
ZM 29 – 12.12.2013

1

Spis. zn.: 97729/2013
č. j.: 103009/2013

U S N E S E N Í

z 29. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 12. 12. 2013

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.

1059/13 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
837/13, 890/13, 981/13, 986/13, 987/13, 1007/13, 1026/13, 1028/13, 1029/13, 
1030/13, 1031/13, 1052/13, 1056/13

  

1060/13 Kontrola plnění usnesení – doplnění usnesení ZM č. 1047/13 ze dne 7. 11. 2013

schvaluje
doplnění usnesení ZM č. 1047/13 ze dne 7. 11. 2013, kde za textem „které nabylo 
účinnosti dne 1. 9. 2013,“ přibude text „a rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 141/2013 
a č. 142/2013“ a za textem „podání písemné žádosti Státnímu fondu rozvoje bydlení“ přibude 
text „a Ministerstvu pro místní rozvoj“, a dále schvaluje prodloužení termínu usnesení ZM
č. 1047/13 ze dne 7. 11. 2013 do 31. 12. 2013.

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1061/13 Petice občanů „Zelené sídliště“

bere na vědomí
petici občanů „Zelené sídliště“ proti nové územní studii lokality „Erbenova – Fibichova“ a 
ukládá RM
odpovědět na petici v souladu s odborným stanoviskem odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic.

Termín: 30.12.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1062/13 ÚP Šumperk – prezentace územních studií „Erbenova - Fibichova“ a „nám. Svobody -
Čsl. armády“

bere na vědomí
pořízení územních studií „Erbenova – Fibichova“ a „nám. Svobody – Čsl. armády“.
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1063/13 Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se stanoví místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

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. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 5/2013, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
s účinností od 1. 1. 2014.

Termín: 01.01.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1064/13 Rozpočtové provizorium

schvaluje
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium s účinností od
1. 1. 2014 do doby schválení rozpočtu města na rok 2014. 

Termín: 01.01.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1065/13 Rozpočtové provizorium

stanoví
v souladu s ustanovením § 13 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria takto:
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací zřízených městem a 

organizacím na základě uzavřených platných smluvních vztahů uvolnit měsíčně max. 1/12 
z posledního schváleného rozpočtu roku k datu 31. 12. 2013

- organizaci PONTIS Šumperk, o. p. s., uvolnit 1/6 ze schváleného rozpočtu roku 2013
- na úhradu případné sankce, penále apod. uložené městu, jejichž neuhrazením by hrozily 

další finanční výdaje     
- uvolňování účelových finančních prostředků u dotovaných akcí 
- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce z roku 2013
- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města

Termín: 01.01.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1066/13 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo XVII roku 2013

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka číslo XVII roku 2013:
příjmy ve výši:       - 807 tis. Kč
výdaje ve výši:    - 5.000 tis. Kč

příjmy celkem: 487.203 tis. Kč
výdaje celkem: 541.119 tis. Kč

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1067/13 MJP - prodej bytových jednotek v domě Gen. Svobody 7

schvaluje
nevyhovět žádosti Z. a H. N., Šumperk, o snížení kupní ceny bytové jednotky v domě č. p. 245 
na ulici Gen. Svobody 7 v Šumperku.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1068/13 MJP - prodej bytových jednotek v domě Gen. Svobody 7

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 7. 5. 2013 do 23. 5. 2013 dle usnesení rady města č. 3609/13 ze dne 2. 5. 2013, prodej 
bytové jednotky č. 245/6 v domě č. p. 245 (or. ozn. Gen. Svobody 7) včetně příslušenství
o celkové výměře 123,88 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1862/10000 na společných 
částech domu č. p. 245 na st.p.č. 253/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1862/10000 na 
pozemku st.p.č. 253/1 o výměře 330 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- kupující: Z. a H. N., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 862.874,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 1.869,- Kč/m2, tj. 85.262,- Kč a 

pozemku tvořícího zázemí k domu 400,- Kč/m2, tj. 6.331,- Kč
- cena za opravy a výměny zařizovacích předmětů provedených v bytové jednotce po

1. 1. 2008 po snížení o amortizaci za každý kalendářní rok 1.547,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že kupující neuhradí kupní 
cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 5 % z kupní ceny bytové jednotky 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1069/13 MJP - prodej bytových jednotek v domě Gen. Svobody 7

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 7. 5. 2013 do 23. 5. 2013 dle usnesení rady města č. 3609/13 ze dne 2. 5. 2013, prodej 
bytové jednotky č. 245/5 v domě č. p. 245 (or. ozn. Gen. Svobody 7) včetně příslušenství
o celkové výměře 77,13 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1159/10000 na společných 
částech domu č. p. 245 na st.p.č. 253/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1159/10000 na 
pozemku st.p.č. 253/1  o výměře 330 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- kupující: M. Š., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 537.241,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 1.869,- Kč/m2, tj. 53.071,- Kč a 

pozemku tvořícího zázemí k domu 400,- Kč/m2, tj. 3.941,- Kč
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že kupující neuhradí kupní 
cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 5 % z kupní ceny bytové jednotky

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1070/13 MJP - prodej bytových jednotek v domě Gen. Svobody 7

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 7. 5. 2013 do 23. 5. 2013 dle usnesení rady města č. 3609/13 ze dne 2. 5. 2013, prodej 
bytové jednotky č. 245/7 v domě č. p. 245 (or. ozn. Gen. Svobody 7) včetně příslušenství
o celkové výměře 61,55 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 925/10000 na společných 
částech domu č. p. 245 na st.p.č. 253/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 925/10000 na 
pozemku st.p.č. 253/1 o výměře 330 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- kupující: I. F., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 428.721,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 1.869,- Kč/m2, tj. 42.356,- Kč a 

pozemku tvořícího zázemí k domu 400,- Kč/m2, tj. 3.145,- Kč
- cena za opravy a výměny zařizovacích předmětů provedených v bytové jednotce po

1. 1. 2008 po snížení o amortizaci v celkové výši 65.825,- Kč
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že kupující neuhradí kupní 
cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 5 % z kupní ceny bytové jednotky

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1071/13 MJP - odstoupení od kupní smlouvy MP-K/0017/2013 – nebytová jednotka v domě 
na ulici 8. května 22

schvaluje
odstoupení od kupní smlouvy č. MP-K/0017/2013/Dr uzavřené dne 16. 10. 2013
se Z. Ch., Králec, jejímž předmětem je nebytová jednotka č. 444/4 v domě č. p. 444 na st.p.č. 
643/1 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2995/10000 na společných částech domu  
a  pozemku  pod  domem v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. května 22), z důvodu neuhrazení 
kupní ceny.

Termín: 31.12.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1072/13 MJP - oprava usnesení ZM č. 672/12 ze dne 20. 9. 2012 - vrácení pozemků Státnímu 
pozemkovému úřadu dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb. (lokalita 
„Vyhlídka“)

schvaluje
opravu usnesení ZM  č. 672/12 ze dne 20. 9. 2012, kterým byl schválen bezúplatný převod 
pozemků p.č. 1564/1, p.č. 1534/113, p.č. 1534/101, p.č. 1534/104, p.č. 1534/106,
p.č. 1534/112, p.č. 1582/6, p.č. 1582/9 a p.č. 1581/2 a části p.č. 1582/1, vše v k.ú. 
Šumperk (v lokalitě „Vyhlídka), zpět do vlastnictví Pozemkovému fondu ČR, kdy místo chybně 
uvedeného pozemku p.č. 1581/2 a části p.č. 1582/1 má být správně uvedeno p.č. 1582/1
a části p.č. 1581/2.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1073/13 MJP - směna pozemků mezi městem Šumperkem a P. Š. v rámci stavby „Křižovatka 
místních komunikací ul. Vančurova – Zábřežská, včetně ul. Nerudova“

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 30. 10. 2013 do 15. 11. 2013 dle usnesení rady města č. 4232/13 ze dne 24. 10. 2013, 
směnu pozemků tak, že město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
IČ 00303461, ze svého vlastnictví převede část p.p.č. 570/7, dle GP díl „a“ p.p.č. 570/7
o výměře 1 m2 do vlastnictví P. Š., Šumperk, a P. Š. ze svého vlastnictví převede městu 
Šumperk část st.p.č. 1231, dle GP p.p.č. 3246/2 o výměře 8 m2 a p.p.č. 3246/1 o výměře
5 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel směny: realizace stavby „Křižovatka místních komunikací ul. Vančurova – Zábřežská, 

včetně ul. Nerudova“
- město Šumperk uhradí finanční rozdíl směňovaných pozemků ve výši 1.000,- Kč/k celku, 

dle dohody smluvních stran
- město Šumperk uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
- město Šumperk podá a uhradí daň z převodu nemovitostí
- město Šumperk uhradí správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1074/13 MJP - realizace prodeje p.p.č. 407/1 v k.ú. Šumperk (ul. Na hradbách)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od  8. 3. 1995 do 8. 4. 1995 dle usnesení MZ č. 237 ze dne 3. 5. 1995, prodej p.p.č. 407/1
o výměře 68 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- kupní cena: 800,- Kč/m2, záloha na kupní cenu ve výši 49.600,- Kč již byla uhrazena v roce

1995
- účel prodeje: pozemek pod stavbou
- kupující: J. a K. G., Šumperk
- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve výši 4.800,- Kč do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1075/13 MJP - změna usnesení ZM č. 1032/13 ze dne 7. 11. 2013 (or. u domu U sanatoria 
18)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1032/13 ze dne 7. 11. 2013, kterým byl schválen prodej pozemků dle 
GP st.p.č. 1742/2, p.p.č. 1992/10, p.p.č. 1992/33, p.p.č. 1992/34, p.p.č. 1992/35, p.p.č. 
1992/36, p.p.č. 1992/37 a p.p.č. 1992/38, vše v k.ú. Šumperk, spočívající ve změně na 
straně kupujících, kde místo J. J., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1992/38 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na st.p.č. 1742/2, vše v k.ú. Šumperk, a Z. B., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1992/38 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 
na st.p.č. 1742/2, vše v k.ú. Šumperk, bytem Šumperk, bude nově Z. B., pozemek p.č. 
1992/38 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1742/2, vše v k.ú. Šumperk, bytem 
Šumperk.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1032/13 ze dne 7. 11. 2013 zůstávají beze 
změny.
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Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1076/13 MJP - prodej p.p.č. 1316/14 o výměře 954 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. K. H. Máchy 15)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5312/10 ze dne 13. 5. 2010 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 1806/10 ze dne 16. 9. 2010, usnesení ZM č. 370/11 ze dne 
22. 9. 2011 a usnesení ZM č. 477/11 ze dne 15. 12. 2011, kterým byl schválen budoucí 
prodej včetně změn, prodej p.p.č. 1316/14 o výměře 954 m2, dle GP č. 6359-76/2013 a GP 
č. 6350-197/2013 nově p.p.č. 1316/14 o výměře 897 m2, p.p.č. 1316/17 o výměře 18 m2, 
p.p.č. 1316/18 o výměře 16 m2 a p.p.č. 1316/19 o výměře 23 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

OBCH/0073/2010/Vr ze dne 18. 1. 2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2012 na 
300,- Kč/m2

- kupující: B. K., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 186/1000 na p.p.č. 1316/14,
V. a L. R., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 158/1000 na p.p.č. 1316/14,
L. a S. H., první bytem Ramzová, druhá bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 
185/1000 na p.p.č. 1316/14, B. M., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 168/1000 
na p.p.č. 1316/14 a p.p.č. 1316/17, O. P., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 
152/1000 na p.p.č. 1316/14 a p.p.č. 1316/18, M. a M. R., první bytem Šumperk, druhá 
bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 151/1000 na p.p.č 1316/14 a p.p.č 
1316/19

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1077/13 MJP - výkup pozemku p.č. 100/6 o výměře 85 m2 v k.ú. Dolní Temenice (pozemek 
pod místní komunikací na ulici Temenická)

schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 100/6 o výměře 85 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na ulici 

Temenické, Šumperk
- prodávající: Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 602 00,

IČ 70890013
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- kupní cena: stanovená soudním znalcem v částce 21.090,- Kč bez DPH, tj. včetně 21% 

DPH celkem 25.519,- Kč
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 7 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- kupující město Šumperk uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 

2.200,- Kč 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující 

město Šumperk
Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1078/13 MJP - změna usnesení ZM č. 947/13 ze dne 20. 6. 2013 (or. u domu Nemocniční 20)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 947/13 ze dne 20. 6. 2013, kterým byl schválen budoucí prodej části 
p.p.č. 355/3 o výměře 249 m2 a části p.p.č 2274 o výměře 268 m2, dle GP p.p.č. 355/3
o výměře 249 m2 a p.p.č. 2274 o výměře 268 m2, vše v k.ú. Šumperk, spočívající:
- ve změně spoluvlastnických podílů na straně kupujících, a to nově tak, že budoucí kupující 

J. a D. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 355/3 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/5 na p.p.č. 2274, bytem Malá Morava, M. a M. H., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/5 na p.p.č. 355/3 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 2274,
P. a M. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 355/3 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/5 na p.p.č. 2274 a M. T., spoluvlastnický podíl o velikosti 2/5 na p.p.č. 355/3 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 2/5 na p.p.č. 2274, všichni bytem Šumperk

- ve změně termínu převodu, kdy vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 
100 % kupní ceny, nejpozději k datu 30. 6. 2015

Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 947/13 ze dne 20. 6. 2013 zůstávají beze 
změny.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1079/13 MJP - změna usnesení ZM č. 1673/10 ze dne 17. 6. 2010, usnesení ZM č. 95/11 ze 
dne 27. 1. 2011, usnesení ZM č. 201/11 ze dne 14. 4. 2011, usnesení ZM č. 307/11 
ze dne 21. 7. 2011 a usnesení ZM č. 886/13 ze dne 25. 4. 2013 - podmínky 
realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ - II. fáze“, který 
je podporován dotací z Operačního programu Životní prostředí na základě Rozhodnutí 
ministra životního prostředí č. 08022651-SFŽP ze dne 30. 3. 2009

schvaluje
změnu usnesení zastupitelstva města č. 1673/10 ze dne 17. 6. 2010 ve znění usnesení ZM
č. 95/11 ze dne 27. 1. 2011, usnesení ZM č. 201/11 ze dne 14. 4. 2011, usnesení ZM
č. 307/11 ze dne 21. 7. 2011 a usnesení ZM č. 886/13 ze dne 25. 4. 2013, kterým byly 
schváleny podmínky realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ -
II. fáze“, který je podporován dotací z Operačního programu Životní prostředí na základě 
Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 08022651-SFŽP ze dne 30. 3. 2009. Změna 
spočívá v úpravě a posunutí harmonogramu splátek bezúročné půjčky města Šumperka 
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., v celkové výši 11.966.000,- Kč, který 
nově zní:

do 30.03.2014 1.250.000,- Kč
do 30.06.2014 1.250.000,- Kč
do 30.09.2014 1.250.000,- Kč
do 31.12.2014 1.250.000,- Kč
do 30.03.2015 1.740.000,- Kč
do 30.06.2015 1.740.000,- Kč
do 30.09.2015 1.740.000,- Kč
do 31.12.2015 1.746.000,- Kč

Na základě této změny dojde k uzavření dodatku č. 5 k uzavřené Smlouvě o podmínkách 
realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“.
V ostatním se podmínky realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ -
II. fáze nemění.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1080/13 MJP - změna usnesení ZM č. 1673/10 ze dne 17. 6. 2010, usnesení ZM č. 95/11 ze 
dne 27. 1. 2011, usnesení ZM č. 201/11 ze dne 14. 4. 2011, usnesení ZM č. 307/11 
ze dne 21. 7. 2011 a usnesení ZM č. 886/13 ze dne 25. 4. 2013 - podmínky 
realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ - II. fáze“, který 
je podporován dotací z Operačního programu Životní prostředí na základě Rozhodnutí 
ministra životního prostředí č. 08022651-SFŽP ze dne 30. 3. 2009

bere na vědomí
znění ručitelského prohlášení, které bude uzavřeno mezi městem Šumperkem a Státním 
fondem životního prostředí České republiky s tím, že smlouva o převzetí ručitelského závazku 
ve výši cca 12.000.000,- Kč v rámci projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy“ - II. fáze“ musí být schválena zastupitelstvem města.

1081/13 MJP - změna usnesení ZM č. 1673/10 ze dne 17. 6. 2010, usnesení ZM č. 95/11 ze 
dne 27. 1. 2011, usnesení ZM č. 201/11 ze dne 14. 4. 2011, usnesení ZM č. 307/11 
ze dne 21. 7. 2011 a usnesení ZM č. 886/13 ze dne 25. 4. 2013 - podmínky 
realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ - II. fáze“, který 
je podporován dotací z Operačního programu Životní prostředí na základě Rozhodnutí 
ministra životního prostředí č. 08022651-SFŽP ze dne 30. 3. 2009

schvaluje
budoucí příslib vystavení ručitelského prohlášení města Šumperka v rámci projektu „Zlepšení 
kvality vod horního povodí řeky Moravy“ - II. fáze“ vůči Státnímu fondu životního prostředí 
České republiky v částce ve výši cca 12.000.000,- Kč.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1082/13 MJP - prodej akcií společnosti ŠMR a. s.

schvaluje
prodej 100 kusů akcií na majitele v nominální hodnotě 1.000,- Kč/1 kus akcie společnosti 
ŠMR a. s. se sídlem Hněvkovská 1228/50, Praha 11, PSČ 148 00, IČ 60793295, a to za 
kupní cenu 100.000,- Kč, tj. 1.000,- Kč/1 kus akcie.

Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461

Kupující: A. M., Zábřeh

Předmět koupě: 100 kusů akcií na majitele v nominální hodnotě 1.000,- Kč/1 kus
akcie společnosti ŠMR a. s.

Kupní cena: 100.000,- Kč, tj. 1.000,- Kč/1 kus akcie společnosti ŠMR a. s.

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1083/13 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, 
IČ 71011994, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2003 a dodatku č. 2 ze dne 15. 9. 2005.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1084/13 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace,
IČ 60801085, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2003, dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2004
a dodatku č. 3 ze dne 15. 9. 2005.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1085/13 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková 
organizace, IČ 00852091, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2003, dodatku č. 2 ze dne
26. 11. 2004, dodatku č. 3 ze dne 9. 6. 2005 a dodatku č. 4 ze dne 14. 4. 2011.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1086/13 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 24. 4. 2003, dodatku č. 2 ze dne 6. 5. 2004, dodatku č. 3 ze dne 15. 9. 2005
a dodatku č. 4 ze dne 28. 12. 2007.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1087/13 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, ve znění dodatku
č. 1 ze dne 15. 9. 2005 a dodatku č. 2 ze dne 28. 12. 2007.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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1088/13 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, ve znění dodatku č. 1
ze dne 15. 9. 2005 a dodatku č. 2 ze dne 28. 12. 2007.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1089/13 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 25. 4. 2003, dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2004, dodatku č. 3 ze dne 15. 9. 2005, 
dodatku č. 4 ze dne 20. 10. 2006 a dodatku č. 5 ze dne 28. 12. 2007.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1090/13 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, ve znění dodatku
č. 1 ze dne 24. 4. 2003, dodatku č. 2 ze dne 15. 9. 2005 a dodatku č. 3 ze dne 28. 12. 2007.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1091/13 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2005, dodatku č. 2 ze dne 12. 7. 2012 a dodatku č. 3 ze dne 
15. 11. 2012.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1092/13 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině Kina Oko Šumperk, Masarykovo náměstí 3, IČ 00851400,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2008.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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1093/13 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městské knihovny Šumperk, příspěvková organizace,
17. listopadu 6, IČ 65496604, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2003 a dodatku č. 2 ze 
dne 2. 5. 2008.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1094/13 Zápis do kroniky města Šumperka za rok 2011

bere na vědomí
kronikářský zápis za rok 2011.

Termín: 12.12.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1095/13 Mimořádné odměny

schvaluje

1. mimořádné odměny předsedů výborů ZM a předsedů komisí RM, kteří jsou členy ZM, dle 
předloženého návrhu

2. mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM, dle předloženého návrhu
3. mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle předloženého návrhu 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů

Termín: 16.12.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1096/13 Mimořádné odměny

ukládá
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů.

Termín: 16.12.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

předsedové výborů ZM

1097/13 Dopis manželů D.

bere na vědomí
dopis manželů D. ve věci nesouhlasu s plánovanou výstavbou parkovacích míst v lokalitě
ul. Evaldovy.
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1098/13 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 27/2013 z jednání finančního výboru dne 2. 12. 2013.

1099/13 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 7. 11. 2013

bere na vědomí
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 7. 11. 2013.

Ing. Marek Zapletal v. r. Ing. Petr Suchomel v. r.
  1. místostarosta   2. místostarosta




