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Naše čj.: MUSP 81424/2020 

Naše sp. zn.: 81423/2020 TAJ/PECH *MUSPX026QS9Z* 

 

 

U S N E S E N Í  

ze 47. schůze Rady města Šumperka ze dne 13.08.2020 

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. 

2113/20 Personální záležitosti 

rozhodla 

s účinností ke dni 01.11.2020 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) a m) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o organizační změně spočívající ve zrušení dvou 

pracovních míst: 

− 1 zaměstnance oddělení územního plánování odboru strategického rozvoje, územního 

plánování a investic z důvodu dlouhodobé neobsazenosti pracovní pozice, a tím 

zvýšení efektivity práce daného oddělení 

− 1 zaměstnance oddělení komunálních služeb odboru majetkoprávního z důvodu 

zvýšení efektivity práce 

 

Termín:  01.11.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2114/20 Personální záležitosti 

rozhodla 

s účinností ke dni 01.11.2020 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) a m) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o organizační změně spočívající v navýšení 1 

pracovního místa na oddělení spisové a archivační služby kanceláře tajemníka. 

 

Termín:  01.11.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2115/20 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností ke dni 01.11.2020 dle ustanovení § 102 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, v platném znění, nový celkový počet zaměstnanců (bez zaměstnanců na mateřské a 

rodičovské dovolené) Městského úřadu Šumperk na 213 zaměstnanců (212,25 pracovního 

úvazku). 

 

Termín:  01.11.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2116/20 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností od 01.11.2020 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, organizační řád Městského úřadu v Šumperku (verze 017), včetně 

příloh (změna přílohy č. 1 systemizace Městského úřadu), schváleného unesením RM              

č. 130/14, ze dne 04.12.2014. 

 

Termín:  01.11.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2117/20 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností ke dni 01.11.2020 novou systemizaci města Šumperka. 

 

Termín:  01.11.2020 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2118/20 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XI r. 2020 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XI roku 2020: 

příjmy ve výši:        19.489 tis. Kč 

výdaje ve výši:          2.121 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   611.919 tis. Kč 

výdaje celkem:  734.262 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěrů celkem:  813.669 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:                      751.856 tis. Kč 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

2119/20 Zpráva o vyřazení majetku 

bere na vědomí 

zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 01.01.2020 do 30.06.2020 dle 

předloženého materiálu. 

 

2120/20 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou krytého bazénu v Šumperku 

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

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

v souladu s čl. XIII. stanov společnosti převod pozemků z vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, do vlastnictví společnosti Podniky 

města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163, část 

pozemku p. č. 1488/6 o výměře 8 m2, část pozemku p. č. 1488/8 o výměře 5 m2 a část 

pozemku p. č. 1488/9 o výměře 123 m2, vše v k. ú. Šumperk. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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2121/20 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou krytého bazénu v Šumperku 

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

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

v souladu s čl. XIII. stanov společnosti převod pozemků z vlastnictví společnosti Podniky města 

Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163, do vlastnictví 

města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, část 

pozemku st. p. č. 5403 o výměře 146 m2, část pozemku st. p. č. 5400 o výměře 55 m2, vše v 

k. ú. Šumperk. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

2122/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vícepráce na akci „Oprava hradební zdi úseku 

Z10 – ulice Okružní v Šumperku“ 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0072/OKS na akci „Oprava hradební 

zdi úseku Z10 – ulice Okružní v Šumperku“, uzavřenou se zhotovitelem HaServices s.r.o., se 

sídlem Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO 04877551. 

Dodatkem č. 1 dojde z důvodu víceprací k navýšení ceny díla o částku 46.467,32 Kč bez DPH, 

tj. 56.225,46 Kč vč. DPH. Původní cena díla 596.767,54 Kč bez DPH, tj. 722.088,72 Kč vč. 

DPH, nová cena díla 643.234,86 Kč bez DPH, tj. 778.314,18 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2123/20 MJP – dohoda o ukončení kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva 

SML/2019/0029/MJP (dům nám. Míru 20) 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dohody o ukončení kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva č. 

SML/2019/0029/MJP uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 

Šumperk, IČO 00303461, jako prodávajícím a oprávněným z předkupního práva věcného a M. 

P., bytem Šumperk, jako kupující a povinné z předkupního práva věcného, ve znění dodatku č. 

1, jejímž předmětem je prodej pozemku st. p. č. 21, jehož součástí je budova s č. p. 94 v obci a 

k. ú. Šumperk (or. ozn. nám. Míru 20). Dnem nabytí účinnosti dohody o ukončení smlouvy č. 

SML/2019/0029/MJP zaniknou všechna práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající s výjimkou 

povinnosti prodávajícího vrátit kupující zaplacenou zálohu na kupní cenu ve výši 1.000.000,-- 

Kč a povinnosti kupující uhradit prodávajícímu  smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty složené 

zálohy  v důsledku neuhrazení kupní ceny v plné výši ve lhůtě do 30.06.2020. Prodávající je 

povinen vrátit kupující složenou zálohu ve výši 900.000,-- Kč poníženou o smluvní pokutu, ve 

lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti dohody o ukončení smlouvy č. SML/2019/0029/MJP. 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2124/20 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytných pohledávek, které nebyly vymoženy z důvodu nemajetnosti povinných osob 

v celkové výši 2.303,-- Kč. Konkrétně jde o pohledávky: 

− 674,-- Kč, M. V., Žadlovice, Loštice 
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− 833,-- Kč, R. B., Šumperk 

− 796,-- Kč, F. P., Vikýřovice 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2125/20 MJP – přeřazení st. p. č. 663, jehož součástí je stavba č. p. 475 v k. ú. Šumperk na 

seznam majetku určeného k prodeji (Jesenická 2) 

doporučuje ZM 

schválit přeřazení nemovitosti pozemku st. p. č. 663, jehož součástí je stavba č. p. 475 v obci 

a k. ú. Šumperk (or. ozn. Jesenická 2) ze „Seznamu majetku určeného k ponechání v majetku 

města Šumperk“ na „Seznam majetku určeného k prodeji“. 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2126/20 MJP – přeřazení st. p. č. 663, jehož součástí je stavba č. p. 475 v k. ú. Šumperk na 

seznam majetku určeného k prodeji (Jesenická 2) 

doporučuje ZM 

schválit kupní cenu pro prodej nemovitosti pozemku st. p. č. 663, jehož součástí je stavba č. p. 

475 v obci a k. ú. Šumperk (or. ozn. Jesenická 2) včetně pozemku p. č. 1269 v k. ú. Šumperk 

min. ve výši 6.500.000,-- Kč. 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2127/20 MJP – zrušení Zásad pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve 

vlastnictví města Šumperka 

doporučuje ZM 

zrušit Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města 

Šumperka (dále „Zásady“) vydané zastupitelstvem města usnesením č. 1433/09 ze dne 

10.12.2009 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2128/20 MJP – podmínky prodeje bytových domů na „Seznamu majetku určeného k prodeji“ 

doporučuje ZM 

schválit podmínky prodeje bytových domů ve vlastnictví města Šumperka uvedených na 

„Seznamu majetku určeného k prodeji“ – Balbínova 17, Balbínova 19, 17. listopadu 3 a       

17. listopadu 5: 

− předmětem prodeje jsou bytové jednotky včetně příslušenství, které budou v domech 

vymezeny prohlášením vlastníka podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, 

spoluvlastnické podíly na společných částech domu a spoluvlastnické podíly na 

pozemku zastavěném domem, pozemek, který s domem tvoří funkční celek a v případě 

domů Balbínova 17 a 19 pozemek, který je nájemci užíván jako zahrada (dále také 

předmět prodeje) 

− nájemce, který užívá byt na základě platné nájemní smlouvy má předkupní právo 

k jednotce, které zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od jejího 

doručení nájemci. Pokud nájemce nabídku nepřijme, nebo nepodepíše kupní smlouvu, 
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nebo neuhradí kupní cenu ve sjednané lhůtě, bude předmět prodeje nabídnut k prodeji 

třetím osobám ve veřejném výběrovém řízení za minimální cenu, za kterou byl předmět 

prodeje nabídnut nájemci. Informace o podmínkách prodeje ve VVŘ bude zveřejněna 

způsobem ve městě obvyklým. 

− nájemce může právo koupi bytu postoupit na rodinného příslušníka (příbuzný v řadě 

přímé, sourozenec či dítě sourozence a manžel nebo partner) na základě svého 

prohlášení s úředně ověřeným podpisem  

− kupní cena bytových jednotek: 13.440,-- Kč/m2 

kupní cena pozemku zastavěného domem 1.869,-- Kč/m2 

kupní cena pozemku tvořícího s domem funkční celek a kupní cena zahrady           

400,-- Kč/m2 

− povinnost uhradit celou kupní cenu ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo ve 

formě splátek způsobem, že ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující 

nejméně 30% kupní ceny, zbývající část bude kupující hradit v pravidelných 

rovnoměrných měsíčních splátkách až do úplného zaplacení kupní ceny, nejpozději 

však do 72 měsíců ode dne uzavření smlouvy, s tím, že kupující bude zavázán hradit 

každý rok smluvní úrok ve výši 6% z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 31.12. 

každého roku, do úplného splacení bude k prodávaným nemovitým věcem zřízeno 

zástavní právo ve prospěch města Šumperka 

− kupující je povinen uhradit veškeré dluhy vůči městu Šumperk s výjimkou dlužníků 

v úpadku, jejichž dluhy jsou řešeny oddlužením podle insolvenčního zákona 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

− po schválení podmínek prodeje nebudou v domech uvedených na „Seznamu majetku 

určeného k prodeji“ povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě 

plochy bytu nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení podmínek prodeje si v domech uvedených na „Seznamu majetku 

určeného k prodeji“ budou opravy či výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci 

sami 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2129/20 MJP – podmínky prodeje nebytových jednotek na „Seznamu majetku určeného 

k prodeji“ 

doporučuje ZM 

schválit podmínky prodeje nebytových jednotek ve vlastnictví města Šumperka uvedených na 

„Seznamu majetku určeného k prodeji“ – 17. listopadu 3 a 17. listopadu 5: 

− předmětem prodeje jsou nebytové jednotky včetně příslušenství, které budou 

v domech vymezeny prohlášením vlastníka podle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku, spoluvlastnické podíly na společných částech domu a spoluvlastnické podíly 

na pozemku zastavěném domem 

− nájemce, který užívá nebytovou jednotku na základě platné nájemní smlouvy obdrží 

nabídku na prodej nebytové jednotky, která zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do 

30 dnů od jejího doručení. Pokud nájemce nabídku nepřijme, nebo nepodepíše kupní 

smlouvu, nebo neuhradí kupní cenu ve sjednané lhůtě, bude nebytová jednotka 

nabídnuta k prodeji třetím osobám ve veřejném výběrovém řízení za minimální cenu, 

za kterou byl předmět prodeje nabídnut nájemci. Informace o podmínkách prodeje ve 

VVŘ bude zveřejněna způsobem ve městě obvyklým. 

− kupní cena nebytových jednotek: stanovena znaleckým posudkem 

− povinnost uhradit celou kupní cenu ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

− kupující je povinen uhradit veškeré dluhy vůči městu Šumperk 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 
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− po schválení podmínek prodeje nebudou v nebytových jednotkách uvedených na 

„Seznamu majetku určeného k prodeji“ povolovány stavební úpravy, při kterých by 

docházelo k úpravě jejich plochy nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení podmínek prodeje si v nebytových jednotkách uvedených na „Seznamu 

majetku určeného k prodeji“ budou opravy či výměny zařizovacích předmětů hradit 

nájemci sami 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2130/20 MJP – podmínky prodeje nebytových jednotek na „Seznamu majetku určeného 

k prodeji“ 

doporučuje ZM 

schválit podmínky prodeje nebytových jednotek ve vlastnictví města Šumperka uvedených na 

„Seznamu majetku určeného k prodeji“ – Hlavní třída 27: 

− předmětem prodeje jsou nebytové jednotky včetně příslušenství, spoluvlastnické podíly 

na společných částech domu a spoluvlastnické podíly na pozemku pod domem 

− nájemce, který užívá nebytovou jednotku na základě platné nájemní smlouvy obdrží 

nabídku na prodej nebytové jednotky, která zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do 

30 dnů od jejího doručení. Pokud nájemce nabídku nepřijme, nebo nepodepíše kupní 

smlouvu, nebo neuhradí kupní cenu ve sjednané lhůtě, bude nebytová jednotka 

nabídnuta k prodeji třetím osobám ve veřejném výběrovém řízení za minimální cenu, 

za kterou byl předmět prodeje nabídnut nájemci. Informace o podmínkách prodeje ve 

VVŘ bude zveřejněna způsobem ve městě obvyklým. 

− kupní cena nebytových jednotek: stanovena znaleckým posudkem 

− povinnost uhradit celou kupní cenu ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

− kupující je povinen uhradit veškeré dluhy vůči městu Šumperk 

− povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru 

nemovitostí  

− po schválení podmínek prodeje nebudou v nebytových jednotkách uvedených na 

„Seznamu majetku určeného k prodeji“ povolovány stavební úpravy, při kterých by 

docházelo k úpravě jejich plochy nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení podmínek prodeje si v nebytových jednotkách uvedených na „Seznamu 

majetku určeného k prodeji“ budou opravy či výměny zařizovacích předmětů hradit 

nájemci sami 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2131/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

vodovodní přípojky pro rodinný dům na adrese Bohdíkovská 2224/115, Šumperk 

schvaluje 

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

přípojky přes pozemek p. č. 1240 v k. ú. Horní Temenice, pro účely připojení rodinného domu 

na adrese Bohdíkovská 2224/115, Šumperk. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

L. M., 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 
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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 500,-- 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 

31.05.2023. 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:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2132/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu: „Silnice I/44 

Bludov – obchvat“, stavební objekt: „SO 309 – Úprava kanalizace v km 0,4 

přivaděče“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemek p. č. 914/106 v k. ú. Šumperk stavební objekt inženýrské sítě: „SO 

309 – Úprava kanalizace v km 0,4 přivaděče“, realizovaný v rámci veřejně prospěšné stavby: 

„Silnice I/44 Bludov – obchvat“. 

Povinný z věcného břemene a investor: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4, IČO 65993390 

Oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě. 

− Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.  

− Veškeré náklady, spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady za 

zápis věcného práva do katastru nemovitostí hradí povinný z věcného břemene. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2133/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu: „Silnice I/44 

Bludov – obchvat“, stavební objekt: „SO 313 – Úprava kanalizace v km 0,1 

přivaděče“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemek p. č. 914/106 v k. ú. Šumperk stavební objekt inženýrské sítě: „SO 

313 – Úprava kanalizace v km 0,1 přivaděče“, realizovaný v rámci veřejně prospěšné stavby: 

„Silnice I/44 Bludov – obchvat“. 

Povinný z věcného břemene a investor: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4, IČO 65993390 

Oprávněný z věcného břemene: 

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

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě. 

− Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.  
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− Veškeré náklady, spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady za 

zápis věcného práva do katastru nemovitostí hradí povinný z věcného břemene. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2134/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu: „Silnice I/44 

Bludov – obchvat“, stavební objekt: „SO 310 – Přeložka kanalizace v km 0,296 

přivaděče“ 

schvaluje 

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

provozovat přes pozemky p. č. 914/4, 914/11, 914/12 v k. ú. Šumperk stavební objekt 

inženýrské sítě: „SO 310 – Přeložka kanalizace v km 0,296 přivaděče“, realizovaný v rámci 

veřejně prospěšné stavby: „Silnice I/44 Bludov – obchvat“. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávněný z věcného břemene: 

TDK Electronic s.r.o., se sídlem Feritová 2945/1, 78701 Šumperk, IČO 25569341 

Investor: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4, IČO 65993390 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

− Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran 

ve výši 30.000,-- Kč vč. platné sazby DPH. Úplatu uhradí investor povinnému ve 

lhůtě nejpozději do 90 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedení vkladu 

věcného práva do katastru nemovitostí. 

− Veškeré náklady, spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady za 

zápis věcného práva do katastru nemovitostí hradí povinný z věcného břemene. 

 

Termín:  31.12.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

  

2135/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Prodejna pro dům a zahradu, ul. Zábřežská, Šumperk“ – vodovodní a splašková 

kanalizační přípojka na pozemku p. č. 914/16 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

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

a splaškové kanalizační přípojky přes pozemek p. č. 914/16 v k. ú. Šumperk, v rámci stavební 

akce: „Prodejna pro dům a zahradu, ul. Zábřežská, Šumperk“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Tiskařská 

257/10, Malešice, 10800 Praha 10, IČO 24795020 

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 
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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 

31.05.2023. 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:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2136/20 MJP – změna usnesení RM č. 2049/20 – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě pro stavbu vodovodní přípojky, pro účely připojení bytového domu na adrese 

Palackého 1670/6, Šumperk 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 2049/20 ze dne 09.07.2020, ve věci uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložit a provozovat vodovodní přípojku přes 

pozemek p. č. 1239/29 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení bytového domu na adrese 

Palackého 1670/6, Šumperk, mezi povinným ze služebnosti městem Šumperkem a 

oprávněným z věcného břemene Bytové družstvo Palackého, Šumperk, se sídlem Palackého 

1669/4, 78701 Šumperk, IČO 25899686. 

Změna usnesení spočívá v opravě stanovené výše úplaty v částce 532,-- Kč vč. DPH v platné 

sazbě, přičemž úplata se nově stanovuje v minimální výši 605,-- Kč vč. DPH v platné sazbě. 

V ostatním se usnesení RM č. 2049/20 nemění. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2137/20 MJP – záměr využití území – areál Hedva 

doporučuje ZM 

zrušit usnesení ZM č. 484/20 ze dne 14.05.2020, kterým byl schválen záměr využití území 

v areálu bývalé Hedvy. 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2138/20 MJP – zveřejnění směny pozemků v souvislosti se stavbou „Modernizace krytého 

bazénu Šumperk“ 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání 

v souvislosti se stavbou „Modernizace krytého bazénu Šumperk“ formou směnné smlouvy za 

podmínek: 

− z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 

00303461, budou převedeny do vlastnictví Podniky města Šumperka a.s., se sídlem 

Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163, část pozemku p. č. 1488/6 o 

výměře 8 m2, část pozemku p. č. 1488/8 o výměře 5 m2 a část p. č. 1488/9 o výměře 

123 m2, vše v k. ú. Šumperk 

− z vlastnictví Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 

Šumperk, IČO 65138163, budou převedeny do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 
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nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, část pozemku st. p. č. 5403 o 

výměře 146 m2, část pozemku st. p. č. 5400 o výměře 55 m2, vše v k. ú. Šumperk 

− hodnota směňovaných pozemků: 100,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě 

povinnosti odvodu DPH z kupní ceny 

− město Šumperk doplatí společnosti Podniky města Šumperka a.s., finanční rozdíl ve 

výši odpovídající rozdílu výměr směňovaných pozemků s ohledem na stanovenou 

hodnotu směňovaných pozemků 

− náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za zápis 

vkladu do katastru nemovitostí uhradí společnost Podniky města Šumperka a.s. 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2139/20 MJP – bytová problematika 

nesouhlasí 

s přechodem nájmu bytu na ulici Jeremenkové v Šumperku na pana P. K., bytem Šumperk. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2140/20 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava místní komunikace na ul. Zborovské v Šumperku“ 

schvaluje 

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

zakázku malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace na ul. Zborovská v Šumperku“ 

zhotovitelem akce firmu SUEZ Technický servis s.r.o., se sídlem Hybešova 523/10, 787 01 

Šumperk, IČO 26836980. 

Nabídková cena je 1.026.093,13 Kč bez DPH, tj. 1.241.572,69 včetně DPH. 

 

Termín:  30.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

2141/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucího výkupu části pozemku p. č. 541/1, dle GP číslo 1043-7/2020 ze 

dne 31.03.2020 jde o pozemky p. č. 541/14 o výměře 735 m2, p. č. 541/15 o výměře 325 

m2, p. č. 541/16 o výměře 297 m2, p. č. 541/17 o výměře 229 m2, p. č. 541/18 o výměře 

13 m2, vše v k. ú. Dolní Temenice do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám.  Míru 

364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

− prodávající: J. K., bytem Bratrušov 

− kupní cena dohodou 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést 

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2142/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucí směny pozemků bez finančního vyrovnání za účelem 

majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“, za podmínek: 

− z vlastnictví J. K., bytem Bratrušov, se převádí do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část p. p. č. 352, dle  GP číslo 

1043-7/2020 ze dne 31.03.2020 (dále jen GP 1) jde o díl m o výměře 22 m2 sloučený 

do pozemku p. č. 877/2 a díl n o výměře 8 m2 sloučený do pozemku p. č. 877/3, část 

p. p. č. 877, dle  GP 1 jde o díl p o výměře 48 m2 sloučený do pozemku p. č. 877/2, díl 

q o výměře 14 m2 sloučený do pozemku p. č. 877/3 a p. č. 877/4 o výměře 5 m2, 

část p. p. č. 349/2, dle GP 1 jde o p. č. 349/13 o výměře 602 m2, p. č. 349/14 o 

výměře 777 m2, p. č. 349/15 o výměře 1170 m2 vše v k. ú. Dolní Temenice, část       

p. p. č. 725, dle GP číslo 1089-8/2020 ze dne 19.03.2020 (dále jen GP 2)  jde o p. č. 

725/2 o výměře 15 m2, p. č. 725/3 o výměře 28 m2, p. č. 725/4 o výměře 29 m2, 

část p. p. č. 727/3, dle GP 2 jde o p. č. 727/6 o výměře 219 m2, p. č. 727/7 o výměře 

254 m2, p. č. 727/8 o výměře 327 m2,  část p. p. č. 727/4, dle GP 2 jde o p. č. 727/9 

o výměře 51 m2, p. č. 727/10 o výměře 58 m2, p. č. 727/11 o výměře 31 m2, část   

p. p. č. 727/5, dle GP 2 jde o p. č. 727/12 o výměře 187 m2, p. č. 727/13 o výměře 

225 m2, p. č. 727/14 o výměře 175 m2, část p. p. č. 742, dle GP 2 jde o  742/2 o 

výměře 233 m2, p. č. 742/3 o výměře 221 m2, p. č. 742/4 o výměře 183 m2, část    

p. p. č. 791, dle GP 2 jde o díl a o výměře 338 m2 sloučený do pozemku p. č. 791/2, 

díl b o výměře 313 m2 sloučený do p. č. 791/3 a díl c o výměře 315 m2 sloučený do 

pozemku p. č. 791/4, část p. p. č. 793, dle GP 2 jde o díl d o výměře 65 m2 sloučený 

do p. č. 791/2, díl e o výměře 57 m2 sloučený do p. č. 791/3 a díl f o výměře 25 m2 

sloučený do p. č. 791/4, část p. p. č. 1285, dle GP 2 jde o p. č. 1285/2 o výměře         

9 m2, p. č. 1285/3 o výměře 13 m2, p. č. 1285/4 o výměře 10 m2,  p. p. č. 804/2 o 

výměře 6936 m2, p. p. č. 1300/3 o výměře 909 m2, p. p. č. 801/6 o výměře 2420 

m2, vše v k. ú. Horní Temenice 

− z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 

00303461, se převádí do vlastnictví J. K., bytem Bratrušov, p. p. č. 1686/1 o výměře 

2777 m2, p. p. č. 1689 o výměře 179 m2 vše v k. ú.  Bratrušov, p. p. č. 1196 o výměře 

24 m2, p. p. č. 1195 o výměře 49 m2, p. p. č. 819/1  o výměře 7659 m2, p. p. č. 

936/101 o výměře 12967 m2, p. p. č. 937 o výměře 6772 m2 vše v k. ú. Horní 

Temenice 

− veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Šumperk 

− směnná smlouva bude uzavřena po výmazu zástavních a předkupních práv váznoucích 

na pozemcích Jiřího Komárka nejpozději však do 20.10.2021 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2143/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucí směny pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti 

se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“, za podmínek: 

− z vlastnictví spol. ÚSOVSKO  a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO 60793015, 

se převádí do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, část p. p. č. 505/1, dle GP číslo 1043-7/2020 ze dne 31.03.2020 

(dále jen GP) jde o díl y o výměře 269 m2 sloučený do p. č. 505/12, díl x o výměře  

275 m2 sloučený do p. č. 505/13, díl z o výměře 121 m2 sloučený do p. č. 505/14, 

část   p. p. č. 506/1, dle GP jde o díl a o výměře 11 m2 sloučený do p. č. 505/12, díl b 

o výměře 11 m2 sloučený do p. č. 505/13 a díl c o výměře 3 m2 sloučený do p. č. 

505/14, část p. p. č. 416, dle GP jde o p. č. 416/2 o výměře 184 m2, p. č. 416/3 o 

výměře 211 m2, p. č. 416/4  o výměře 123 m2 a část p. p. č. 500/5, dle GP jde o p. č. 

500/8 o výměře 263 m2, p. č. 500/9 o výměře 315 m2, p. č. 500/10 o výměře       
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134 m2, vše v k. ú. Dolní Temenice, hodnota těchto pozemků je stanovena ve výši        

100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne převádějícímu 

povinnost DPH odvést 

− z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

se převádí do vlastnictví spol. ÚSOVSKO a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO 

60793015, p. p. č. 3461 o výměře 5686 m2, p. p. č. 3449 o výměře 4 788 m2 a        

p. p. č. 3443 o výměře 450 m2 vše v k. ú. Nový Malín, hodnota těchto pozemků je 

stanovena dohodou ve výši 12,-- Kč/m2  

− směna pozemků proběhne s finančním vyrovnáním hodnot vzájemně směňovaných 

nemovitostí 

− finanční dorovnání bude provedeno do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Šumperk 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2144/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucího výkupu části pozemku p. č. 464, dle GP číslo 1043-7/2020 ze dne 

31.03.2020 (dále jen GP)  jde o díl u o výměře 162 m2 sloučený do p. č. 464/2, díl v o výměře 

239 m2 sloučený do p. č. 464/3 a díl w o výměře 86 m2 sloučený do p. č. 464/4, části 

pozemku p. č. 500/6, dle GP jde o díl d o výměře 24 m2 sloučený do p. č. 464/2, díl e o 

výměře 28 m2 sloučený do p. č. 464/3, díl f o výměře 7 m2 sloučený do p. č. 464/4, vše v     

k. ú. Dolní Temenice do  vlastnictví  města  Šumperka, se sídlem nám.  Míru 364/1, 787 01 

Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

− prodávající: ÚSOVSKO a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO 60793015 

− kupní cena dohodou 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést 

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2145/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucího výkupu části pozemku p. č. 537/1, dle GP číslo 1043-7/2020 ze 

dne 31.03.2020 jde o pozemky p. č. 537/3 o výměře 232 m2, p. č. 537/4 o výměře 61 m2,  

p. č. 537/5 o výměře 109 m2, p. č. 537/6 o výměře 684 m2, vše v k. ú. Dolní Temenice do  

vlastnictví  města  Šumperka, se sídlem nám.  Míru 364/1, 787 01 Šumperk,  IČO 00303461, 

za podmínek: 

− prodávající: L. V., Šumperk 

− kupní cena dohodou 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést 

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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− kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva, váznoucího na pozemku L. 

V., nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2146/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucího výkupu části pozemku p. č. 541/7, dle GP číslo 1043-7/2020 ze 

dne 31.03.2020 jde o pozemky p. č. 541/19 o výměře 66 m2, p. č. 541/20 o výměře 62 m2, 

vše v k. ú. Dolní Temenice do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám.  Míru 364/1,      

787 01 Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

− prodávající: J. a J. G., bytem Bohdíkov 

− kupní cena dohodou 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést 

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2147/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucího výkupu části pozemku st. p. č. 245, dle GP číslo 1043-7/2020 ze 

dne 31.03.2020 jde o pozemky p. č. 975 o výměře 357 m2, p. č. 976 o výměře 324 m2, p. č. 

977 o výměře 134 m2, vše v k. ú. Dolní Temenice do  vlastnictví  města  Šumperka, se sídlem 

nám.  Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

− prodávající: R. K., bytem Šumperk 

− kupní cena dohodou 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést 

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2148/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucího výkupu části pozemku p. č. 857, dle GP číslo 1089-8/2020 ze dne 

19.03.2020 (dále jen GP) jde o pozemky p. č. 857/2 o výměře 393 m2, p. č. 857/3 o výměře 

301 m2, p. č. 857/4 o výměře 103 m2, části pozemku p. č. 873/1, dle GP jde o pozemky p. č. 

873/4 o výměře 120 m2, p. č. 873/5 o výměře 159 m2, p. č. 873/6 o výměře 483 m2 vše v 

k. ú. Horní Temenice do  vlastnictví  města  Šumperka, se sídlem nám.  Míru 364/1, 787 01 

Šumperk,  IČO 00303461, za podmínek: 

− prodávající: J. V., bytem Šumperk 

− kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést u pozemků p. č. 857/2, p. č. 857/3, p. č. 
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857/4, p. č. 873/4 a p. č. 873/5, 50,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši 

v případě, že vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést u pozemku p. č. 873/6 

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2149/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucího výkupu části pozemku p. č. 873/2, dle GP číslo 1089-8/2020 ze 

dne 19.03.2020 (dále jen GP) jde o pozemky p. č. 873/7 o výměře 71 m2, p. č. 873/8 o 

výměře 87 m2, p. č. 873/9 o výměře 127 m2, části pozemku p. č. 884/1, dle GP jde o 

pozemky p. č. 884/7 o výměře 23 m2, p. č. 884/8 o výměře 18 m2, p. č. 884/9 o výměře     

19 m2, části pozemku p. č. 885, dle GP jde o pozemky p. č. 885/2 o výměře 71 m2, p. č. 

885/3 o výměře 90 m2, p. č. 885/4 o výměře 44 m2,  vše v k. ú. Horní Temenice do  

vlastnictví  města  Šumperka, se sídlem nám.  Míru 364/1, 787 01 Šumperk,  IČO 00303461, 

za podmínek: 

− prodávající: J. a M. P., bytem Bratrušov 

− kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést  

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2150/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucího výkupu části pozemku p. č. 922/1, dle GP číslo 1089-8/2020 ze 

dne 19.03.2020 (dále jen GP) jde o pozemky p. č. 922/4 o výměře 502 m2, p. č. 922/5 o 

výměře 288 m2, p. č. 922/6 o výměře 113 m2, vše v k. ú. Horní Temenice do  vlastnictví  

města  Šumperka, se sídlem nám.  Míru 364/1, 787 01 Šumperk,  IČO 00303461, za 

podmínek: 

− prodávající: L. P., bytem Bratrušov 

− kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést  

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2151/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucího výkupu části pozemku p. č. 970/1, dle GP číslo 1089-8/2020 ze 

dne 19.03.2020 (dále jen GP) jde o pozemky p. č. 970/8 o výměře 399 m2, p. č. 970/9 o 

výměře 165 m2, p. č. 970/10 o výměře 30 m2, p. č. 970/11 o výměře 12 m2, p. č. 970/12 o 

výměře 7 m2, vše v k. ú. Horní Temenice do  vlastnictví  města  Šumperka, se sídlem nám.  

Míru 364/1, 787 01 Šumperk,  IČO 00303461, za podmínek: 

− prodávající: S. H., bytem Šumperk 

− kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést  

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2152/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit realizaci budoucího výkupu části pozemku p. č. 1677, dle GP číslo 569-9/2020 ze dne 

20.03.2020 jde o pozemek p. č. 1677/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Bratrušov do  vlastnictví  

města  Šumperka, se sídlem nám.  Míru 364/1, 787 01 Šumperk,  IČO 00303461, za 

podmínek: 

− prodávající: M. a A. M., bytem Šumperk 

− kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést  

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2153/20 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 

schválit bezúplatný převod částí pozemku p. č. 876, dle GP č. 1043-7/2020 ze dne 

31.03.2020 jde o pozemky p. č. 876/2 o výměře 62 m2, p. č. 876/3 o výměře 19 m2, p. č. 

876/4 o výměře 91 m2, vše v k. ú. Dolní Temenice, části pozemku p. č. 1298, dle GP číslo 

1089-8/2020 ze dne 19.03.2020 jde o pozemky p. č. 1298/2 o výměře 59 m2, p. č. 1298/3 

o výměře 32 m2, p. č. 1298/4 o výměře 31 m2, p. č. 1298/5 o výměře 22 m2, vše v k. ú. 

Horní Temenice, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 

Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk,  PSČ 78701, IČO 00303461, za podmínek: 

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   



 

16|25 

RM 47 – 13.08.2020 

2154/20 MJP – správa majetku – Klášterní kostel v Šumperku – změna smlouvy napojení EPS 

na PCO 

bere na vědomí 

výpověď smlouvy o technickém a organizačním zajištění přenosu poplachových zpráv ze 

zařízení EPS na PCO KOPIS HZS podané společností LARGO PCO s.r.o., člen skupiny LARGO, se 

sídlem Železniční 547/4a Olomouc, PSČ 779 00, IČO 01741632, týkající se objektu – kostel 

Zvěstování Panny Marie, ul. Kladská, Šumperk, platnost smlouvy končí dne 31.08.2020. 

 

2155/20 MJP – správa majetku – Klášterní kostel v Šumperku – změna smlouvy napojení EPS 

na PCO 

schvaluje 

uzavření smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro 

objekt – kostel Zvěstování Panny Marie, ul. Kladská, Šumperk, s Českou republikou – 

Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, 

PSČ 779 00, IČO 70885940, a společností LARGO PCO s.r.o., se sídlem Železniční 547/4a, 

Olomouc - Chválkovice, PSČ 779 00, IČO 01741632, s účinností od 01.09.2020, na dobu 

neurčitou s 2 měsíční výpovědní dobou. 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2156/20 MJP – správa majetku – Geschaderův dům – uzavření smlouvy o výpůjčce a 

nájemních smluv 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

15.07.2020 do 31.07.2020 dle usnesení rady města č. 1938/20 ze dne 04.06.2020, vypůjčit 

kancelář č. 116 o velikosti 13,78 m2, nacházející se v 1. NP budovy č. p. 233 – stavba 

občanského vybavení, která je součástí pozemku   st. p. č. 100 v k. ú. Šumperk (Geschaderův 

dům), za těchto podmínek: 

 

 Půjčitel:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO 00303461 

 Vypůjčitel:  Společnost česko-německého porozumění Šumperk-Jeseníky, z.s., se 

sídlem Šumperk, Kladská 233/1, PSČ 787 01, IČO 43961266 

 Účel výpůjčky:   spolková činnost organizace 

 Doba výpůjčky:  neurčitá od 01.09.2020 s výpovědní dobou 6 měsíců bez uvedení 

důvodu 

 Ostatní podmínky: bezplatné poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor 

(vodné, stočné, dešťová voda, odpadky, el. energie, vytápění, úklid spol. 

prostor) 

spolu s vypůjčenými prostory má vypůjčitel právo bezplatně užívat 

společné prostory vč. společenské místnosti a kuchyňky v 1. NP budovy 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2157/20 MJP – správa majetku – Geschaderův dům – uzavření smlouvy o výpůjčce a 

nájemních smluv 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

15.07.2020 do 31.07.2020 dle usnesení rady města č. 1939/20 ze dne 04.06.2020, 

pronájem kanceláře č. 216 s kuchyňkou č. 217 o celkové velikosti 32,29 m2, nacházející se 

ve 2. NP budovy č. p. 233 – stavba občanského vybavení, která je součástí  pozemku   st. p. č. 

100 v k. ú. Šumperk (Geschaderův dům). 

 

Pronajímatel:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO 00303461 

 Nájemce:  Svaz němců Severní Morava-Orlické hory, z.s., se sídlem Šumperk, 

Kladská 233/1, PSČ 787 01, IČO 495612277 

 Doba nájmu: neurčitá od 01.09.2020 s výpovědní dobou 6 měsíců bez uvedení 

důvodu 

 Nájemné:  21.600,-- Kč/rok, možnost valorizace o míru inflace od roku 2021 

 Účel nájmu:  administrativní činnost organizace, pořádání seminářů, školení, výstav, 

organizování festivalů apod. 

 Služby: vodné, stočné, dešťová voda, odpadky, el. energie, vytápění, úklid spol. 

prostor budou hrazeny paušální částkou ve výši 21.000,-- Kč vč. 

DPH/rok 

spolu s vypůjčenými prostory má nájemce právo bezplatně užívat 

společné prostory vč. společenské místnosti a kuchyňky v 1. NP a 

jednací místnosti ve 2.NP budovy 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

2158/20 MJP – správa majetku – Geschaderův dům – uzavření smlouvy o výpůjčce a 

nájemních smluv 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

15.07.2020 do 31.07.2020 dle usnesení rady města č. 1940/20 ze dne 04.06.2020, 

pronájem kanceláří č. 212, 213, 214 a skladu č. 206 o celkové velikosti 96,37 m2, nacházející 

se ve 2. NP budovy č. p. 233 – stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku          

st. p. č. 100 v k. ú. Šumperk (Geschaderův dům). 

 

 Pronajímatel:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO 00303461 

 Nájemce:  MAS Horní Pomoraví o.p.s., se sídlem Hanušovice, Hlavní 137,  PSČ 

788 33, IČO 27777146 

 Doba nájmu: neurčitá od 01.09.2020 s výpovědní dobou 6 měsíců bez uvedení 

důvodu 

Nájemné:  62.640,-- Kč/rok, možnost valorizace o míru inflace od roku 2021 

 Účel nájmu:  administrativní činnost organizace, příprava aktivit, nepravidelná 

setkání s klienty, semináře pro pedagogy apod. 

Služby: vodné, stočné, dešťová voda, odpadky, el. energie, vytápění, úklid spol. 

prostor budou hrazeny paušální částkou ve výši 63.600,-- Kč vč. 

DPH/rok 

spolu s vypůjčenými prostory má nájemce právo bezplatně užívat 

společné prostory vč. společenské místnosti a kuchyňky v 1.NP a 

jednací místnosti ve 2.NP budovy 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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2159/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Zábřežská, č. parc. 566/6 NNk“ 

schvaluje 

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

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Zábřežská, č. parc. 566/6 

NNk“ přes pozemky p. č. 2080/2, 565/3 v k. ú. Šumperk – nová přípojka zemního kabelového 

vedení NN + rozpojovací skříň, pro účely připojení nového objektu ocelové haly na pozemku    

p. č. 566/6 v k. ú. Šumperk, v průmyslovém areálu spol. ANODUS CZ, s.r.o. 

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. Úplata se stanovuje ve výši 11.084,-- 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 zajistí geometrický plán pro určení rozsahu věcného břemene a uhradí 

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

  

2160/20 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu elektrizačního 

zařízení ČEZ: „Šumperk – Gen. Svobody, Česká pošta 

schvaluje 

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

provozovat 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. 

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. Úplata se stanovuje v minimální výši 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 zajistí geometrický plán pro určení rozsahu věcného břemene a uhradí 

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2161/20 MJP – žádost Kina Oko o souhlas s podnájmem bytu v budově kina 

souhlasí 

v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 06.04.2006, ve znění usnesení RM č. 4616/06 

ze dne 27.04.2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu 1 + 1 v budově Kina Oko 

Šumperk č. p. 1170 na pozemku st. p. č. 1246 v k. ú. a obci Šumperk, jehož je součástí (or. 

ozn. Masarykovo nám. 3), za těchto podmínek: 
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− nájemce: Kino Oko Šumperk, IČO 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 3 

− podnájemce: J. Š., Petrov nad Desnou 

− doba podnájmu: od 01.09.2020 do 31.08.2022  

− úplata za podnájem: 2.307,-- Kč/měsíc, náklady na vodné a stočné budou počítány dle 

platných cen a na základě odečtu stavu měřidel 

 

Termín:  30.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2162/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Kosmonautů 1893/21 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Kosmonautů 1893/21 NNk“ – nové 

zemní vedení NNk a přípojková skříň na pozemku p. č. 1965/16 v k. ú. Šumperk, pro účely 

připojení bytového domu na adrese Kosmonautů 1893/21, 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 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, 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 

31.05.2023. 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:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2163/20 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné 

komunikační sítě CETIN: „VPIC Šumperk, Šumavská, revitalizace, 3. etapa“ 

schvaluje 

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

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

3. etapa“ – přeložka stávajícího komunikačního vedení na pozemcích p. č. 564/23, 564/4, 

564/1, 564/6, 191/1 v k. ú. Dolní Temenice, v rámci investiční akce města „Revitalizace ulice 

Šumavská – III. etapa“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

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

− Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Služebnost bude zřízena úplatně. Úplata se stanovuje dohodou obou stran 

v jednorázové částce 500,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany 

oprávněného po doručení vyrozumění o provedení vkladu věcného břemene do 

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

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení a zaměření stavby vyhotovení příslušného 

geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti. 

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

nemovitostí. 

 

Termín:  31.10.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

2164/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondu investic 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 

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

znění, použití fondu investic k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby  

a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravu 

střechy v celkové výši do 290 tis. Kč, dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

2165/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

určený finanční dar, ve výši 20.000,-- Kč od společnosti SHM, s.r.o., Průmyslová 3020/3, 

Šumperk, IČO 47976519, zastoupené Ing. Petrem Mrkosem, v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) 

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

bude účelově poskytnut na podporu projektu Do knihovny za pohádkou. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2166/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

určený finanční dar, ve výši 15.000,-- Kč od společnosti PLATIT, a.s., Průmyslová 3020/3, 

Šumperk, IČO 25904795, zastoupené Mgr. Vladimírem Krskem, v souladu s § 27 odst. 7 

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

znění. Dar bude účelově poskytnut na podporu projektu Do knihovny za pohádkou. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 



 

21|25 

RM 47 – 13.08.2020 

2167/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

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

souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, do výše 65.668,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů pro 12 

žáků ve školním roce 2020/2021, tj. v období od 01.09.2020 do 30.06.2021, a to ve dvou 

etapách. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2168/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

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

souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, do výše 85.605,-- Kč. Dar bude poskytnut na úhradu obědů pro 16 

žáků ve školním roce 2020/2021, tj. v období od 01.09.2020 do 30.06.2021, a to ve dvou 

etapách. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

   

2169/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – nabídka neupotřebitelného majetku 

nepřijímá 

od Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, nabídku 

neupotřebitelného majetku uvedeného v příloze k bezúplatnému převodu v celkové pořizovací 

hodnotě 23.375,-- Kč, v souladu s § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2170/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – nabídka neupotřebitelného majetku 

schvaluje 

převod neupotřebitelného majetku uvedeného v příloze, v pořizovací ceně 23.375,-- Kč  

od Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, na Základní školu 

Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864. Předání a převzetí majetku bude provedeno na 

základě předávacího protokolu mezi dotčenými příspěvkovými organizacemi. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2171/20 Koncert Moravské filharmonie Olomouc 

schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října s Olomouckým krajem, 

Jeremenkova 40a, Olomouc, IČO 6009460. 

 

Termín:  26.10.2020 

         Zodpovídá: vedoucí odboru ŠKV 

   

2172/20 Vánoční Šumperk 2020 – dodatek č. 1 ke smlouvě 

schvaluje 

dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění akce Vánoční Šumperk 2020, č.j. MUSP 30736/2020 

uzavřené dne 21.07.2020. 

 

Termín:  31.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2173/20 Výjimka z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství 

schvaluje 

udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství pro: 

 

 

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

− 09.09.2020 (středa): POKÁČ A PAVEL ČADEK, Pavlínin dvůr v Šumperku, 19:30 – 

22:00 hod. 

 

 

Šumperský majáles z.s., zastoupený Mgr. Zuzanou Stonovou, J. z Poděbrad 24, 787 01 

Šumperk, IČO 06694233 

− 22.08.2020 (sobota): STATEMENT PARTY – SUMMER EDITION, zahrada při Střední 

zdravotnické škole Šumperk, Kladská 234/2, Šumperk, 17:00 – 24:00 hod. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

2174/20 Udělení patronátu a podpory projektu „Od pomluv ke spalování – dějiny strachu a 

pomluv na pohraničí“ 

neuděluje 

patronát a podporu při popularizaci projektu „Od pomluv ke spalování – dějiny strachu a 

pomluv na pohraničí“. Realizátorem projektu je Fundacja filmowa Polscy Wychodźcy. Termín 

realizace je plánován na prosinec 2020 až duben 2021. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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2175/20 Prodej propagačních předmětů v Informačním centru Šumperk 

schvaluje 

prodej propagačních předmětů za následující jednotkové prodejní ceny (cena je uváděna 

včetně DPH): 

 

multifunkční šátek          60,-- Kč 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

2176/20 Kronika města Šumperka 2017 a 2018 

schvaluje 

zápis do kroniky města Šumperka za roky 2017 a 2018. 

 

Termín:  13.08.2020 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

2177/20 Zpráva o podaných stížnostech za 1. pololetí 2020 

bere na vědomí 

zprávu o podaných stížnostech za 1. pololetí 2020 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření č. 

11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

 

  

2178/20 Vydání bezplatné parkovací karty k parkování vozidla Domova klidného stáří 

schvaluje 

vydání bezplatné parkovací karty pro vozidlo přepravující seniory Domova klidného stáří na 

adrese Hrabenovská 3324/10, 787 01 Šumperk, který provozuje společnost TESPO – INVEST 

s.r.o., 8. května 2952/24, Šumperk, IČO 27850846. 

 

Termín:  17.08.2020 

         Zodpovídá: Bc. Janderka 

 

2179/20 Informace o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2020 

bere na vědomí 

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

informaci o přijatých peticích za 1. pololetí roku 2020. 

 

2180/20 MJP – nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VHZ, a.s. – vodovody a 

kanalizace v roce 2020 

projednala 

předložené materiály:  

− aktuální Stanovy akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se 

sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO 47674954, (dále také jen „společnost 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.“) 
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− znalecký posudek vypracovaný Ing. Radkou Dostálovou (adresa: Slovenská 538/3, 

779 00 Olomouc), číslo znaleckého posudku 210-002/2020, „obvyklé (tržní) a zjištěné 

(administrativní) ceny infrastrukturního majetku – liniových inženýrských 

vodohospodářských staveb“ ze dne 10. března 2020 (dále jen „Znalecký posudek-

Šumperk“). 

 

Termín:  14.08.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

2181/20 MJP – nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VHZ, a.s. – vodovody a 

kanalizace v roce 2020 

doporučuje ZM  

schválit: 

− nepeněžitý vklad města Šumperka do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., jehož předmětem je infrastrukturní majetek 

– liniové inženýrské vodohospodářské stavby – tak, jak je tento detailně popsán ve 

výše uvedeném Znaleckém posudku-Šumperk, s tím, že částka, kterou se výše 

uvedený nepeněžitý vklad oceňuje, činí celkem 3.231.000,-- Kč (slovy: tři miliony dvě 

stě třicet jeden tisíc korun českých), 

− jeho vložení do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a.s., s tím, že v souvislosti s tímto výše uvedeným nepeněžitým vkladem bude upsáno 

3.231 (slovy: tři tisíce dvě stě třicet jeden) kus kmenových akcií společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 1.000,-- Kč každá za úhrnný emisní kurs ve výši 3.231.000,-- Kč (slovy: tři 

miliony dvě stě třicet jeden tisíc korun českých). 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

2182/20 MJP – nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VHZ, a.s. – vodovody a 

kanalizace v roce 2020 

doporučuje ZM 

schválit pověření Mgr. Tomáše Spurného, bytem Šumperk, starosty města, k veškerým 

právním jednáním a úkonům s tímto souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, 

smlouvy o vkladu, k učinění prohlášení o vkladu, k podpisu protokolu o předání a převzetí 

nepeněžitého vkladu, předání nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných 

kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., v počtu 3.231 (slovy: tři tisíce dvě stě 

třicet jeden) kus a/nebo hromadné listiny, která nahrazuje více akcií společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě, a podpisu 

příslušného předávacího protokolu ohledně těchto akcií a/nebo takové hromadné listiny. 

 

Termín:  10.09.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

2183/20 MJP – nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VHZ, a.s. – vodovody a 

kanalizace v roce 2020 

schvaluje 

zveřejnění záměru nepeněžitého vkladu dle Znaleckého posudku číslo 210-002/2020 ze dne 

10. března 2020 do společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 

2769/6, 787 01 Šumperk, IČO 47674954 (dále také jen „společnost Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s.“), ve výši 3.231.000,-- Kč (slovy: tři miliony dvě stě třicet jeden tisíc 
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korun českých) za účelem navýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s., na úřední desce. 

 

Termín:  17.08.2020 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Novotná     Ing. Jakub Jirgl 

                           1. místostarostka                2. místostarosta 
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