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Naše čj.: MUSP 42645/2020 

Naše sp. zn.: 42644/2020 TAJ/PECH *MUSPX025BQDP* 

 

U S N E S E N Í  

z 40. schůze Rady města Šumperka ze dne 29.04.2020 

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. 

   

1728/20 Ochranné pomůcky – COVID-19 

schvaluje 
přijetí darů od poskytovatelů: 

− EVERSTAR s.r.o., Bludovská 1969/18, 787 01 Šumperk, IČO 19013027, 2 000 litrů 

dezinfekce a 40 kusů aplikačních lahví 

− CBA NUGET s.r.o., Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČO 27785360, 1 000 kusů 

roušek 

− SHM, s.r.o., Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk, IČO 47976519, 30 tis. Kč 

− Sev3Do-cz s.r.o., Rolsberská 1203/90, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 06592317, 40 

kusů ochranných plastových štítů 

 

Termín:  29.04.2020 

       Zodpovídá: Ing. Matějčková 

 

1729/20 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 

− seznam nalezených movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě 

− seznam nalezených movitých věcí určených k likvidaci    

− jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání 

 

Termín:  10.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1730/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VI r. 2020 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. VI roku 2020: 

příjmy ve výši:        5.086  tis. Kč 

výdaje ve výši:       5.604  tis. Kč 
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příjmy celkem:   639.097 tis. Kč 

výdaje celkem:  723.191 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  740.847 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      740.785 tis. Kč 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1731/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. VII r. 2020 

doporučuje ZM 
schválit: 

rozpočtová opatření č. VII roku 2020: 

příjmy ve výši:       -56.884  tis. Kč 

výdaje ve výši:       -56.336  tis. Kč 

 

příjmy celkem:   582.213 tis. Kč 

výdaje celkem:  666.285 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  683.963 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      683.879 tis. Kč 

 

Termín:  14.05.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

1732/20 Přijetí úvěru 

doporučuje ZM 
přijetí úvěru za těchto podmínek: 

 

výše: 100 mil. Kč 

účel: investiční akce „Přestupní terminál Šumperk“ 

splatnost úvěru: 20 let 

 

Termín:  14.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1733/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 

1079/19, 1172/19, 1186/19, 1354/19, 1359/19, 1360/19, 1365/19, 1367/19, 

1369/19, 1370/19, 1371/19, 1373/19, 1385/19, 1386/19, 1387/19, 1388/19, 

1389/19, 1390/19, 1391/19, 1392/19, 1430/19, 1431/19, 1461/20, 1469/20, 

1470/20, 1471/20, 1472/20, 1473/20, 1481/20, 1494/20, 1505/20, 1506/20, 

1507/20, 1532/20, 1533/20, 1534/20, 1553/20, 1554/20, 1555/20, 1558/20, 

1559/20, 1560/20, 1561/20, 1562/20, 1565/20, 1566/20, 1567/20, 1568/20, 

1577/20, 1581/20, 1582/20, 1583/20, 1584/20, 1585/20, 1595/20, 1607/20, 

1608/20, 1609/20, 1610/20, 1612/20, 1613/20, 1614/20, 1615/20, 1616/20, 

1618/20, 1620/20, 1621/20, 1625/20, 1626/20, 1627/20, 1628/20, 1636/20, 

1637/20, 1638/20, 1640/20, 1641/20, 1642/20, 1643/20, 1648/20, 1649/20, 

1651/20, 1652/20, 1654/20, 1658/20, 1660/20, 1661/20, 1662/20, 1664/20, 

1665/20, 1669/20, 1670/20, 1671/20, 1672/20, 1673/20, 1674/20, 1677/20, 

1678/20, 1679/20, 1682/20, 1683/20, 1684/20, 1686/20, 1687/20, 1689/20, 
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1697/20, 1698/20, 1699/20, 1700/20, 1703/20, 1704/20, 1705/20, 1706/20, 

1707/20, 1708/20, 1709/20, 1710/20, 1712/20, 1713/20, 1714/20, 1718/20, 

1719/20,   1720/20,    1721/20,   1723/20. 

1734/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 

460/19 do 30.03.2021 Zodpovídá: Ing. Krňávková 

765/19 do 31.08.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

998/19 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1065/19 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1140/19 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1252/19 do 30.09.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1462/20 do 14.05.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1617/20 do 30.06.2020 Zodpovídá: Ing. Miterková 

1622/20 do 14.05.2020 Zodpovídá: Ing. Peluhová 

1650/20 do 14.05.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1653/20 do 14.05.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1656/20 do 18.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1659/20 do 14.05.2020 Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1675/20 do 04.06.2020 Zodpovídá: Ing. Volf 

1676/20 do 04.06.2020 Zodpovídá: Ing. Volf 

1685/20 do 18.06.2020 Zodpovídá: Ing. Miterková 

1690/20 do 18.06.2020 Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

1735/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 999/19 ze dne 29.08.2019 

ruší 
usnesení RM č. 999/19 ze dne 29.08.2019 z důvodu žádosti oprávněné. 

 

Termín:  29.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1736/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1488/20 ze dne 16.01.2020 

ruší 
usnesení RM č. 1488/20 ze dne 16.01.2020 z důvodu žádosti investora, stavba nebude 

realizována. 

 

Termín:  29.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1737/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1588/20 ze dne 06.02.2020 

ruší 
usnesení RM č. 1588/20 ze dne 06.02.2020 z důvodu nepodání žádosti, protože alokace byla 

vyčerpána během 24 hod. 

 

Termín:  29.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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1738/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1629/20 ze dne 05.03.2020 

ruší 
usnesení RM č. 1629/20 ze dne 05.03.2020 z důvodu, že nebude realizováno, pojišťovna 

navýšila sazby pojistného. 

 

Termín:  29.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1739/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 1635/20 ze dne 05.03.2020 

ruší 
usnesení RM č. 1635/20 ze dne 05.03.2020 z důvodu, že uživatel zrušil užívání z důvodu 

nouzového stavu. 

 

Termín:  29.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1740/20 Informace o výročních zprávách Kina Oko a Městské knihovny T. G. Masaryka za 

kalendářní rok 2019 

bere na vědomí 
informaci o výročních zprávách příspěvkových organizací Kina Oko Šumperk a Městské 

knihovny T. G. Masaryka Šumperk za kalendářní rok 2019. 

   

1741/20 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p. č. 832/57 – trvalý travní 

porost v k. ú. Šumperk (Silnice I/44 Bludov – obchvat) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit část pozemku p. č. 832/57 – trvalý travní porost 

o výměře cca 3.203 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

Účel: realizace vyvolaných investic v rámci stavby „I/44 Bludov – obchvat“, a to stavebního 

objektu č. SO 870 – Stabilizace mokřadního biotopu v k. ú. Šumperk 

 

Termín:  05.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1742/20 MJP – oddělení komunálních služeb – Rekonstrukce rozvodů VO lokalita „Nad 

Hniličkou Šumperk – Temenice“ – dodatek č. 2 k SoD 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SML/2019/0731/OKS ze dne 27.08.2019 na akci 

„Rekonstrukce rozvodů VO lokalita „Nad Hniličkou Šumperk – Temenice“ uzavřené s firmou 

ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK, s.r.o., se sídlem Zábřežská 462/2, Šumperk, PSČ 78701, IČO 

26812380. Dodatkem dojde ke změně termínu plnění díla na nový termín od 01.07.2020 do 

31.12.2020. V ostatním se smlouva o dílo SML/2019/0731/OKS nemění. 

 

Termín:  04.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1743/20 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 14.05.2020 včetně programu. 

 

 

1744/20 MJP – oddělení komunálních služeb – Řád veřejného pohřebiště 

schvaluje 
Řád veřejného pohřebiště na hlavním hřbitově Šumperk a hřbitově Temenice, s účinností od 

01.06.2020. 

 

Termín:  01.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1745/20 MJP – bezúplatný převod nemovitosti – pozemky pod komunikací Jílová 

doporučuje ZM 
schválit bezúplatný převod z vlastnictví Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se 

sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 04, IČO 13642090, dále jako 

převádějící, do vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, dále jako nabyvatel, na základě smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, 

následujících nemovitostí: 

p. č. 914/25 trvalý travní porost, p. č. 927/79 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 

927/80 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 927/83 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. č. 927/90 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 927/91 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, vše v obci a k. ú. Šumperk za podmínek: 

− převod vlastnického práva je ve veřejném zájmu, neboť se na pozemcích nachází 

místní komunikace ve vlastnictví nabyvatele 

− vlastnické právo se převádí bezúplatně 

− nabyvatel se zavazuje udržovat nemovité věci ve veřejném zájmu po dobu pěti let od 

podpisu smlouvy  

− nabyvatel se zavazuje po dobu pěti let od podpisu smlouvy nepřevést vlastnické právo 

k nemovitým věcem na třetí osobu 

− v případě porušení závazků uvedených v předchozích bodech je nabyvatel povinen 

uhradit převádějícímu smluvní pokutu ve výši ceny nemovitých věcí stanovených 

znaleckým posudkem, tj. 531.184,-- Kč 

− nabyvatel se zavazuje uhradit náklady spojené s převodem vlastnického práva 

(znalecký posudek a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí) 

 

Termín:  14.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1746/20 MJP – zřízení věcného břemene – služebnost uložení vedení veřejného osvětlení (or. 

výstavba Za Hniličkou) 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti spočívající v 

právu uložení vedení veřejného osvětlení na p. p. č. 1031/2, dle GP p. p. č. 1031/22 v k. ú. 

Horní Temenice.  

Věcné břemeno bude zřízeno pro oprávněného z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 0030346 

Povinný z věcného břemene: Dětský klíč Šumperk, o. p. s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, 

IČO 25852957, budoucí vlastník dotčených pozemků 
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Podmínky:  

− věcné břemeno se zřizuje bezúplatně   

− věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou 

− věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem části   p. p. č. 1031/2, dle GP         

p. p. č. 1031/22 v k. ú. Horní Temenice 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1747/20 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 1439/1 a st. p. č. 1707/2 v k. ú. Šumperk (or. při ul. 

B. Václavka) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat p. p. č.  1439/1 o výměře 839 m2 a st. p. č.  1707/2 o 

výměře 315 m2 v k. ú. Šumperk za podmínek: 

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

− kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu 

práva do katastru  

− v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena ve 12 

splátkách, přičemž první splátka kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní, nejméně ve výši 10% kupní ceny a vlastnické právo k pozemku 

bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

− pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, 

sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude 

rozdělen mezi kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu 

prodávajícímu jakýkoliv podíl na sjednaném předmětu prodeje 

− v případě sjednání služebnosti spočívající v právu cesty a stezky pro oprávněné 

vlastníky sousedících pozemků, bude uznána kupujícím sleva z kupní ceny ve výši 

odpovídající výši uhrazené částky za zřízení příslušné služebnosti  

− nabídka platí do 31.07.2020 

 

Termín:  10.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

1748/20 MJP – dodatek k nájemní smlouvě – pronájem části p. p. č. 227/20 a p. p. č. 227/3 

v k. ú. Šumperk (or. parkoviště na nám. Republiky) 

schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě označené jako SML/2018/0680/MJP/Vr ze dne 

03.12.2018, kterou byl sjednán pronájem části p. p. č. 227/20 a části p. p. č. 227/3 v k. ú. 

Šumperk za účelem instalace a provozování dobíjecí stanice pro elektromobily a dvě parkovací 

stání pro dobíjení elektromobilů.  

Změna zveřejněných podmínek nájemní smlouvy byla zveřejněna na základě usnesení rady 

města číslo 1658/20 ze dne 05.03.2020 od 09.03.2020 do 25.03.2020. 

 

Nájemce: Olife Energy a.s., se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, PSČ 12000, IČO 29291897 

 

Změnou nájemní smlouvy dojde: 

− k prodloužení sjednané doby nájmu z data do 30.11.2023 nově do 31.12.2033  

− k doplnění čl. III. stanovení nájemného o text: nájemce bere na vědomí, že úplata 

nájemného v dalších letech bude učiněna jednostranným rozhodnutím orgánů 

samosprávy města o výši nájemného z pronájmu pozemků města, přičemž nájemce 



 

7|20 

RM 40 – 29.04.2020 

bude o tomto rozhodnutí písemně informován. Nepřistoupí-li nájemce na úpravu výše 

nájemného, nájemní smlouva skončí k 31.12. roku  posledně uhrazeného nájemného. 

 

Termín:  30.06.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1749/20 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 1645/5 v k. ú. Šumperk (or. komunikace 

Příčná směrem ke Krenišovskému náhonu) 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p. p. č. 1645/5 o výměře cca 25 m2 v k. ú. 

Šumperk, za podmínek: 

− kupní cena: 800,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě úhradové povinnosti 

− účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu – užívání pozemku za stávajícím 

oplocením, rozšíření areálu k objektu na st p. č. 590/3 v k. ú. Šumperk  

− kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku, včetně správního 

poplatku za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

− kupující uhradí nájemné za užívání pozemku tři roky zpětně v sazbách platných 

v daném období 

 

Termín:  10.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1750/20 MJP – záměr využití území – areál Hedva 

doporučuje ZM 
zrušit usnesení ZM č. 249/19 ze dne 20.06.2019, kterým byl schválen záměr využití území 

v areálu bývalé Hedvy, z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  14.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1751/20 MJP – záměr využití území – areál Hedva 

doporučuje ZM 
schválit záměr využití území v areálu bývalé Hedvy tak, že město Šumperk jako vlastník 

pozemků v tomto areálu, tedy p. č. 3292/1, p. č. 1185/14, p. č. 1169/4, p. č. 1187/9, p. č. 

1187/10, p. č. 3293, p. č. 342/4 a p. č. 342/3, vše v obci a k. ú. Šumperk, nabídne všechny 

tyto pozemky k prodeji za kupní cenu ve výši minimálně 2.500,-- Kč/m2 + DPH v platné sazbě. 

 

Termín:  14.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

1752/20 MJP – zveřejnění prodeje části p. p. č. 613/6 v k. ú. Dolní Temenice (or. při ul. 

Gagarinově, u bývalého ruského klubu) 

schvaluje 
záměr města Šumperka zveřejnit prodej části p. p. č. 613/6 o výměře cca 55 m2 v k. ú. Dolní 

Temenice, za podmínek: 

− kupní cena 300,-- Kč/m2 + DPH v případě úhradové povinnosti 
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− kupující uhradí náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 

Termín:  10.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1753/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě 

T-mobile Czech Republic a.s.: „INSCZ_77002 Šumperk_etapa 3a“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění a provozování veřejné 

komunikační sítě T-Mobile Czech Republic a.s.: „INSCZ_77002_Šumperk_etapa 3a.“, přes 

pozemky p. č. 2353, 3095, 3237, 107/2, 116/5, 1337/1, 1392/17, 1392/26, 1392/27, 

1392/29, 1392/36, 1394/4, 1394/5, 1395/10, 1395/11, 1395/2, 1395/5, 1395/6, 

1396/1, 1396/2, 1396/4, 1397/5, 1397/7, 1399/16, 1399/19, 1399/7, 1402/8, 145/4, 

1893/1,  1904/1, 1904/21, 1914/6, 1947/4, 1947/6, 1960/11, 1960/13, 2035/15, 

2035/2, 2035/3, 2035/4, 2053/1, 2053/2, 2053/29, 2053/33, 2053/40, 2053/41, 

2053/51, 2053/53, 2053/54, 2053/56, 2053/57, 2053/59, 2053/62,  2053/63, 

2053/64, 2053/69, 2053/70, 2053/9, 2115/8, 2139/1, 2149/2, 2152/2, 2211/16, 

2215/1, 2216/1, 2216/2, 2256/1, 2269/1, 2275/1, 2275/2, 2275/3, 2275/4, 2275/5, 

2275/6, 2275/7, 25/1, 25/3, 25/38, 25/39, 25/4, 25/5, 25/6, 25/8, 3154/1, st. 725/4, 

st. 765/2, st. 3850, st. 1782/4 vše v k. ú. Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4, PSČ 14800, IČO 

64949681 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

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

zřizování věcných břemen (služebností) …“, ve výši 3.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 

ks nadzemního zařízení, ve výši 5.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 případ příčného 

překopu komunikace, a ve výši 180,-- Kč + platná sazba DPH pro I. – II. územní zónu 

nebo 110,-- Kč + platná sazba DPH pro III. – IV. územní zónu/každý započatý 1 m délky 

věcného břemene dle geometrického plánu pro určení rozsahu věcného břemene. 

Stanovená úplata bude navýšena o fixní částku 90.000,-- Kč + DPH v platné výši. 

Úhrada bude budoucím oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, 

ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného 

budoucím povinným ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od uzavření vlastní smlouvy o 

zřízení služebnosti. 

− Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 

oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.12.2022. V 

případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 

smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

− Budoucí oprávněný doloží po dokončení stavby a jejím zaměření na své náklady 

vyhotovený geometrický plán pro určení skutečného rozsahu věcného břemene. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 

Termín:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1754/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Temenická č. parc. 2/2“ (lokalita vedle areálu hasičské 

stanice JSDH v Temenici) 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická č. parc. 2/2“ – nové zemní 

vedení NNk a umístění 2 ks přípojkových skříní na pozemcích p. č. 2 a st. 2/3 v k. ú. Dolní 

Temenice, pro účely připojení průmyslového objektu na pozemku p. č. st. 2/2 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 3.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 ks 

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

věcného břemene podle geometrického plánu pro určení rozsahu věcného břemene. 

Úplata bude splatná před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření 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 

31.12.2022. 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:  31.07.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1755/20 MJP – Dům kultury – sleva z nájmu – nouzový stav 

schvaluje 
slevu nájemného ve výši 150.000,-- Kč bez DPH za 1. pololetí roku 2020 pro nájemce Dům 

kultury Šumperk, s.r.o., za pronájem budovy č. p. 416 – stavba občanského vybavení stojící na 

pozemku st. p. č. 184/3 v k. ú. Šumperk 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1756/20 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce, 

Šumperk 

schvaluje 
uzavřít s účinností od 15.05.2020 nájemní smlouvu, jejímž předmětem bude byt v domě nám. 

Jana Zajíce v Šumperku, s paní P. G., bytem Štíty. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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1757/20 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce, 

Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt v domě nám. 

Jana Zajíce v Šumperku, s paní P. G., bytem Štíty, jako budoucí kupující, a to s účinností od 

15.05.2020 a za stejných podmínek jako byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní 

k předmětnému bytu s panem M. Š., posledně bytem Šumperk. 

 

Termín:  14.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1758/20 MJP – změna ujednání v nájemních smlouvách v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

týkající se fondu oprav 

schvaluje 
uzavřít k nájemním smlouvám k bytům v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk, u nichž dojde 

k převodu vlastnického práva až v roce 2021 dodatky, na základě kterých bude změněno 

ujednání čl. II odst. 2 nájemní smlouvy takto: 

- „Nájemné činí 1.325,-- Kč/925,-- Kč měsíčně a je splatné vždy do 25. kalendářního dne 

každého měsíce. Skládá se z 550,-- Kč/385,-- Kč za správu domu a 775,-- Kč/540,-- Kč 

zálohově na tvorbu fondu oprav domu, společných prostor a společného zařízení.“ ujednáním: 

„Nájemné činí 1.325,-- Kč/925,-- Kč měsíčně a je splatné vždy do 25. kalendářního dne 

každého měsíce. Část nájemného ve výši 775,-- Kč/540,-- Kč je určena zálohově na tvorbu 

fondu oprav domu, společných prostor a společného zařízení.“ 

- „Roční zůstatky fondu oprav se kumulují po dobu 20 let a konečný zůstatek fondu bude 

předán budoucím vlastníkům, resp. společenství vlastníků, při převodu bytu do vlastnictví 

nájemce.“ ujednáním: „Roční zůstatky fondu oprav se kumulují. Zůstatek fondu oprav vyčíslený 

k datu 31.12.2019 bude předán společenství vlastníků jednotek po jeho vzniku. Konečný 

zůstatek fondu oprav bude předán společenství vlastníků jednotek po převodu všech bytů 

v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk do osobního vlastnictví.“ 

- „Do doby převodu bytu na nájemce disponuje s fondem oprav pronajímatel v rámci svých 

povinností správce domu.“ ujednáním: „Po předání zůstatku fondu oprav společenství 

vlastníků jednotek disponuje s předaným zůstatkem fondu oprav společenství vlastníků 

jednotek. Část nájemného určená na tvorbu fondu oprav bude až do převodu bytu do 

vlastnictví nájemce předávána společenství vlastníků jednotek jako příspěvek města Šumperk 

jakožto vlastníka bytové jednotky do fondu oprav společenství vlastníků jednotek.“      

- ruší se ujednání: „Úhrada za správu domu zahrnuje pojištění domu, daň z nemovitostí, osobní 

náklady a případné další nutné náklady. Nezahrnuje pojištění domácnosti nájemce. V případě, 

že náklady, účelně vynaložené na správu domu překročí obdržené úhrady od nájemců, 

vyhrazuje si pronajímatel právo poplatek za správu domu zvýšit a nájemce se zavazuje na 

zdůvodněné zvýšení přistoupit podpisem dodatku k této smlouvě.“ 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

1759/20 MJP – zastavení pohledávek z pojistného plnění u pojištěného domu nám. Jana 

Zajíce 13, 14, Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv, mezi městem Šumperk 

jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 

00, IČO 45244782, na základě které budou zastaveny ve prospěch České spořitelny, a.s., 

veškeré peněžité pohledávky vyplývající z pojistné smlouvy č. 1672895419 ze dne 

26.02.2020, které se týkají pojištění budovy č. p. 2958 na pozemku st. p. č. 725/7 v kat. 
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území Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk), pojistitel: Generali Česká pojišťovna 

a.s. Pojišťovna bude poukazovat České spořitelně, a.s., všechna pojistná plnění, jejichž 

hodnota je vyšší než 100.000,-- Kč. Ostatní pojistná plnění pojišťovna poukáže zástavci. Banka 

bude mít právo uspokojit zajištěné dluhy z veškerého pojistného plnění, které od pojišťovny 

obdrží. 

 

Termín:  14.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1760/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – SU_0533 – XS 12 (VN 958), VNk“ (lokalita ul. Sadové, nám. 

Míru a Husova nám.) 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – SU_0533 – XS 12 (VN 958), VNk“ – 

výměna stávajícího zemního kabelového vedení VN a připoložení zemního komunikačního 

vedení přes pozemky p. č. 2232/1, 2032, 2235, 390/1 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 180,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky vedení, stanovené podle geometrického plánu pro určení rozsahu 

věcného břemene. Úplata bude splatná před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů od uzavření 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 

31.12.2022. 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:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

1761/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – nám. Míru, č. parc. 2032 NNk“ 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – nám. Míru, č. parc. 2032 NNk“ – nové 

zemní kabelového vedení NN přes pozemky p. č. 2232/1 a 2032 v k. ú. Šumperk, pro účely 

zajištění připojení na el. energii v rámci konání vánočních akcí u radnice. 

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. 



 

12|20 

RM 40 – 29.04.2020 

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

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši jednorázové částky 500,-- Kč + platná 

sazba DPH. Úplata bude splatná před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě 

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

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene.  

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1762/20 MJP – žádost Centra sociálních služeb Pomněnka o prodloužení smlouvy o výpůjčce 

schvaluje 
zveřejnit záměr města změnit smlouvu o výpůjčce č. OBCH 49/03/Dr, uzavřenou dne 

20.10.2003 mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Centrem sociálních služeb Pomněnka, 

z.ú., se sídlem Šumavská 1915/13, 787 01 Šumperk, IČO 04775627, jako vypůjčitelem, 

jejímž předmětem je výpůjčka pozemků p. č. 9/26 a p. č. 9/10 v kat. území Šumperk, obec 

Šumperk (or. při ul. Šumavské). 

 

Změnou smlouvy o výpůjčce dojde: 

− k prodloužení sjednané doby výpůjčky z data do 20.10.2023 nově do 31.12.2025 

− změna smlouvy o výpůjčce bude upravena dodatkem ke stávající smlouvě o výpůjčce 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

1763/20 MJP – žádost Centra sociálních služeb Pomněnka o prodloužení smlouvy o výpůjčce 

souhlasí, 
aby Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s., se sídlem Šumavská 1915/13, 787 01 

Šumperk, IČO 25828274, realizovala na pozemcích p. č. 9/26 a p. č. 9/10 v kat. území 

Šumperk, obec Šumperk (or. při ul. Šumavské), které užívá na základě smlouvy o výpůjčce č. 

OBCH 49/03/Dr ze dne 20.10.2003 Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú., se sídlem 

Šumavská 1915/13, 787 01 Šumperk, IČO 04775627, projekt revitalizace školní zahrady, 

kde Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s., požádala o poskytnutí podpory v rámci 

Národního programu Životní prostředí – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, 

učeben a jiných zařízení EVVO („Přírodní zahrady 2019“), v rámci něhož provede na 

předmětných pozemcích výsadbu a umístění zahradních prvků dle předložené žádosti ze dne 

28.04.2020 s tím, že po zveřejnění záměru bude smlouva o výpůjčce prodloužena z data do 

20.10.2023 nově do 31.12.2025. 

 

Termín:  31.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

1764/20 MJP – změna člena dozorčí rady Divadlo Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, odvolává 
člena dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., pana MgA. Kamila Navrátila, bytem 

Šumperk, s účinností k 30.04.2020. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1765/20 MJP – změna člena dozorčí rady Divadlo Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, volí 
člena dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., paní Ing. Marii Poláchovou, bytem 

Šumperk, s účinností od 01.05.2020. 

 

Termín:  01.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1766/20 MJP – změna člena dozorčí rady Divadlo Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, schvaluje 
podmínky předložené smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi společností Divadlo 

Šumperk, s.r.o., a členem dozorčí rady. 

 

Termín:  01.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1767/20 MJP – změna člena dozorčí rady Dům kultury Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Dům kultury 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, v působnosti 
valné hromady, odvolává 
člena dozorčí rady společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o., pana Ing. Ondřeje Poláka, bytem 

Šumperk, s účinností k 30.04.2020. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1768/20 MJP – změna člena dozorčí rady Dům kultury Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Dům kultury 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, v působnosti 
valné hromady, volí 
člena dozorčí rady společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o., paní Mgr. Terezu Dokoupilovou, 

bytem Šumperk, s účinností od 01.05.2020. 

 

Termín:  01.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1769/20 MJP – změna člena dozorčí rady Dům kultury Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Dům kultury 
Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, v působnosti 
valné hromady, schvaluje 
podmínky předložené smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi společností Dům 

kultury Šumperk, s.r.o., a členem dozorčí rady. 

 

Termín:  01.05.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1770/20 ZŠ Šumavská – stavební úpravy hygienických zařízení 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu: „ZŠ Šumavská 

– stavební úpravy hygienických zařízení“ vyloučit uchazeče Ladislav Ščuka, B. Němcové 6, 787 

01 Šumperk, IČO 61570672, z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

1771/20 ZŠ Šumavská – stavební úpravy hygienických zařízení 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu: „ZŠ Šumavská 

– stavební úpravy hygienických zařízení“ zhotovitelem akce uchazeče STAVOKOMPLEX TVM 

s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375. Nabídková cena je  

699.990,-- Kč bez DPH, tj. 846.988,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1772/20 Program regenerace MPZ na rok 2020 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2020 ve výši 

231.000,-- Kč panu T. M., Šumperk, a M. M., Olšany, a J. K., Černá Pole, na obnovu fasády 

měšťanského domu nám. Míru 8, Šumperk. 

 

Termín:  14.05.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

1773/20 Program regenerace MPZ na rok 2020 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2020 ve výši 

105.000,-- Kč Podnikům města Šumperka a. s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, na 

kompletní opravu šindelové střešní krytiny zahradního altánu na ulici Radniční v Šumperku. 

 

Termín:  14.05.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

1774/20 Program regenerace MPZ na rok 2020 

doporučuje ZM 
schválit poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2020 ve výši 

714.000,-- Kč městu Šumperk na poslední etapu výměny stávající střešní krytiny na bývalém 

Dominikánském klášteře, nyní Střední zdravotnická škola, Kladská 234/2, Šumperk. 

 

Termín:  14.05.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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1775/20 Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 

20SMP008 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20SMP008 se společností Cekr CZ s.r.o., Mazalova 

57/2, 787 01 Šumperk, IČO 27821251, na akci „Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk“, 

který řeší posunutí termínů plnění vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na území státu. 
 

Termín:  04.06.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

1776/20 Okružní křižovatka u Okresního soudu v Šumperku – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. 20SMP018 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20SMP018 se společností Cekr CZ s.r.o., Mazalova 

57/2, 787 01 Šumperk, IČO 27821251, na akci „Okružní křižovatka u Okresního soudu v 

Šumperku“, který řeší posunutí termínů plnění projekčních prací vzhledem k vyhlášenému 

nouzovému stavu na území státu. 

 

Termín:  06.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

1777/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – účetní závěrky za rok 2019 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31.12.2019.  
 

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2019 (v Kč) 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 
Hospodářský výsledek 

Celkem: Hlavní činnost: Doplň.činnost: 

Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 76.971,01 -46.880,73 123.851,74 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Radovan Pavelka 144.749,48 13.627,23 131.122,25 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr.  

Hynek Pálka 57.376,98 -222.404,32 279.781,30 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr.  

Petr Málek 0,00 -150.920,20 150.920,20 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr.  

Viktor Verner  5.553,84 -67.031,84 72.585,68 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 

Prievidzská 1 

Mgr.  

Yvona Šimková 336.443,40 330.608,32 5.835,08 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25 Silvie Zjavková 35.016,28 -4.326,74 39.343,02 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B 

Bc.  

Pavlína Bošková 228.278,91 228.278,91 0,00 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 

Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, PhD. 585.163,52 512.287,85 52.875,97 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA. 

Kamil Navrátil 1.233.141,97 678.918,07 554.547,22 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 313.782,58 213.325,54 100.457,04 
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1778/20 ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, p.o. – účetní závěrka za rok 2019 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Dr. E. 

Beneše 1, IČO 00852295, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1779/20 ZŠ Šumperk, 8. května 63, p.o. – účetní závěrka za rok 2019 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, 8. května 

63, IČO 00852317, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1780/20 ZŠ Šumperk, Sluneční 38, p.o. – účetní závěrka za rok 2019 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Sluneční 

38, IČO 00852864, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1781/20 ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, p.o. – účetní závěrka za rok 2019 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Vrchlického 

22, IČO 60339381, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1782/20 ZŠ Šumperk, Šumavská 21, p.o. – účetní závěrka za rok 2019 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Základní školy Šumperk, Šumavská 

21, IČO 00852287, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1783/20 MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, p.o. – účetní závěrka za rok 2019 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Sluníčko Šumperk, 

Evaldova 25, IČO 60801085, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1784/20 MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p.o. – účetní závěrka za rok 2019 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Veselá školka 

Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1785/20 MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, p.o. – účetní závěrka za rok 2019 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B, IČO 71011994, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1786/20 Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Doris Šumperk, Komenského 9, p.o. – účetní závěrka za rok 2019 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Střediska volného času a zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1787/20 Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, p.o. – účetní závěrka za rok 2019 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 
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o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Kina Oko Šumperk, Masarykovo 

nám. 3, IČO 00851400, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1788/20 Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, p.o. – účetní závěrka za rok 

2019 

schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, a dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku Městské knihovny T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1789/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – rozdělení hospodářských výsledků za rok 

2019 do fondů 

schvaluje 
v souladu s § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, rozdělení hospodářských výsledků za rok 2019 

příspěvkových organizací města Šumperka takto: 
 

(v Kč) 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Rozdělení  

hospodářského výsledku 

Celkem: Rezervní fond Fond odměn 

Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 76.971,01 56.971,01 20.000,00 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Radovan Pavelka 144.749,48 74.749,48 70.000,00 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr. 

Hynek Pálka 57.376,98 57.376,98 0,00 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr. 

Petr Málek 0,00 0,00 0,00 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr. 

Viktor Verner 5.553,84 5.553,84 0,00 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, 

Prievidzská 1 

Mgr. 

Yvona Šimková 336.443,40 336.443,40 0,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25 Silvie Zjavková 35.016,28 35.016,28 0,00 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B 

Bc.  

Pavlína Bošková 228.278,91 148.248,91 80.000,00 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 

Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, PhD. 585.163,52 452.130,82 113.033,00 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA.  

Kamil Navrátil 1.233.141,97 1.133.141,97 100.000,00 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 313.782,58 253.782,58 60.000,00 

 

 

Termín:  30.04.2020 

         Zodpovídá: ředitelé p.o. 
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1790/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondu investic 

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

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) 

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

použití fondu investic k financování investičních výdajů – technického zhodnocení budovy 

(rekonstrukce laboratoře) v celkové výši do 220 tis. Kč, dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  29.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

1791/20 Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem 

Šumperkem 

bere na vědomí 
prominutí úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2020 ve všech mateřských školách 

zřizovaných městem Šumperkem. 

 

 

1792/20 Prodloužení funkčního období ředitele ZŠ Šumperk, Sluneční 38, ředitele ZŠ 

Šumperk, Vrchlického 22, ředitele ZŠ Šumperk, Šumavská 21, a ředitelky SVČ a 

ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, nevyhlásit 

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, funkce 

ředitele ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, funkce ředitele ZŠ Šumperk, Šumavská 

21, IČO 00852287, a funkce ředitelky SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 

00852082. 

 

Termín:  29.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

1793/20 Prodloužení funkčního období ředitele ZŠ Šumperk, Sluneční 38, ředitele ZŠ 

Šumperk, Vrchlického 22, ředitele ZŠ Šumperk, Šumavská 21, a ředitelky SVČ a 

ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, prodloužení 

funkčního období pana PaedDr. Hynka Pálky, ředitele ZŠ Šumperk, Sluneční 38,  

IČO 00852864, pana Mgr. Petra Málka, ředitele ZŠ Šumperk, Vrchlického 22,  

IČO 60339381, pana Mgr. Viktora Vernera, ředitele ZŠ Šumperk, Šumavská 21,  

IČO 00852287 a paní PhDr. Petry Müllerové, Ph.D., ředitelky SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 

Komenského 9, IČO 00852082. 

 

Termín:  29.04.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1794/20 Rezignace člena Komise kultury, letopisecké a cestovního ruchu 

bere na vědomí 
rezignaci paní Lenky Hoffmannové na funkci člena Komise kultury, letopisecké a cestovního 

ruchu ke dni 20.04.2020. 

1795/20 Jmenování člena Komise kultury, letopisecké a cestovního ruchu 

jmenuje 
Ing. Markétu Berkovou, MBA, členem Komise kultury, letopisecké a cestovního ruchu ke dni 

01.05.2020. 

 

Termín:  01.05.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1796/20 Rezignace předsedy Komise Studentská rada 

bere na vědomí 
rezignaci Rudolfa Brože na funkci předsedy a člena Komise Studentská rada ke dni 

08.04.2020. 

 

 

1797/20 Zrušení Komise Studentská rada 

zrušuje 
Komisi Studentská rada ke dni 30.04.2020. 

 

Termín:  01.05.2020 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                 starosta                              1. místostarostka 




