občerstvení Handball na Tyršově stadionu v Šumperku 

schvaluje 

v souladu s čl. V smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28.02.2000, ve znění 

pozdějších dodatků, uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku k nebytovým 

prostorám občerstvení Handball v budově víceúčelové sportovní haly č.p. 1691 na st. p. č. 

1918 v k. ú. a obci Šumperk (or. Žerotínova 55, Šumperk) a části pozemku p. č. 1257/51 v    

k. ú. Šumperk o výměře 163,5 m2 mezi TJ Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, 

PSČ 787 01, IČO 14617790, jako pronajímatelem na straně jedné a P. M., bytem Šumperk, 

jako nájemcem na straně druhé. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 

01.01.2023 do 31.12.2023. Nájemné za nebytové prostory (včetně pronájmu pozemku a 

úhrady nákladů na svoz a likvidaci odpadu) činí 11.000,-- Kč/měsíc + zálohy na energie 

8.000,-- Kč/měsíc. 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

231/23 MJP – budoucí výkupy částí pozemků v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce ul. 

Nemocniční“ 

doporučuje ZM 

schválit budoucí výkup části p. p. č. 943/3 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Šumperk, za těchto 

podmínek: 

− účel budoucího výkupu: realizace stavby „Rekonstrukce ul. Nemocniční“ 

− budoucí prodávající:  

I. H., bytem Šumperk – podíl o velikosti 1/4 

P. M., bytem Šumperk – podíl o velikosti 1/4 
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P. P., bytem Šumperk – podíl o velikosti 1/2 

− budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461 

− kupní cena: 200,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícím povinnost DPH odvést 

− kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku od kolaudace stavby „Rekonstrukce ul. 

Nemocniční“, po zaměření skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá 

vyhotovit na své náklady město Šumperk, po výmazu zástavních práv váznoucích na 

předmětné části pozemku p. č. 943/3 v k. ú. Šumperk a po schválení výkupu 

v zastupitelstvu města, nejpozději do 31.12.2026  

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− město Šumperk uhradí veškeré náklady související s převodem vlastnického práva 

 

 

Termín:  30.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

232/23 MJP – budoucí výkupy částí pozemků v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce ul. 

Nemocniční“ 

doporučuje ZM 

schválit budoucí výkup části p. p. č. 943/5 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Šumperk, za těchto 

podmínek: 

− účel budoucího výkupu: realizace stavby „Rekonstrukce ul. Nemocniční“ 

− budoucí prodávající: P. P., bytem Šumperk  

− budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461 

− kupní cena: 200,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 

− kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku od kolaudace stavby „Rekonstrukce ul. 

Nemocniční“, po zaměření skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá 

vyhotovit na své náklady město Šumperk, po výmazu zástavního práva váznoucího na 

předmětné části pozemku p. č. 943/5 v k. ú. Šumperk a po schválení výkupu 

v zastupitelstvu města, nejpozději do 31.12.2026 

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− město Šumperk uhradí veškeré náklady související s převodem vlastnického práva 

 

 

Termín:  30.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

233/23 MJP – vzhled a forma čísel popisných, orientačních a evidenčních 

schvaluje 

vzhled a formu čísel popisných, orientačních a evidenčních: 

 

1. Číslo popisné 

Plechová tabulka o rozměrech 20 až 21 cm x 15 až 16 cm, červený podklad s bílým 

orámováním šířky 0,5 cm. Popisné číslo je tvořeno arabskými číslicemi bílé barvy a typové 

výšce 8 cm. 

2. Číslo orientační 

Plechová tabulka o rozměrech 20 až 21 cm x 15 až 16 cm, bílý podklad s tmavomodrým 

orámováním šířky 0,5 cm. Orientační číslo je tvořeno arabskými číslicemi tmavě modré barvy a 

typové výšce 8 cm. Jako dodatek čísel orientačních může být použit jeden malý znak české 



 

5|21 

RM 09 – 16.01.2023 

abecedy bez diakritických znamének (toto platí od 01.07.2015 a od čísla popisného 3283, do 

30.06.2015 a do čísla popisného 3282 mohl být použit jako dodatek čísla orientačního jeden 

velký znak české abecedy bez diakritických znamének). 

3. Číslo evidenční 

Plechová tabulka o rozměrech 20 až 21 cm x 15 až 16 cm, bílý podklad s červeným 

orámováním šířky 0,5 cm. Evidenční číslo je tvořeno arabskými číslicemi červené barvy a 

typové výšce 8 cm. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

234/23 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Přeložka a rozšíření rozvodů VO ul. Vikýřovická v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Přeložka a rozšíření rozvodů VO ul. 

Vikýřovická v Šumperku“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Mgr. Bc. Eva Kostecká, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Lenka Salcburgerová, 

Bohdana Vitásková 

 

náhradníci 

Mgr. Karel Hošek, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Pavel Volf, Ing. Vladislav 

Mesiarkin 

 

Minimální seznam oslovených firem: 

 

− ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o., Zábřežská 462/2, Šumperk, IČO 26812380 

− ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, IČO 25751018 

− ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, IČO 27497046 

− ENCO group, s.r.o., tř. Kosmonautů 989/8, Olomouc – Hodolany, IČO 26828570 

− O.S.V.O.comp CZ, s.r.o., Na strži 1702/65, Praha 4 – Nusle, IČO 02127083 

 

 

Termín:  16.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

235/23 MJP – uzavření smlouvy o nájmu honitby „Šumperský les“ 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného od 22.11.2022 do 09.12.2022 dle 

usnesení rady města č. 97/22 ze dne 21.11.2022 uzavření smlouvy o nájmu honitby, jejíž 

předmětem je 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. 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. 

 

Pronajímatel a držitel honitby: město Šumperk, se sídlem Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461 

 

Nájemce a uživatel honitby: M. P., bytem Nový Malín 
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Účel nájmu: výkon práva myslivosti na honebních pozemcích v uvedené honitbě 

v souladu s předpisy o myslivosti a v souladu se záměrem mysliveckého 

hospodaření v dané honitbě předloženým nájemcem v jeho nabídce  

 

Doba nájmu:   určitá 10 let od 01.04.2023 do 31.03.2033 

 

 Nájemné: 642.791,-- 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. 

 

Ukončení nájmu:  způsobem upraveným v § 33 odst. 6 zákona o myslivosti. Pokud by 

účastníci smlouvy o nájmu honitby k zániku smlouvy využili výpověď 

podle § 33, odst. 6. písm. g) zákona o myslivosti, sjednává se lhůta 3 

měsíců k zániku nájemního vztahu, počínaje prvním dnem měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

236/23 MJP – pronájem pozemku 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 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

22.11.2022 do 09.12.2022 dle usnesení rady města č. 99/22 ze dne 21.11.2022, pronájem 

pozemku stavební parcela číslo 151 o výměře 26 m2 v katastrálním území Hraběšice, jehož 

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

 

Nájemce: M. P., bytem Nový Malín 

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

Doba nájmu: určitá od 01.04.2023 do 31.03.2033  

Nájemné: 10.000,-- Kč/rok 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

237/23 MJP – uzavření příkazní smlouvy mezi městem Šumperk a Podniky města    

Šumperka a.s. 

schvaluje 

uzavření příkazní smlouvy, jejíž předmětem je zastupování města Šumperka jako 

pronajímatele honitby „Šumperský les“ v jeho právech a povinnostech vyplývajících ze smlouvy 

o nájmu honitby, zejména poskytování služeb spojených s výkonem kontrolní činnosti 

v oblastech mysliveckého plánování, mysliveckého hospodaření, umísťováním mysliveckých 

zařízení a s kontrolou ulovené a uhynulé zvěře.   

 

Příkazce: město Šumperk, se sídlem Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Příkazník: Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČ0 

65138163 

Doba trvání smlouvy: určitá od 01.04.2023 do 31.03.2033  

Odměna za provedení sjednané činnosti: 4.150,-- Kč/měsíc bez DPH 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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238/23 MJP – neschválení zveřejnění záměru pronajmout p. p. č. 999/72 v k. ú. Šumperk (u 

ulice Vřesové) 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout pozemek p. č. 999/72 v k. ú. Šumperk za 

účelem uskladnění palivového dřeva. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

239/23 MJP – žádost o souhlas se zřízením zástavního práva k jednotce č. 1247/5 vymezené 

v domě na ulici 17. listopadu 3 v Šumperku 

souhlasí 

se zřízením zástavního práva k jednotce č. 1247/5, vymezené na pozemku st. p. č. 188/2, 

jehož součástí je budova č. p. 1247, zahrnující spoluvlastnický podíl 826/3746 na společných 

částech nemovitosti v obci a k. ú. Šumperk, jejímiž vlastníky jsou manželé Z. a M. H., oba 

bytem Šumperk, ve prospěch Hypoteční banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 

Praha 5, IČO 13584324. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

240/23 MJP – změna v předmětu pojištění majetku města – odpojištění budovy nám. Jana 

Zajíce 2958/13, 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dodatek 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: 

 

- z předmětu pojištění bude vyjmuta budova č.p. 2958, která je součástí pozemku st. p. č. 

725/7 v k. ú. a obci Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) z důvodu jejího 

odprodeje z majetku města Šumperk. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

241/23 MJP – navýšení pojistného u havarijního pojištění hasičských aut MAN a SCANIA 

schvaluje 

navýšení ročního pojistného u havarijního pojištění hasičského vozidla MAN, RZ 1M6 0990, 

pojištěného na základě pojistné smlouvy č. 0008999071 uzavřené dne 31.03.2009, mezi 

městem Šumperk jako pojistníkem a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČO 46973451, 
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se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 12000, jako pojistitelem. V pojištěných rizicích 

dojde ke změně dle nabídky pojišťovny a roční pojistné se navýší na částku 43.661,-- Kč. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

242/23 MJP – navýšení pojistného u havarijního pojištění hasičských aut MAN a SCANIA 

schvaluje 

navýšení ročního pojistného u havarijního pojištění hasičského vozidla SCANIA, RZ 5M9 6996, 

pojištěného na základě pojistné smlouvy č. 4483457542 uzavřené dne 25.02.2020 mezi 

městem Šumperk jako pojistníkem a Generali Českou pojišťovnou a.s., IČO 45272956, se 

sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako pojistitelem. Roční pojistné se 

navýší na částku 52.323,-- Kč. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

243/23 MJP – předběžné oznámení – veřejná zakázka na pojištění majetku, odpovědnosti a 

flotily 

schvaluje 

uveřejnit formou předběžného oznámení dle § 34 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, úmysl zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou 

zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části“ 

pro období 01.06.2023 – 31.05.2026. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

244/23 MJP – žádost Centra sociálních služeb Pomněnka, z. ú., o souhlas vlastníka pozemku 

k projektu pro změnu stavby před dokončením 

souhlasí, 

aby investor Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú., IČO 04775627, se sídlem Šumavská 

1915/13, 787 01 Šumperk, provedl na pozemcích p. č. 9/10, p. č. 9/26 a st. p. č. 4473 v      

k. ú. a obci Šumperku změnu stavby před dokončením v umístění, rozsahu a 

stavebnětechnickém provedení dle předložené projektové dokumentace na stavbu 

„Terapeutická zahrada setkávání na pozemcích parc. č. 9/10 a 9/26, k. ú. Šumperk – změna 

stavby před dokončením“, zpracovatele: Jiří Frys – stavební projekce, zakázkové číslo: 22/61, 

datum: 11/2022. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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245/23 MJP – žaloba o náhradu škody, žalovaný: Zadávací servis, s.r.o. 

schvaluje 

podání žaloby o náhradu škody ve výši 774.103,81 Kč vůči žalované společnosti Zadávací 

servis, s.r.o., IČO 29352550, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, kdy na 

základě poskytování služeb administrátora na přípravu a průběh veřejné zakázky „Přestupní 

terminál Šumperk“ vznikla městu Šumperk škoda z důvodu krácení dotačních prostředků, 

z nichž byla tato veřejné zakázka spolufinancována. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

246/23 MJP – žaloba o náhradu škody, žalovaný: Zadávací servis, s.r.o. 

schvaluje 

udělení plné moci advokátovi JUDr. Ing. Radkovi Jurčíkovi, Ph.D., IČO 71472304, se sídlem 

advokátní kanceláře Čápkova 44/47, 602 00 Brno, ve věci podání žaloby o náhradu škody ve 

výši 774.103,81 Kč vůči žalované společnosti Zadávací servis, s.r.o., IČO 29352550, se 

sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, a zastupováním města Šumperk před 

soudem 1. a 2. stupně. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

247/23 MJP – bytová problematika – změna účastníka nájemní smlouvy 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem změny účastníků nájemní smlouvy č. SML/2017/0080/OSM 

uzavřené dne 27.02.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. a M. H., jako nájemníky bytu v domě 

na ulici Zahradní, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude změna účastníků 

nájemní smlouvy, kdy místo J. a M. H. bude M. H. Nájemné ve výši 56,-- Kč/m²/měs. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

248/23 MJP – zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 1992/4 a parc. č. st. 1736/2 oba v k. ú. 

Šumperk (or. pozemky u domu U Sanatoria 6, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat pozemek parc. č. 1992/4 o výměře 323 m2 a parc. č. st. 

1736/2 o výměře 320 m2 oba v k. ú. Šumperk, za podmínek:  

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

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

− v případě splátkování kupní ceny bude uzavřena smlouva budoucí kupní se všemi 

žadateli o odkoupení pozemků, přičemž záloha na kupní cenu ve výši 50% bude 

uhrazena při podpisu smlouvy budoucí kupní a dále bude kupní cena hrazena 

jednotlivými měsíčními splátkami po dobu 12 měsíců. Další podmínky budoucího 

prodeje budou stanoveny dále v usnesení přijatém pro uzavření smlouvy budoucí 

kupní. 
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− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− nabídka platí do 31.03.2023 

 

 

Termín:  20.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

249/23 MJP – schválení pachtu souboru pozemků – zahrádkářská kolonie – ZO ČZS DESNÁ 

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

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

23.11.2022 do 09.12.2022 dle usnesení rady města č. 80/22 ze dne 21.11.2022, 

propachtovat pozemek parc. č. 1800/3 o výměře 1121 m2 a   parc. č. 1803/1 o výměře 6493 

m2 oba v k. ú. Šumperk.  

 

Pachtýř: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Desná – Šumperk, pobočný 

spolek se sídlem Lidická 569/43, 78701 Šumperk, IČO 68318049 

 

Podmínky:  

− sazba pachtovného:  

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

přístřešky)……….10,-- Kč/m2/rok 

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

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

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

nebude pachtovné pachtýřem akceptováno, bude pachtovní smlouva ukončena 

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

− účel pachtu:  

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

přístřešky) 

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

plocha včetně přístupových ploch)  

− doba pachtu: určitá od 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 

 

 

Termín:  30.04.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

250/23 MJP – pacht souboru pozemků – ZK ČZS ZO Tkalcovna (or. za bývalým Sumtexem, 

směr Dolní Studénky) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

23.11.2023 do 09.12.2023 dle usnesení rady města č. 82/22 ze dne 21.11.2022, 

propachtovat pozemek parc. č. 1246/2 o výměře 4091 m2 a   parc. č. 1234 o výměře 3046 

m2 oba v k. ú. Šumperk. 
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Pachtýř: 

Český zahrádkářský svaz, základní organizace TKALCOVNA, pobočný spolek, se sídlem 

Revoluční 1638/45, Šumperk, IČO 72074159 

 

Podmínky:  

− sazba pachtovného:  

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

přístřešky)……….10,-- Kč/m2/rok 

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

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

− 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 

 

 

Termín:  30.04.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

251/23 MJP – pacht souboru pozemků – ZK ČZS u Hedvy (or. za společností AZ Ekotherm, 

výjezd ze Šumperka při ul. Zábřežské) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

23.11.2022 do 09.12.2022 dle usnesení rady města č. 84/22 ze dne 21.11.2022, 

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. 

 

Pachtýř: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, u Hedvy Šumperk, pobočný 

spolek, IČO 70640033 

 

Podmínky:  

− sazba pachtovného:  

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

přístřešky)……….10,-- Kč/m2/rok 

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

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

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

nebude pachtovné pachtýřem akceptováno, bude pachtovní smlouva ukončena 

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

− účel pachtu:  
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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 

 

 

Termín:  30.04.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

252/23 MJP – schválení pachtu souboru pozemků – zahrádkářská kolonie – ZO ČZS U trati 

Šumperk (or. za bývalým EPCOSEM, nyní TDK) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

23.11.2022 do 09.12.2022 dle usnesení rady města č. 87/22 ze dne 21.11.2022, 

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. 

 

Pachtýř: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U trati Šumperk, pobočný spolek, 

se sídlem Finská 2729/18, 78701 Šumperk, IČO 01389351  

 

Podmínky:  

− sazba pachtovného:  

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

přístřešky)……….10,-- Kč/m2/rok 

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

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

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

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

903 m2 se stanovuje pachtovné na těchto pozemcích 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 
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− pachtýř uzavře s uživateli pozemků a současně členy pobočného spolku podpachtovní 

smlouvy 

 

 

Termín:  30.04.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

253/23 MJP – dohoda o ukončení nájemní smlouvy MP 53/2002 (or. garáže při ul. Javoříčko) 

schvaluje 

dohodu o ukončení nájemního vztahu, kterou bude ukončena platnost a účinnost nájemní 

smlouvy MP 53/2002 ze dne 22.07.2002, kterou byl sjednán nájemní vztah k části pozemku 

par. č. 1354/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Šumperk. Nájemce L. O., bytem Šumperk. 

Nájemní vztah bude ukončen k datu podpisu dohody o ukončení nájemní smlouvy MP 

53/2002 s tím, že povinnost úhrady nájemného skončila dnem 31.12.2022 z důvodu, že 

k danému datu byl předmět nájmu vyklizen a předán pronajímateli, tj. městu Šumperk, se 

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

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

254/23 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Lidická, 516/49 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Lidická, 516/49 NNk“ – nové zemní 

kabelové vedení NN + rozpojovací skříň přes pozemky p. č. 2114/28, 2222/1, 2114/7, 

2114/26 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 6.570,-- 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 

31.03.2026. 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 
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255/23 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

kanalizační přípojky, pro připojení plánované novostavby RD na pozemku p. č. 265/2 

v k. ú. Horní Temenice (lokalita při ul. Bohdíkovské, nedaleko lomu v Temenici) 

schvaluje 

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

kanalizační přípojky přes pozemky p. č. 265/3, 1327/6 v k. ú. Horní Temenice, pro účely 

připojení plánovaného rodinného domu na pozemku p. č. 265/2 v k. ú. Horní Temenice. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

F. a J. H., bytem Šumperk  

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

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

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 100,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

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

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

minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

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

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

− Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena po dokončení stavby 

přípojky, na základě písemné výzvy budoucích oprávněných, doručené budoucímu 

povinnému v termínu nejpozději do 31.03.2026. V případě nedodržení stanovené lhůty 

a po marném uplynutí výzvy k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, případně dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě v náhradním termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová 

smluvní pokuta ve výši 10.000,-- 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 

 

 

   

256/23 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Čsl. Armády č. parc. 2137/8 NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Čsl. Armády č. parc. 2137/8 

NNk“ – nové zemní kabelové vedení NN na pozemcích p. č. 1434/3, 2137/8 v k. ú. Šumperk 

+ pojistková skříň na pozemku p. č. 2137/8 v k. ú. Šumperk, pro účely zajištění napájení 

optického rozvaděče spol. CETIN v lokalitě při ul. Čsl. armády v Šumperku.  

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 583,-- Kč + platná 

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

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín:  31.03.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

257/23 Stavební úpravy objektu č. p. 39 v k. ú. Krásné u Šumperka – dodatek č. 1 

ruší 

usnesení RM č. 174/22 ze dne 12.12.2022. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

258/23 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 o dílo u 

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

142.701,20 Kč bez DPH, tj. 172.668,45 Kč vč. DPH, méněpráce v hodnotě -41.935,-- Kč bez 

DPH, tj. -50.741,35 Kč vč. DPH; vícepráce zámečnické práce 120.603,-- Kč bez DPH, tj. 

145.929,63 Kč vč. DPH. Celková hodnota víceprací 221.369,20 Kč bez DPH, tj, 267.856,73 

Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  06.02.2023 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

259/23 Podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje – zvýšení bezpečnosti provozu a 

budování přechodů pro chodce 2023 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na akci „Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická“ z dotačního 

programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 

2023“ z rozpočtu Olomouckého kraje. 

 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

260/23 Dům kultury 

schvaluje 

zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování 

projektové dokumentace“ dle § 127 odst. 2 d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

 

Termín:  27.02.2023 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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261/23 Knihovna – podání žádosti o dotaci z IROP 2021-2027 

bere na vědomí 

podání žádosti o dotaci na „Vybudování edukačního centra a digitalizačního pracoviště 

v Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk“ z Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021-2027. 

 

   

262/23 Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 

Šumperk, IČO 27821251, na akci „Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická“, který řeší 

navýšení ceny díla o 512.600,-- Kč bez DPH, tj. 620.246,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  27.02.2023 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

263/23 Plán veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem v roce 2023 

schvaluje 

plán a obsah veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem na rok 2023 a pracovníky Městského úřadu Šumperk k provedení kontrol v roce 

2023 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

264/23 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky Základní školy Šumperk, 

Dr. E. Beneše 1 a jmenování konkurzní komise 

schvaluje 

vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky Základní školy Šumperk,             

Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

265/23 Zpráva o kontrolní činnosti v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem v kalendářním roce 2022 

bere na vědomí 

zprávu odboru školství, kultury a vnějších vztahů o kontrolní činnosti v příspěvkových 

organizacích zřizovaných městem Šumperkem v kalendářním roce 2022. 
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266/23 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout účelově určený finanční dar, ve výši 

150.000,-- Kč od Nadačního fondu Centra bakalářských studií, Jesenická 31, 787 01 

Šumperk, IČO 26808153. Dar bude účelově poskytnut na pořízení vybavení pro kroužek 

Robotiky a 3D modelování. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

267/23 Změna platu Bc. Pavlíny Boškové, ředitelky MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, p.o. 

schvaluje 

změnu platu Bc. Pavlíny Boškové, ředitelky MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, p.o.,            

IČO 71011994, a to s účinností od 01.02.2023 dle předloženého návrhu. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

268/23 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o souhlas k uzavření DPP s ředitelem školy 

schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro ředitele Základní 

školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, Mgr. Petra Málka pro období trvání projektu 

„Save the nature, save the future“, v rámci výzvy programu Erasmus + školní vzdělávání – 

Klíčová akce 2, výzva 2020 financovaného z prostředků EU, tj. od 01.11.2022 do 31.08.2023, 

ve znění náplně práce – vedení projektu. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

269/23 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o souhlas k uzavření DPP s ředitelem školy 

schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro ředitele Základní 

školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, Mgr. Petra Málka pro období trvání projektu 

„ICT na Pětce“, v rámci výzvy programu Erasmus + školní vzdělávání – Klíčová akce 1, výzva 

2020, tj. od 01.11.2022 do 31.08.2023, ve znění náplně práce – vedení projektu. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

270/23 Žádost ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 o souhlas k uzavření DPP s ředitelem školy 

schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro ředitele Základní 

školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, Mgr. Petra Málka pro období trvání projektu 

„Šablony na škole Pětka 2021“, v rámci výzvy MŠMT OPVV Šablony III financovaného 
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z prostředků MŠMT, tj. od 01.11.2022 do 31.08.2023, ve znění náplně práce – vedení 

projektu. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

271/23 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro komorní sbor ŽAVEZ, 

zastoupený uměleckým vedoucím V. S., Šumperk, na pořádání společného koncertu pražského 

komorního sboru ADLIBITUM a šumperského komorního sboru ŽAVEZ. Koncert proběhne v 

sobotu 28.01.2023. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

272/23 Příspěvková organizace města Šumperka – žádosti o souhlas zřizovatele 

souhlasí 

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

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o dotaci z rozpočtu Olomouckého 

kraje na rok 2023 (Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

v Olomouckém kraji v roce 2023) na částečnou úhradu provozních nákladů na činnost 

Střediska ekologické výchovy Švagrov. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

273/23 Příspěvková organizace města Šumperka – žádosti o souhlas zřizovatele 

souhlasí 

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

pro MŠ a ZŠ I – výzva OP JAK, Mateřskou školou Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1,  

IČO 00852091. 

 

 

Termín:  16.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

274/23 Organizace provozu školních družin při základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem během pololetních prázdnin dne 03.02.2023 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu školních družin při základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem během pololetních prázdnin dne 03.02.2023. 
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275/23 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 2+1 obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově mezi 

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

na straně jedné a P. M., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za podmínek:

  

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

01.02.2023 

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

 

 

Termín:  30.04.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

276/23 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 dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2018/0416/OSM uzavřené dne 20.06.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a E. B., trvale bytem 

Šumperk, jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek:  
 

− nájemní smlouva na dobu určitou od 01.02.2023 do 31.07.2023 

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

 

 

Termín:  30.04.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

277/23 Jmenování předsedů a tajemníků komisí Rady města 

jmenuje 

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

předsedy a tajemníky komisí rady města s účinností od 17.01.2023 takto: 

 

Komise životního prostředí 

předseda: Filip Valenta (NV) 

tajemník: Renata Garguláková 

 

  Komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu  

předseda: Ondřej Polák (Šumperáci) 

tajemník: Miroslava Kouřilová 

 

Komise pro dotace z rozpočtu města 

předseda: Denisa Vénosová (ANO) 

tajemník: Iveta Vymazalová 

 

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 

předseda: Jaroslava Valoušková (SPD) 

tajemník: Slavěna Karkošková 
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Komise strategického rozvoje, výstavby a dopravy 

předseda: Jana Richtrová (Šumperáci) 

tajemník: Vlasta Pokorná 

 

Komise školství 

předseda: Josef Macek (ANO) 

tajemník: Marek Mrštík 

 

Komise sportu 

předseda: Marcela Šenovská (Rozumní) 

tajemník: Antonín Linet 

 

Komise majetkoprávní a bytového hospodářství  

předseda: Lucie Žižková (ANO) 

tajemník: Eva Vymazalová 

 

 

Termín:  17.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

278/23 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2022 

bere na vědomí 

v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 

informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2022. 

 

   

279/23 Nakládání s gastroodpadem v Šumperku – vyhodnocení veřejné zakázky 

schvaluje 

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

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

z domácností ve městě Šumperku“ dodavatelem služeb společnost EFG Waste logistic s.r.o., 

se sídlem: Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 28269349. 

Nabídková cena je 1.033.600,-- Kč bez DPH, tj. 1.231.840,-- Kč včetně DPH za jeden rok 

plnění. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.03.2023. 

 

 

Termín:  28.02.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Hošek 

   

280/23 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

doporučuje ZM 

vydat obecně závaznou vyhlášku města Šumperka, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství s účinností od 01.03.2023. 

 

 

Termín:  30.01.2023 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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281/23 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání ZM 30.01.2023 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Adámek     Mgr. Bc. Eva Kostecká 

                                    starosta                                 1. místostarostka 




