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Naše čj.: MUSP 125994/2019 

Naše sp. zn.: 125993/2019 TAJ/PECH *MUSPX023H7R8* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 25. schůze Rady města Šumperka ze dne 12.12.2019 

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. 

 

1357/19 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XV r. 2019 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XV roku 2019: 

příjmy ve výši:       -101 tis. Kč 

výdaje ve výši:       800 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   653.243 tis. Kč 

výdaje celkem:  769.803 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  787.775 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      787.326 tis. Kč 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1358/19 Poskytnutí věcného daru společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o. 

schvaluje 

poskytnutí věcného daru. 

 

Předmět daru: mobiliář – movité věci dle přílohy umístěné v budově Domu kultury Šumperk, 

s.r.o. 

  

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

 

Obdarovaný: Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830 

 

Hodnota věcného daru: 3.190,-- Kč 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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1359/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu elektrizačního zařízení ČEZ: 

„Šumperk Bohdíkovská, pa. č. 241/1, přípNNk“ 

schvaluje 

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

přes pozemek p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice zařízení elektrizační distribuční 

soustavy: „Šumperk Bohdíkovská, pa. č. 241/1, přípNNk“ – nadzemní kabelové vedení 

NN. 

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 IV, IČO 

24729035 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 

1.210,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem 

práva do katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy. 

− Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1360/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Pod Senovou č. parc. 56/3“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Pod Senovou č. parc. 56/3“ přes 

pozemky p. č. 871/6, 871/8, 752/34 v k. ú. Dolní Temenice – přípojka zemního kabelového 

vedení NN pro účely připojení pozemku p. č. 56/3 v k. ú. Dolní Temenice. 

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. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, 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 úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.09.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1361/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Provádění manipulace s osobními vozidly na území města Šumperka pro 

období 2020 – 2024“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Provádění manipulace 

s osobními vozidly na území města Šumperka pro období 2020 - 2024“. 

 

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

hodnocení přijatých nabídek 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Stanislav 

Šrámek 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Martina 

Hlobilová 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− ODTAHOVÁ SLUŽBA – Martin Žoch, Šumperská 927, Uničov, IČO 66189071 

− Miroslav Vařeka, Zábřežská 476/77, Šumperk, IČO 40323641 

− SPEMAX, s.r.o., Rolsberská 1203/90, Olomouc, IČO 27769836 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

1362/19 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 312/2 v k. ú. Šumperk (plocha 

označovaná jako zadní obslužná komunikace s parkovištěm Slovanská) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemkové parc. č. 312/2 o výměře 24 m² v k. ú. 

Šumperk za podmínek: 

Účel nájmu: plocha pro parkování osobního motorového vozidla nájemce – osoby 

s bydlištěm v okolí parkoviště, parkovací místo č. 3 

Nájemné: min. 375,-- Kč vč. 21% DPH/1 park. místo/měsíc, tj. celkem 4.500,-- Kč vč. 

21% DPH/1 park. místo/rok 

Doba nájmu:  doba určitá od 01.02.2020 do 31.01.2023, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvní stran 

 

Termín:  20.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1363/19 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 312/2 v k. ú. Šumperk (plocha 

označovaná jako zadní obslužná komunikace s parkovištěm Slovanská) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemkové parc. č. 312/2 o výměře 24 m² v k. ú. 

Šumperk za podmínek: 

Účel nájmu: plocha pro parkování osobního motorového vozidla nájemce – osoby 

s bydlištěm v okolí parkoviště, parkovací místo č. 18 

Nájemné: min. 375,-- Kč vč. 21% DPH/1 park. místo/měsíc, tj. celkem 4.500,-- Kč vč. 

21% DPH/1 park. místo/rok 
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Doba nájmu:  doba určitá od 01.07.2020 do 30.06.2023, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvní stran 

 

Termín:  20.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1364/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Sečení poldrů a průlehů na území města Šumperka pro roky 2020 – 2024“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Sečení poldrů a 

průlehů na území města Šumperka“. 

 

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

hodnocení přijatých nabídek 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. Šárka 

Hofmannová 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Ing. Jana 

Andrísková 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− Leona Gronychová, Komňátka 19, Bohdíkov, IČO 01670379 

− Údržba zeleně a parků, s.r.o., Rooseveltova 494/17, Šumperk, IČO 26837391 

− František Porteš, Erbenova 2130/7, Šumperk, IČO 44760329 

− Ladislav Ščuka, B. Němcové 890/6, Šumperk, IČO 61570672 

− VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Ostrava – Zábřeh, IČO 03921921 

 

Termín:  30.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1365/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní a 

plynovodní přípojky pro víceúčelový objekt na adrese Žerotínova 3090/2a, Šumperk 

schvaluje 

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

vodovodní a plynovodní přípojku přes pozemky p. č. 390/1 a 2227/1 v k. ú. Šumperk, pro 

účely připojení víceúčelového objektu na adrese Žerotínova 3090/2a, Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

T. M., bytem Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje ve výši 9.142,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši základu daně v částce 1.593,-- Kč, vzniklý 

po započtení zálohy ve výši 11.070,-- Kč vč. DPH, zaplacené na základě smlouvy 

o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a o 

právu provést stavbu VBb/0023/2015/Pe ze dne 29.07.2015, bude 

oprávněnému vyplacen zpět před vkladem věcného práva do KN, v termínu 

nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 
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− Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1366/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Oprava hradební zdi úseku Z10 – ulice Okružní v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Oprava hradební zdi 

úseku Z10 – ulice Okružní v Šumperku“. 

 

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

hodnocení přijatých nabídek 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Monika Paulová, DiS., Ing. Šárka 

Hofmannová 

 

Náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová,  

Ing. Jana Andrísková 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− SANOL spol. s.r.o., Blanická 388/6, 779 00 Olomouc, IČO 47678500 

− MLADOŇOVSKÁ s.r.o., Mladoňov 2, 788 03 Nový Malín, IČO 29390478 

− GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 573 03 Chrudim, IČO 27530043 

− ŠUM a KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o., Na Zelince 1146, 751 31 Lipník nad Bečvou,      

IČO 46577343 

 

Termín:  20.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1367/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Bohdíkovská, pa. č. 86, Město, NNv“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská, pa. č. 

86, Město, NNv“ – přípojka zemního kabelového vedení NN, včetně 1 ks přípojkové 

skříně na pozemku p. č. 1327/3 v k. ú. Horní Temenice. 

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. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 

605,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úplata je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1368/19 MJP – zmocnění advokáta doc. JUDr. Ing. Radka Jurčíka, Ph.D. k zastupování města 

Šumperka 

schvaluje 

udělení plné moci advokátu doc. JUDr. Ing. Radku Jurčíkovi, Ph.D, se sídlem Obilní trh 312/16, 

60200 Brno, IČO 71472304, k zastupování města Šumperka, a to  ke všem jednáním 

(nahlédnutí do spisu, činění vyjádření, opravných prostředků apod.)  ve věci správního řízení 

vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže proti městu Šumperk pod sp. zn. 

S 181/2018 či ÚOHS-S0181/2018/VS, včetně vyjádření k dokumentu označeném tímto 

Úřadem jako „Výhrady k jednání v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0181/2018/VS“. 

Současně RM schvaluje udělení plné moci i k případnému zastupování města Šumperka 

v dané věci před soudem I. a II. stupně a při podání ústavní stížnosti. 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

           Ing. Peluhová 

   

1369/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

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

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Gen. Krátkého, č. parc. 1949/1“ přes 

pozemek p. č. 2149/2 v k. ú. Šumperk – přípojka zemního kabelového vedení NN pro účely 

připojení novostavby objektu kanceláře na pozemku p. č. 1949/1  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. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, 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 úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.09.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1370/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Gen. Svobody, Česká pošta“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Gen. Svobody, Česká pošta“ přes 

pozemek p. č. 2035/3 v k. ú. Šumperk – přípojka zemního kabelového vedení NN pro účely 

připojení budovy pošty na adrese Gen. Svobody 100/13, 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. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 180,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, 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 úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.09.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1371/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

kanalizační a plynovodní přípojky pro plánovanou novostavbu víceúčelového domu na 

pozemcích p. č. 589/14 a 3238 v k. ú. Šumperk (při ul. Zábřežské) 

schvaluje 

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

splaškové kanalizace a plynovodu přes pozemky p. č. 2080/2 a 3232 v k. ú. Šumperk, pro 

účely připojení plánované novostavby víceúčelového domu na pozemcích p. č. 589/14 a 3238 

v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

M. H., bytem Bohutín 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 

1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, 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 úplaty bude oprávněným 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 na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 
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31.08.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1372/19 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

SML/2018/0531/MJP/Pe – stavba komunikační sítě T-mobile: 

„INSCZ_77002_Šumperk_etapa č. 1“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

SML/2018/0531/MJP/Pe, uzavřené dne 08.07.2019 mezi budoucím povinným ze 

služebnosti městem Šumperkem a budoucím oprávněným ze služebnosti spol. T-Mobile Czech 

Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4, IČO 64949681, jejímž 

předmětem je budoucí závazek smluvních stran uzavřít po dokončení stavby vlastní smlouvu o 

zřízení služebnosti pro umístění a provozování komunikační sítě T-Mobile Czech Republic a.s.: 

„INSCZ_77002_Šumperk_etapa č. 1“, přes vyjmenované pozemky v lokalitě ul. Bludovská, 

Prievidzská, Temenická, Langrova, Čajkovského, Fibichova, Kmochova, J. z Poděbrad, 

Evaldova, Šumavská, Kosmonautů, Gagarinova, Bratrušovská.  

Dodatkem č. 1 dojde k úpravě předmětné smlouvy ve smyslu doplnění pozemků dotčených 

stavbou komunikační sítě o pozemek p. č. 200/1 v k. ú. Dolní Temenice. 

V ostatním se smlouva nemění. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1373/19 MJP – změna usnesení RM č. 1137/19 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu SŽDC: „Elektrizace a 

zkapacitnění trati Šumperk – Uničov, část Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – 

Libina (mimo)“ (lokalita železniční tratě při ul. Příčné) 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 1137/19 ze dne 17.10.2019, ve věci uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vyjmenované stavební objekty a provozní 

soubory stavby: „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Uničov, část Elektrizace a 

zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)“, přes pozemky p. č. 1645/5, 1645/6, 1645/12, 

1645/11, 1676/2 v k. ú. Šumperk, mezi budoucím povinným městem Šumperkem a 

budoucím oprávněným Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO 70994234. 

Změna usnesení spočívá v úpravě stanovení úplaty za zřízení služebnosti a způsobu její 

úhrady, přičemž úplata, standardně stanovená podle platných cenových pravidel města 

Šumperka „Zásady pro zřizování věcných břemen ………….“, bude určena odlišně zákonným 

předpisem podle §3b, odst. 3, zákona č. 416/2000 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 

předpisů, ve výši 10.000,-- Kč za zřízení služebnosti na každém dotčeném pozemku a úhrada 

bude splatná ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy budoucímu oprávněnému bude 

doručeno vyrozumění o provedení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí.  

V ostatním se usnesení RM č. 1137/19 nemění. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1374/19 MJP – správa majetku – Komenského 2, Šumperk – ukončení pronájmu nebytových 

prostor 

schvaluje 

ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor číslo NNP/0044/2008 ze dne 01.07.2003, kde 

pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a 

nájemcem Jitka Coufalová, se sídlem Komenského 2, Šumperk, PSČ  787 01, IČO 22989234. 

Předmět nájmu: prodejna knih o rozloze 140,78 m² v domě Komenského 290/2 

v Šumperku (jednotka č. 290/6) 

Způsob ukončení: písemná dohoda k datu 31.01.2020 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1375/19 MJP – správa majetku – Komenského 2, Šumperk – uzavření nové nájemní smlouvy 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  

15.11.2019 do 02.12.2019 dle usnesení rady města č. 1269/19 ze dne 14.11.2019 uzavřít 

smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a společností KOSMAS s.r.o., 

se sídlem Lublaňská 693/34, Praha 2, PSČ 120 00, IČO 25710257, jako nájemcem na straně 

druhé, jejímž předmětem jsou jednotky č. 290/5 a 290/6 v domě Komenského 290/2 

v Šumperku  o celkové podlahové ploše  165,45 m²  za podmínek: 

 

 účel nájmu:   prodejna nepotravinářského charakteru 

 doba nájmu:  neurčitá, počátek nájmu od 01.02.2020, výpovědní lhůta 6měsíční 

 výše nájemného:  2.200,-- Kč/m2/rok + DPH s možností valorizace o koeficient inflace 

služby: vodné, stočné, dešťová voda, el. energie, plyn a čištění a prohlídky 

komínů 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1376/19 MJP – výpůjčka části p. p. č. 1031/2 v k. ú. Horní Temenice (or. lokalita Za Hniličkou) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

18.11.2019 do 04.12.2019 dle usnesení rady města č. 1258/198 ze dne 14.11.2019, 

vypůjčit část p. p. č. 1031/2 o výměře 80 m2  v k. ú. Horní Temenice.  

 

Vypůjčitel:  Dětský klíč Šumperk, o.p.s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 25852957 

 

Účel výpůjčky: parkování vozidel pro vlastníka p. p. č. 1031/16 v k. ú. Horní Temenice 

 

Podmínky:  

− smlouva bude sjednána na dobu určitou od 01.01.2020  do 30.06.2020 

− po ukončení výpůjčky se půjčitel zavazuje, že v souladu s usnesením ZM č.  327/19 ze 

dne 31.10.2019 v termínu nejpozději do 30.06.2020, převede do vlastnictví 

předmětnou část vypůjčeného pozemku do vlastnictví vlastníku p. p. č. 1031/16 v k. ú. 

Horní Temenice 

 

Termín:  29.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1377/19 MJP – zveřejnění pachtu pozemků – lovný rybník Benátky 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit pacht p. p. č. 1484/16 o výměře 77 m2, p. p. č. 1487/1 o 

výměře 260 m2, p. p. č. 1487/2 o výměře 243 m2, p. p. č. 1491/1 o výměře 18215 m2 a 

část p. p. č. 1491/2 o výměře 600 m2  vše v k. ú. Šumperk,  za účelem provozování lovného 

rybníka. 

 

Pachtovné:  a) vodní plocha: 1,-- Kč/m2/rok + DPH v případě stanovené zákonné povinnosti 

odvodu  

b) ostatní pozemky 1,-- Kč/celek/rok 

 

Podmínky pachtu:  

 

− doba pachtu určitá do 31.12.2021, s možností propachtovatele vypovědět pacht 

s jednoměsíční výpovědní lhůtou, nejdříve však k datu 30.09. daného roku v případě 

schválených investic na předmětu pachtu;  

− pachtýř bude provádět kontroly stavu česlí u vtoku do Krenišovského náhonu do 

zatrubněné části ve směru rybníka Benátky a kontrolu stavu vtoku přepadového 

potrubí z Krenišovského náhonu do řeky Desné v prostoru za areálem Raudo, a to min. 

1x týdně, v případě ucpání česlí provede nájemce okamžité odstranění nánosů; 

− pachtýř bude provádět kontrolu vtokového objektu na řece Desné do Krenišovského 

náhonu min. 3x týdně; 

− pachtýř min. 3x ročně provede seč a úklid případných odpadů v bezprostředním okolí 

nátoku do obou zatrubněných částí, cca v rozsahu 300 m2 (po hranici zadní částí 

oplocení tak, aby byl zajištěný přístup pro provedení kontroly, čištění a oprav česlí, 

nátoku do potrubí apod.); 

− pachtýř se zavazuje 1x ročně v zimních měsících odstranit rákos z břehové části a 

rybníku; 

− propachtovatel si vyhrazuje právo doplnit podmínky zveřejněného záměru pachtu. 

 

Termín:  16.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1378/19 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 921/1 v k. ú. Dolní Temenice (or. při ul. 

Anglické) 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p. p. č. 921/1 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Dolní 

Temenice, za podmínek: 

 

− kupní cena: 300,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu  

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správního 

poplatku za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  16.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1379/19 MJP – výpůjčka automobilu pro provozování speciální dopravní služby v rámci 

projektu „Taxík Maxík“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi městem Šumperk jako půjčitelem a společností PONTIS 

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

následujících podmínek: 

předmět výpůjčky: automobil Ford Tourneo Connect L2, 7 míst, rok výroby 2019, pořízený za 

darované finanční prostředky ve výši 533.827,-- Kč od nadace Charty 77 v rámci projektu 

„Taxík Maxík“ 

− účel výpůjčky: provozování na území města Šumperka speciální dopravní služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením v rámci projektu Taxík Maxík sledujícího 

zvýšení mobility seniorů a osob se zdravotním postižením 

− doba výpůjčky: určitá do 31.01.2025 

− vypůjčitel se zaváže k plnění povinností při provozování automobilu, k jejichž plnění se 

město Šumperk v rámci projektu Taxík Maxík zavázalo v darovací smlouvě a ve 

smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“, které 

byly uzavřeny dne 05.09.2019 mezi Nadací Charty 77, se sídlem Melantrichova 5, 

Praha 1, PSČ 110 00, IČO 00417904, a městem Šumperk  

− vypůjčitel je oprávněn k provozování motorového vozidla jako provozovatel v souladu s 

příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, v platném znění), 

− vypůjčitel je povinen dbát řádně o technický stav vozidla tak, aby bylo vozidlo technicky 

způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích v souladu s příslušnými právními 

předpisy, provádět pravidelné technické prohlídky a měření emisí, 

− vypůjčitel je povinen hradit zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a 

havarijní pojištění, a toto pojištění mít sjednáno po celou dobu výpůjčky, 

− vypůjčitel je povinen hradit veškeré provozní náklady vozidla, údržbu a běžné opravy. 

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

výpovědí. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná plynout prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

− Půjčitel může požadovat vrácení movité věci i před skončením stanovené doby 

zapůjčení, jestliže nebude vypůjčitel prokazatelně užívat vypůjčenou movitou věc řádně 

nebo jestliže ji bude užívat v rozporu s účelem této smlouvy. 

− Vypůjčitel je povinen vypůjčenou movitou věc vrátit, jakmile ji nebude potřebovat pro 

sjednaný účel. 

− Vypůjčitel se zavazuje užívat věc v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut, tj. 

pouze k provozu v rámci projektu „Taxík Maxík“. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí 

půjčiteli případné poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci. 

− Vypůjčitel není oprávněn umožnit užívání vypůjčené movité věci třetí osobou. Porušení 

zakládá oprávnění půjčitele žádat předčasné vrácení předmětu výpůjčky. 

− Za poškození, zničení a ztrátu zodpovídá vypůjčitel a je povinen odstranit veškeré 

závady a poškození předmětu výpůjčky, popřípadě nahradit půjčiteli škodu takto 

vzniklou. 

− Jakékoliv poškození, znehodnocení, nutnost oprav předmětu výpůjčky, jakož i ztrátu je 

vypůjčitel povinen oznámit a projednat s půjčitelem neprodleně nejpozději však do 

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

− Po případném ukončení platnosti této smlouvy je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli 

předmět výpůjčky v řádném stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.  

− Vypůjčitel se zaváže nahradit půjčiteli škodu způsobenou porušením sjednaných 

povinností. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

           Ing. Skálová 
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1380/19 MJP – zveřejnění záměru města převést část pozemku p. č. 2047/12 o výměře cca 

700 m2 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka převést část pozemku p. č. 2047/12 o výměře cca 700 m2 

v k. ú. Šumperk formou uzavření dohody o uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 

2047/12, kterou převodce uzná, že nabyvatel tuto část pozemku užíval v dobré víře po dobu 

dvojnásobně delší než 10 let a že jej tedy nabyvatel vydržel podle ust. § 1095 zákona č. 

89/2012 Sb., za podmínek: 

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

− nabyvatel: Uhelné sklady – obchod s palivem, s.r.o., se sídlem Leštinská 34, 789 01 

Zábřeh, IČO 48390046 

− nabyvatel uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku 

− nabyvatel uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

   

1381/19 MJP – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby k části pozemku p. č. 832/56 a p. č. 832/86 v k. ú. Šumperk 

(„Silnice I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

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

spočívající v uložení a provozování nadzemní vedení VNv a 2 ks příhradových stožárů PS 18/20  

na pozemcích p. č. 832/56 a p. č. 832/86 v k. ú. Šumperk.  

 

Stávající vlastník a budoucí převodce: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390 

 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Distribuce, a. s. 

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 

 

Budoucí nabyvatel a budoucí povinný z věcného břemene: 

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

 

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“  Ve výši 3.000,-- Kč + DPH v platné sazbě/1 kus 

příhradového stožáru a ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky 

věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu 

věcného břemene, 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 úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve 

lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný ve lhůtě 6 kalendářních měsíců od kolaudace „Zařízení distribuční 

soustavy“ nejpozději však do 5 let od uzavření této smlouvy zašle budoucímu 

povinnému výzvu k uzavření vlastní smlouvy. Smlouva o zřízení věcného břemene bude 

uzavřena do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy.  
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− Budoucí oprávněný po dokončení stavby a jejím zaměření na své náklady zajistí 

geometrický plán pro určení rozsahu věcného břemene. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1382/19 MJP – změna nastavení výše pronájmů prostor v budově knihovny 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4789/18 ze dne 30.08.2018 v části týkající se výše stanoveného 

nájemného z krátkodobých pronájmů malého a velkého sálu, hudební zkušebny a klubovny 

tak, že se před výši nájemného vkládají slova „nejméně ve výši“ tak, že předmětné věty nově 

zní: 

- malý sál včetně zázemí v 2. NP budovy – Nájemné: nejméně ve výši 180,-- Kč/hod.  

-  velký sál včetně zázemí v 3. NP budovy – Nájemné: nejméně ve výši 300,-- 

Kč/hod./konání akce, nejméně ve výši 150,-- Kč/hod./příprava akce.  

-  hudební zkušebna v 1. PP budovy – Nájemné: nejméně ve výši 100,-- Kč/hod.  

-  klubovna v 1. PP budovy - Nájemné: nejméně ve výši 100,-- Kč/hod. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1383/19 MJP – zveřejnění záměru výpůjčky nemovitostí Domu kultury 

schvaluje 

zveřejnění záměru města vypůjčit tyto nemovitosti v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk: 
 

- pozemek st. p. č. 184/3 včetně budovy č. p. 416, která je jeho součástí (or. Fialova 3)  

- pozemek st. p. č. 184/4 včetně budovy č. p. 3275, která je jeho součástí (or. Fialova 1a)  

- pozemek st. p. č. 184/5 včetně budovy bez č. p./č. e., která je jeho součástí   

 

  Doba výpůjčky: neurčitá 

 

Termín:  27.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1384/19 MJP – prodloužení pronájmu bytu č. 2958/32 v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě                                         

č. SML/2018/0797/OSM uzavřené dne 21.12.2018 mezi městem Šumperkem jako 

pronajímatelem na straně jedné a I. H., bytem Šumperk, jako nájemcem bytu v domě nám. 

Jana Zajíce, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení doby nájmu  

od  01.01.2020  do   31.03.2020. 

 

Termín:  31.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1385/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

kanalizační přípojky pro plánovanou novostavbu RD na pozemcích p. č. 51/4 a st. 

14/3 v k. ú. Horní Temenice (při ul. Temenické) 

schvaluje 

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

přípojky přes pozemek p. č. 1275/18 v k. ú. Horní Temenice, pro účely připojení plánované 

novostavby RD na pozemcích p. č. 51/4 a st. 14/3 v k. ú. Horní Temenice. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

R. a B. N., bytem Šumperk 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 

m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 

rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své 

náklady budoucí oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba 

DPH. Úhrada úplaty 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 na základě písemné výzvy 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.09.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1386/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk, ul. Kranichova“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a 

provozovat na budoucím služebném pozemku p. č. 2136 v k. ú. Šumperk, plynárenské 

zařízení: „REKO MS Šumperk, ul. Kranichova“ – nové zemní vedení STL plynovodu, včetně jeho 

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

služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním 

a odstraňováním plynárenského zařízení. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40117 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“, ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 

zajistí na své náklady investor, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná 

sazba DPH. Úhradu úplaty provede oprávněný ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 

obdržení daňového dokladu. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 
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30.09.2022. V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný a investor jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 

a podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1387/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Temenická, VN 353, VNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická, VN 353, VNk“ přes pozemky 

p. č. 285/2, 285/8, 61/23 v k. ú. Dolní Temenice – přeložka zemního kabelového vedení VN. 

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. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, 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 úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.09.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1388/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – B. Václavka, Revoluční, NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – B. Václavka, Revoluční, NNk“ – obnova 

podzemního vedení NN v ul. B. Václavka, Revoluční, Chodské a Wolkerově, přes pozemky p. č. 

1426/4, 1450/20, 1457/5, 1459/3, 1459/7, 1404/2, 1426/4, 1450/20, 1459/3, 1459/7, 

2115/6, 2115/7, 2221 v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
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− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, 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 úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 

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

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.09.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1389/19 MJP – dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 

zařízení a o právu provést stavbu plynárenského zařízení GasNet: „Reko MS Šumperk 

– Nemocniční +3, 2. část“ – areál MŠ Třebízského 1800/1 

schvaluje 

uzavřít dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a 

o právu provést stavbu plynárenského zařízení: „Reko MS Šumperk – Nemocniční +3, 2. část“, 

kterou vlastník pozemků p. č. 355/10 a st. 2102 v k. ú. Šumperk udělí investorovi souhlas 

s provedením přeložky HUP, prodloužení řadu NTL plynovodu a nové plynovodní přípojky pro 

areál MŠ Třebízského 1800/1, Šumperk. 

Vlastník pozemků: 

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

Investor: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Investor provede stavbu v souladu s doloženým technickým řešením, v termínu 07–

08/2021. 

− Investor hradí veškeré náklady na provedení stavby. 

− Investor uzavře s vlastníkem pozemků před realizací stavby smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1390/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk, Bohdíkovská, par. č. 1031/2, VNv, VNk“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemky p. č. 213/3, 222/101, 222/102, 1031/2, 1205/3, 1205/4 v k. ú. 

Horní Temenice zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk, Bohdíkovská, par. č. 

1031/2, VNv, VNk“ – přeložka vedení VNv a VNk včetně trafostanice, v rámci přípravy území 

lokality „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 
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Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 

605,-- Kč  včetně platné sazby DPH. Úplata je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

1391/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Za Hniličkou, lokalita 18 RD, nové NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemky p. č. 222/101, 1031/2, 1205/3, 1205/4 v k. ú. Horní Temenice 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Za Hniličkou, lokalita 18 RD, nové NNk“ 

– zemní kabelové vedení NN, v rámci přípravy území lokality „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. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 

605,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úplata je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

1392/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu elektrizačního zařízení ČEZ: 

„Šumperk – Bohdíkovská, č. par. 92/2 NNk“ 

schvaluje 

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

přes pozemek p. č. 92/9 v k. ú. Horní Temenice zařízení elektrizační distribuční 

soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská, č. par. 92/2 NNk“ – podzemní kabelové vedení NN. 

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 IV, IČO 

24729035 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 

1.210,-- Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem 

práva do katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy. 

− Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2020 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1393/19 Zkapacitnění parkovacích ploch ve Sportovně – rekreačním areálu Benátky 

schvaluje 

uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/2019/00241 

v rámci stavby: „Zkapacitnění parkovacích ploch ve Sportovně – rekreačním areálu Benátky“ 

s vlastníkem sítě elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 

Olšanská 2681/16, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 04084063. 

 

Termín:  16.01.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

1394/19 Zkapacitnění parkovacích ploch ve Sportovně – rekreačním areálu Benátky 

schvaluje 

uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí na překládku 

sítě elektronických komunikací v rámci stavby: „Zkapacitnění parkovacích ploch ve Sportovně 

– rekreačním areálu Benátky“ s vlastníkem sítě elektronických komunikací Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/16, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 

04084063. 

 

Termín:  09.07.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

  

1395/19 Lesní hřiště v Čarovném lese 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce: „Lesní hřiště v Čarovném lese“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva Nádeníčková, 

                   Ing. Lenka Krobotová 

 

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jana Andrísková, 

                             Mgr. Bc. David Kobza 

 

minimální seznam uchazečů: 

− Unipark s.r.o., Sladkovského 1606/13, 612 00 Brno, IČO 28462874 

− Drimal play s.r.o., 763 01 Mysločovice 182, IČO 04904923 

− HRAS-zařízení hřišť s.r.o., Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov – Dolní Datyně, IČO 

47666331 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1396/19 Dům kultury 

schvaluje 

ukončit smlouvu o dílo č. 19/152/6 se společností SD Ateliér s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno, IČO  

27714870, na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Domu kultury. Způsob 

ukončení: dohodou o ukončení smlouvy o dílo č. 19/152/6. 

 

Termín:  06.02.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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1397/19 Přestupní terminál Šumperk – dodatek č. 2 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2019/0517/RUI, uzavřené dne 27.03.2019 se 

zhotovitelem stavebních prací „Společnost terminál Šumperk“, Olomoucká 704/174, 

Černovice, 627 00 Brno, IČO 25322257, na akci: „Přestupní terminál Šumperk“ na posunutí 

termínu realizace Etapy 1, původní termín 31.12.2019, nový termín 30.06.2020. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1398/19 Klapperothova manufaktura Šumperk – statika zdiva a rekonstrukce krovu – 

dodatek č. 2 

schvaluje 

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2019/08 uzavřené s firmou STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., se 

sídlem Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375, na realizaci díla 

„Klapperothova manufaktura Šumperk – statika zdiva a rekonstrukce krovu“ – navýšení ceny 

díla o 524.052,-- Kč bez DPH, tj. 634.103,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  20.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

   

1399/19 Platy ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny a Kina Oko 

v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění 

schvaluje 

platové výměry ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny a Kina Oko 

v souladu s novelou nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

341/2017, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to 

s účinností od 01.01.2020. 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

   

   

1400/19 Návrh na mimořádné finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Městské knihovny Šumperk a Kina OKO Šumperk v II. pololetí 2019 

schvaluje 

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

a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1401/19 Návrh na mimořádné finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Městské knihovny Šumperk a Kina Oko Šumperk v II. pololetí 2019 

schvaluje 

finanční odměny ředitelům ZŠ a MŠ za oblast vzdělávání dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1402/19 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 

městem Šumperkem za školní rok 2018/2019 

bere na vědomí 

informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných městem 

Šumperkem za školní rok 2018/2019. 

 

   

1403/19 Příspěvkové organizace města Šumperk – přijetí darů 

schvaluje 

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

569 knih od občanů, MK ČR – České knihovny a od dalších institucí, v souladu s § 27 odst. 7 

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

znění, v celkové hodnotě 212.382,90 Kč. 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1404/19 Dodatek č. 1 k smlouvě o zajištění péče o psy odchycené na území města Šumperk 

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

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o zajištění péče o psy odchycené na území města Šumperk, 

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. Tomášem Spurným, na jehož základě dojde k navýšení částky za jeden 

den komplexní péče o psa v útulku z původní částky 82,-- Kč plus DPH na částku ve výši 92,-- 

Kč plus DPH, ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  01.01.2019 

         Zodpovídá: Bc. Janderka 

1405/19 PONTIS Šumperk, o.p.s. – návrh na roční odměnu členům správní a dozorčí rady za 

rok 2019 

schvaluje 

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

Šumperk o.p.s. dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Adámek 
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1406/19 Hospodaření s komunálním odpadem – postoupení smlouvy o provozování sběrného 

dvora města Šumperka 

souhlasí 

s postoupením smlouvy o provozování sběrného dvora města Šumperka na Anglické ulici na 

nového provozovatele: SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČO 

25638955. 

 

Termín:  12.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                 starosta                               1. místostarostka 
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