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Naše čj.: MUSP 125550/2020 

Naše sp. zn.: 119776/2020 TAJ/IVNO *MUSPX028C02I* 

 

U S N E S E N Í  

z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 10. 12. 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. 

 

 

633/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 517/20, 518/20, 521/20, 581/20, 586/20, 594/20, 595/20, 

596/20, 597/20, 598/20, 599/20, 600/20, 601/20, 605/20, 628/20, 630/20 

 

 

 

634/20 Rozpočet města Šumperka na rok 2021 

schvaluje 

rozpočet města Šumperka na rok 2021 dle předloženého materiálu: 

příjmy rozpočtu celkem: 568.916 tis. Kč 

přebytek z minulých let:    25.800 tis. Kč 

 

výdaje rozpočtu celkem: 574.012 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů:     20.700 tis. Kč 

 

 

Termín: 01.01.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

635/20 Rozpočet města Šumperka na rok 2021 

schvaluje 

rozpočty fondů města Šumperka dle předloženého materiálu: 

sociální fond 

fond životního prostředí 

fond na úpravu zevnějšku 

 

Termín: 01.01.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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636/20 Rozpočet města Šumperka na rok 2021 

schvaluje 

v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2021, poskytnout (uvolnit) 

finanční prostředky z rozpočtu města Šumperka, vyjmenovaným právnickým osobám 

uvedených v rozpočtu města Šumperka na rok 2021. 

 

Termín: 01.01.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

637/20 Obecně závazná vyhláška č. 11/2020, o místním poplatku za odpad 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 1 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku č. 11/2020, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Termín: 01.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

638/20 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2019/2020 

bere na vědomí 

předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním v roce 2019/2020. 

 

 

 

639/20 MJP - prodej st.p.č. 1586, jehož součástí je stavba bez čp/če a st.p.č. 873, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Šumperk (budovy v areálu nemocnice – 

pavilon E neurologie, pavilon 12 garáže a dílna) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 9. 11. 2020 do 24. 11. 2020 dle usnesení rady města č. 2408/20 ze dne 5. 11. 2020, 

prodej pozemku st.p.č. 1586 o výměře 671 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení (lůžkový pavilon E neurologie), a pozemku 

st.p.č. 873 o výměře 502 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – 

stavba občanského vybavení (pavilon 12 garáže a dílna), včetně všech součástí 

a příslušenství, vše v k.ú. Šumperk, (dále také jako nemovité věci) za níže uvedených 

podmínek: 

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

- kupující: Nemocnice Šumperk a. s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, IČO 47682795 

- kupní cena pozemku st.p.č. 1586 o výměře 671 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, 6.700.000,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši 

a pozemku st.p.č. 873 o výměře 502 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, 900.000,-- Kč 
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- účel prodeje: provozování zdravotnické činnosti 

- povinnost kupujícího uhradit kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek 

za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.01.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

640/20 MJP - směna pozemků - město x LEZAPARI Development s. r. o. (or. bývalá dolní 

kasárna – polyfunkční dům U Barborky) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 29. 9. 2020 do 14. 10. 2020 dle usnesení rady města č. 2255/20 ze dne 24. 9. 2020, 

směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to formou směnné 

smlouvy s finančním vyrovnáním: 

 

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

bude převeden do vlastnictví LEZAPARI Development s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 

2866/1a, Šumperk, pozemek p.č. 3297/1 o výměře 8 m2, pozemek p.č. 3297/5 o výměře 

9 m2, část pozemku p.č. 765/2 o výměře 18 m2, (dle GP č. 7205-201/2020  p.p.č. 3378 

o výměře 18 m2) a část pozemku p.č. 1782/4 o výměře 97 m2 (dle GP č. 7205-201/2020 

p.p.č. 3379 o výměře 13 m2, p.p.č. 3380 o výměře 43 m2, p.p.č. 3381 o výměře 13 m2 

a p.p.č. 3382 o výměře 28 m2) vše v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných 

pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemků a finanční částky 800,-- Kč/m2 

a platná sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

z vlastnictví LEZAPARI Development s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, 

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

IČO 00303461, pozemek p.č. 3297/6 o výměře 1 m2, pozemek p.č. 3297/7 o výměře 

3 m2, část pozemku p.č.st. 1782/2 a část pozemku p.č. 3196 celkem o výměře 86 m2 (dle 

GP č. 7205-201/2020 p.p.č. 3196/5 o výměře 86 m2) vše v k.ú. Šumperk, přičemž 

hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční 

částky 300,-- Kč/m2 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán společností LEZAPARI 

Development s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, úhrada bude provedena 

do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků a správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí LEZAPARI 

Development s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk 

- směna pozemků bude realizována po zrušení zapsaných věcných práv k pozemkům ve 

vlastnictví LEZAPARI Development s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, 

a vydaném souhlasu k dělení pozemků 

 

Termín: 28.02.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

641/20 MJP - prodej pozemku p.č. 921/18 v k.ú. Dolní Temenice (or. zahrada u rodinného 

domu při ul. Anglické) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 29. 9. 2020 do 14. 10. 2020 v souladu s usnesením rady města č. 2254/20 ze dne 

24. 9. 2020, prodej pozemku parcelní číslo 921/18 o výměře 127 m2 v k.ú. Dolní Temenice. 
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Kupující: A. R. G., Hanušovice, a J. G., Staré Město 

 

Podmínky prodeje: 

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

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

 

Termín: 31.03.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

642/20 MJP - bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace Kino 

Oko Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu, kterou město Šumperk převede do vlastnictví 

příspěvkové organizace Kino Oko Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 3, Šumperk, 

IČO 00851400, movité věci – vybavení budovy kina při ul. Masarykovo nám. 3, Šumperk, 

v celkové pořizovací ceně 714.499,22 Kč. 

 

Termín: 31.01.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

643/20 MJP - převod bytové jednotky v domě Prievidzská, Šumperk – oprava písařské chyby 

v usnesení ZM 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 614/20 ze dne 29. 10. 2020 spočívající v opravě písařské chyby, kdy 

nesprávně uvedené číslo bytové jednotky se nahrazuje číslem. 

 

Termín: 10.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

644/20 MJP - předání fondu oprav tvořeného z nájemného bytů v domě Prievidzská 25, 27, 

Šumperk, založenému společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

předání fondu oprav tvořeného z nájemného vybíraného z 24 bytů v domě Prievidzská 25, 27, 

Šumperk, Společenství vlastníků domu čp. 2922, 2923 v Šumperku, Prievidzská 25, 27, 

IČO 09512292, se sídlem Prievidzská 2923/27, Šumperk, s tím, že: 

- do 31. 12. 2020 bude společenství vlastníků jednotek předán fond oprav vyčíslený k datu 

31. 12. 2019 

- konečný zůstatek fondu oprav bude předán společenství vlastníků jednotek v termínu 

do 30. 6. 2021 po vyúčtování služeb od dodavatelů za rok 2020 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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645/20 Dodatek č. 2 ke smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 

území města Šumperka 

schvaluje 

dodatek č. 2 ke smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území města 

Šumperka. 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

 

646/20 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 

2020 mezi městem Šumperkem jako poskytovatelem a Divadlem Šumperk, s. r. o., 

Komenského 312/3, Šumperk, jako příjemcem dle předloženého materiálu. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

647/20 Regenerace panelového sídliště Sever – aktualizace projektu 

schvaluje 

dodatek č. 1 k projektu „Regenerace panelového sídliště Šumperk – Sever“ dle nařízení vlády 

č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Termín: 15.12.2020 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

 

 

648/20 Regenerace panelového sídliště Sever – aktualizace projektu 

schvaluje 

dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Šumperk – Sever – etapa 3B“ dle 

nařízení vlády č. 390/2017, ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 

50 % uznatelných nákladů a v plné výši nákladů neuznatelných.  

 

Termín: 15.12.2020 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 
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649/20 Volba přísedících okresního soudu 

volí 

na základě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 

v platném znění, přísedícími Okresního soudu v Šumperku na čtyřleté volební období počínající 

zvolením tyto občany: 

 

J. V., bytem Šumperk 

T. K., bytem Šumperk 

T. S., bytem Šumperk 

Z. J., bytem Šumperk 

M. M., bytem Šumperk 

R. S., bytem Šumperk 

M. T., bytem Šumperk 

 

 

Termín: 10.12.2020 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

650/20 Žádost o změnu účelu čerpání části dotace z rozpočtu města Šumperka – Fotbalový 

klub Šumperk 

schvaluje 

organizaci Fotbalový klub Šumperk, z. s., se sídlem Žerotínova 1691/55 Šumperk, 

IČO 26999501, změnu účelu čerpání části dotace z rozpočtu města Šumperka v roce 2020, 

a to  

 

z původního účelu na úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své 

sportovní činnosti, včetně úhrady části mezd a ostatních osobních nákladů, na podporu 

trenérů a na náklady spojené se Sportovním střediskem mládeže U9 až U15 ve výši 990 tis. Kč 

 

na nový účel, a to 120 tis. Kč na úhradu investice – nákupu sněhové frézy, zbývající dotaci ve 

výši 870 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní 

činnosti, včetně úhrady části mezd a ostatních osobních nákladů, na podporu trenérů a na 

náklady spojené se Sportovním střediskem mládeže U9 až U15. 

 

 

Termín: 10.12.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

651/20 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kino Oko 

schvaluje 

dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kino Oko Šumperk, Masarykovo 

náměstí 3, IČO 00851400, ze dne 21. 9. 2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2008, 

dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 23. 3. 2017, dodatku č. 4 ze dne 

15. 6. 2017 a dodatku č. 5 ze dne 13. 12. 2018. 

 

Termín: 10.12.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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652/20 Společnost česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z. s. 

schvaluje 

vystoupení města Šumperka ze spolku Společnost česko-německého porozumění Šumperk – 

Jeseníky, z. s., se sídlem Kladská 233/1, Šumperk, IČO 43961266. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

653/20 Společnost česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z. s. 

schvaluje 

neposkytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 Společnosti česko-německého 

porozumění Šumperk – Jeseníky, z. s. 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

654/20 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 8/2020 z jednání finančního výboru dne 30. 11. 2020. 

 

 

 

655/20 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 14/2020 ze zasedání kontrolního výboru dne 3. 11. 2020. 

 

 

 

656/20 Odpověď na interpelaci 

bere na vědomí 

odpověď na interpelaci MgA, Kamila Navrátila ze zasedání zastupitelstva města dne 

29. 10. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 
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