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Spis. zn.: 14906/2014
č. j.: 14909/2014

U S N E S E N Í

z 31. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 27. 2. 2014

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.

1124/14 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
551/12, 1021/13, 1022/13, 1039/13, 1082/13, 1102/14, 1103/14, 1104/14, 1106/14, 
1107/14, 1109/14, 1110/14, 1111/14, 1112/14, 1117/14, 1118/14, 1119/14

1125/14 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

1040/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1041/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1042/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1043/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1044/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel

1126/14 Ceny města Šumperka za rok 2013 - vyhodnocení

uděluje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Ceny města Šumperka za rok 2013 v těchto kategoriích:

Kultura PhDr. Milena Filipová
Sport Vladimír Štěpán
Významný počin v humanitární
a sociální oblasti David Císař, František Macenauer, Petr Janda
Vzdělávání Anežka Kovalová
Podnikání – drobné podnikání Pravoslav Verner – Verner Motor
Podnikání – výrobní společnosti SUMTEX CZ s. r. o.
Architektura – rekonstrukce Pramet Tools, s. r. o.
Životní prostředí a ekologie Ing. Bořivoj Malec
Cena mladých Jaroslav Žváček
Přínos městu Mgr. Miroslav Kubíček

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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1127/14 Žádost Armády spásy, Centra sociálních služeb, o navýšení veřejné finanční podpory

schvaluje
navýšení veřejné finanční podpory organizaci Armáda spásy, Centrum sociálních služeb, 
Vikýřovická 1495, Šumperk, IČO 40613411, dle žádosti organizace o částku 130.000,- Kč, tj. 
z částky 1.170.000,- Kč na 1.300.000,- Kč na rok 2014 a léta následující.

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1128/14 Žádost Armády spásy, Centra sociálních služeb, o navýšení veřejné finanční podpory

ukládá RM
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2014 částku 130.000,- Kč na 
navýšení veřejné finanční podpory pro Armádu spásy, Centrum sociálních služeb, Vikýřovická 
1495, Šumperk, IČO 40613411.

Termín: 13.03.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1129/14 Žádost Charity Šumperk o navýšení veřejné finanční podpory

schvaluje

1. navýšení veřejné finanční podpory organizaci Charita Šumperk, Žerotínova 12, Šumperk, 
IČO 48005894, o částku 361.000,- Kč, tj. z částky 500.000,- Kč na částku 861.000,- Kč

2. změnu obecných podmínek schválených usnesením ZM č. 781/12 ze dne 20. 12. 2012:
- smlouva o poskytnutí VFP na dobu neurčitou
- povinnost předložit vyúčtování poskytnuté VFP nejpozději do 28. 2. roku následujícím 

po poskytnutí VFP

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1130/14 MJP - prodej pozemku st.p.č. 274/3 v k.ú. Horní Temenice o výměře 2 m2 pod 
stavbou RD

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 3. 2. 2014 do 19. 2. 2014 dle usnesení rady města č. 4517/14 ze dne 30. 1. 2014, prodej 
pozemku st.p.č. 274/3 o výměře 2 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek:
- kupní cena: 1.323,- Kč/m2

- účel prodeje: pozemek pod stavbou
- kupující: E. Š., Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1131/14 MJP - bezúplatný převod části p.p.č. 390/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Šumperk 
z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví Olomouckého kraje a bezúplatné nabytí 
p.p.č. 2044/6 o výměře 38 m2 v k.ú. Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví města Šumperka (or. pod schody při ul. Hanácké a pozemek při ul. 
Okružní)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 3. 2. 2014 do 19. 2. 2014 dle usnesení rady města č. 4518/14 ze dne 30. 1. 2014, 
bezúplatný převod části p.p.č. 390/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 6365-
153/2013 ze dne 6. 12. 2013 pozemek p.č. 390/5 o výměře 38 m2 v k.ú. Šumperk, 
z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, do 
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy 
Šumperk, Hanácká 3, se sídlem Hanácká 145/3, Šumperk, IČO 49589768, a současně 
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2044/6 o výměře 38 m2 v k.ú. Šumperk z vlastnictví 
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, 
Hanácká 3, IČO 49589768, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČO 00303461. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1132/14 MJP - výkup pozemku p.č. 2044/7 o výměře 9 m2 v k.ú. Šumperk (pozemek pod 
komunikací na ulici Okružní)

schvaluje
na základě schváleného záměru města usnesením ZM č. 194/07 ze dne 8. 3. 2007, kterým 
byl přislíben budoucí výkup části pozemku p.č. 2349/2 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Šumperk, 
výkup části p.č. 2349/2 o výměře 9 m2, dle GP č. 6203-252/2012 nově p.p.č. 2044/7
o výměře 9 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na ulici 

Okružní, Šumperk
- prodávající:

L. M., Šumperk, podíl ve výši 1/3
S. M., Šumperk, podíl ve výši 1/3
P. M., Šumperk, podíl ve výši 1/3

- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 30,- Kč/m2, tj. 270,- Kč
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

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

město Šumperk

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1133/14 MJP - prodej st.p.č. 1825/2 o výměře 401 m2, p.p.č. 1992/12 o výměře 287 m2 a 
části p.p.č. 1992/10 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Šumperk (pozemky u domu
Denisova 3)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1676/11 ze dne 10. 11. 2011 a 
od 17. 9. 2012 do 3. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2805/12 ze dne 13. 9. 2012, dle 
usnesení zastupitelstva města č. 734/12 ze dne 15. 11. 2012 a usnesení ZM č. 815/13
ze dne 21. 2. 2013, kterým byl schválen budoucí prodej včetně změn, prodej p.p.č. 1825/2
o výměře 401 m2, p.p.č. 1992/12 o výměře 287 m2 a části p.p.č. 1992/10 o výměře 8 m2, dle 
GP č. 6149-161/2012 nově p.p.č. 3234/1 o výměře 295 m2, p.p.č. 3234/2 o výměře 47 m2,
p.p.č. 1992/12 o výměře 142 m2, p.p.č. 1992/32 o výměře 67 m2, p.p.č. 1992/31 o výměře 
68 m2 a p.p.č. 1992/30 o výměře 69 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada a zázemí k domu Denisova 3, Šumperk
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

OBCH/0004/2013/Vr ze dne 19. 2. 2013 na 300,- Kč/m2

- kupující: O. I., Ostrava, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3234/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1992/31, P. S., Praha, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/16 na p.p.č. 3234/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 
1992/31, E. H. S., Předměřice nad Jizerou, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na p.p.č. 
3234/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1992/31, F. K., Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 3234/1, pozemek p.č. 3234/2 a p.p.č. 
1992/32, E. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 3234/1 a celý p.p.č. 
1992/30, G. a D. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 3234/1 a p.p.č. 
1992/12, všichni bytem Šumperk

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

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1134/14 MJP - uplatnění nároku z titulu skryté vady – prodaná bytová jednotka v domě na ulici 
Gen. Svobody 7

schvaluje
uzavření dohody s vlastníky převedené bytové jednotky č. 245/4 v domě č. p. 245 na st.p.č 
253/1 v k.ú. Šumperk o poskytnutí slevy z kupní ceny ve výši 40.000,- Kč na základě 
uplatněného nároku na slevu z titulu skryté vady.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1135/14 MJP - stanovení kupních cen pro rok 2014 a následující

schvaluje
pravidlo určování kupních cen u pozemků pro rok 2014 a následující s platností od
27. 2. 2014 se zachováním stejných cen jako pro rok 2013, takto:

- k.ú. Šumperk: 
- pod obytnými domy ...........................1.869,- Kč/m2

  platí pro zastavěný pozemek s tím, že u nezastavěné části pozemku bude kupní cena
  stanovena jako u zahrad a pozemků tvořící se stavbou jeden funkční celek
- pod garážemi .....................................1.725,- Kč/m2
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- zahrady u obytných domů.....................400,- Kč/m2 bez rozdílu zastavěné nebo
  nezastavěné části pozemku stavbou, která není zapsána v katastru

- k.ú. Horní a Dolní Temenice:
- pod obytnými domy ...........................1.323,- Kč/m2

  platí pro zastavěný pozemek s tím, že u nezastavěné části pozemku bude kupní cena
  stanovena jako u zahrad a pozemků tvořící se stavbou jeden funkční celek
- pod garážemi .....................................1.221,- Kč/m2

- zahrady u obytných domů.................... 300,- Kč/m2 bez rozdílu zastavěné nebo
  nezastavěné části pozemku stavbou, která není zapsána v katastru

V případě splátkování kupní ceny se stanovuje maximální doba splátek 12 měsíců.
Takto stanovené kupní ceny platí do doby změny usnesení zastupitelstva města.

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1136/14 MJP - změna „Zásad pro prodej…“

schvaluje
změnu „Zásad pro prodej...“ tak,
- že v čl. III. se doplňuje věta tohoto znění:

Kupní cena stavebního pozemku pod bytovým domem se při prodeji v roce 2014 a 
následujících stanoví v souladu s usnesením ZM č. 1135/14 ze dne 27. 2. 2014.

- že v čl. V. se doplňuje odstavec tohoto znění:
Při prodeji bytových jednotek v roce 2014 a následujících písmeno N vyjadřuje hodnotu 
výše ročního nájemného stanoveného v souladu s usnesením RM č. 4101/09  ze dne
23. 7. 2009.

Ostatní ustanovení „Zásad pro prodej…“ zůstávají beze změny.
Změna nabývá účinnosti dnem schválení.

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1137/14 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27, Šumperk - změna budoucího kupujícího bytů 
č. 2923/8 a č. 2923/10 v domě Prievidzská 27, Šumperk

schvaluje
uzavření dohody mezi D. K., Šumperk, na straně jedné a městem Šumperk na straně druhé, 
kterou se ke dni 28. 2. 2014 zruší Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod domem, na 
budoucí převod bytu č. 2923/8 v III. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. 
Prievidzská č. p. 2923/27.
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytové 
jednotky č. 2923/8 v III. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská
č. p. 2923/27 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod 
domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperk a budoucím nabyvatelem H. J., 
Šumperk. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 3. 2014. Předmětem smlouvy je budoucí 
převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2923/8 v III. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2923/27 včetně příslušných podílů na společných částech 
domu a na pozemku pod domem.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1138/14 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27, Šumperk - změna budoucího kupujícího bytů 
č. 2923/8 a č. 2923/10 v domě Prievidzská 27, Šumperk

schvaluje
uzavření dohody mezi M. V., Šumperk, na straně jedné a městem Šumperk na straně druhé, 
kterou se ke dni 28. 2. 2014 zruší Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod domem, na 
budoucí převod bytu č. 2923/10 v IV. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. 
Prievidzská č. p. 2923/27.
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytové 
jednotky č. 2923/10 v IV. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská
č. p. 2923/27 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod 
domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperk a budoucím nabyvatelem S. M., 
Rapotín. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 3. 2014. Předmětem smlouvy je budoucí 
převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2923/10 v IV. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2923/27 včetně příslušných podílů na společných částech 
domu a na pozemku pod domem.

Termín: 31.03.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1139/14 Veřejná zakázka „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území 
města Šumperka“

bere na vědomí
zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, 
chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ zadávanou dle § 27 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zadávací řízení pro období platnosti od
1. 9. 2014 do 31. 8. 2020. Zadávací řízení otevřené, zakázka na služby, zakázka významná 
dle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

1140/14 Veřejná zakázka „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území 
města Šumperka“

schvaluje
v souladu s ustanovením § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, odůvodnění veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a 
příslušenství na území města Šumperka“ zpracované dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Termín: 27.02.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

1141/14 Zpráva o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2013

bere na vědomí
zprávu o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2013.
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1142/14 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 29/2014 z jednání finančního výboru dne 10. 2. 2014.

1143/14 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 23. 1. 2014

bere na vědomí
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 23. 1. 2014.

Mgr. Zdeněk Brož v. r. Ing. Marek Zapletal v. r.
          starosta     1. místostarosta




