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Naše čj.: MUSP 9943/2021 

Naše sp. zn.: 5612/2021 TAJ/IVNO *MUSPX028YWJZ* 

 

U S N E S E N Í  

z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2021 

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. 

 

657/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 360/19, 369/19, 370/19, 373/19, 413/20, 431/20, 432/20, 

433/20, 434/20, 435/20, 436/20, 437/20, 438/20, 439/20, 440/20, 441/20, 442/20, 

443/20, 444/20, 445/20, 446/20, 447/20, 448/20, 449/20, 450/20, 451/20, 472/20, 

480/20, 486/20, 487/20, 488/20, 489/20, 516/20, 520/20, 532/20, 533/20, 552/20, 

555/20, 572/20, 574/20, 575/20, 577/20, 579/20, 589/20, 602/20, 603/20, 604/20, 

611/20, 616/20, 618/20, 622/20, 623/20, 624/20, 625/20, 626/20, 627/20, 629/20, 

634/20, 635/20, 636/20, 637/20, 643/20, 645/20, 646/20, 647/20, 648/20, 649/20, 

650/20, 651/20, 652/20, 653/20 

 

658/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

      81/15 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    384/16 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    725/17 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    876/17 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

      74/18 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

     75/18 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   161/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   162/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   164/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   165/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   302/19 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   303/19 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   304/19 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   305/19 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   333/19 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   478/20 do 31.07.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   524/20 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 



 

2|8 

ZM 21 – 28.01.2021 

 

659/21 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 553/20 ze dne 10. 9. 2020 

ruší 

usnesení ZM č. 553/20 ze dne 10. 9. 2020 z důvodu podání nové žádosti. 

 

Termín: 28.01.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

660/21 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo I roku 2021: 

příjmy ve výši:               0 tis. Kč 

výdaje ve výši:  132.363 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  568.916 tis. Kč 

výdaje celkem:  706.375 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 759.989 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   727.075 tis. Kč 

 

 

Termín: 31.01.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

661/21 MJP - obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 5/1993 

vydává 

na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje 

obecně závazná vyhláška č. 5/1993 o vyhlášení městských zón města Šumperka, s účinností 

od 1. 3. 2021. 

Termín: 01.03.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

662/21 MJP - obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 4/2004 

vydává 

na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se zrušuje 

obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, s účinností od 1. 3. 2021. 

 

Termín: 01.03.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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663/21 MJP - směna pozemků – město Šumperk x ČR Státní pozemkový úřad (lokalita 

„Sanatorka“) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 21. 12. 2020 do 6. 1. 2021 dle usnesení rady města č. 2532/20 ze dne 17. 12. 2020, 

směnu pozemků, a to formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 

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

bude převeden do vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČO 01312774, pozemek p.č. 

2554/4, druh pozemku orná půda, o výměře 1 285 m2 v obci a k.ú. Bludov 

- z vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČO 01312774, bude převeden do vlastnictví města 

Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku p.č. 

607/3, dle GP č. 1054-107/2020 označené jako p.č. 607/11, druh pozemku zahrada, 

o výměře 475 m2, v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 

- hodnota směňovaných nemovitých věcí je stanovena jako cena obvyklá znaleckým 

posudkem - p.č. 607/11 v k.ú. Dolní Temenice ve výši 278.060,-- Kč a p.č. 2554/4 v k.ú. 

Bludov ve výši 1.542,-- Kč 

- město Šumperk doplatí České republice – Státnímu pozemkovému úřadu finanční rozdíl ve 

výši 276.518,-- Kč 

- náklady a poplatky spojené s realizací směny nemovitých věcí uhradí město Šumperk 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

664/21 MJP - prodej nebytových jednotek v domě na ulici Hlavní třída 27 v Šumperku 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 21. 12. 2020 do 6. 1. 2021 dle usnesení rady města č. 2521/20 ze dne 

17. 12. 2020, prodej nemovité věci, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů 

v domě čp. 388 stojícím na pozemku st.p.č. 190/1 v obci a k.ú. Šumperk, včetně příslušenství 

a podílů na společných částech domu a pozemku pod domem (or. ozn. Hlavní třída 27), 

konkrétně jde o jednotku č. 388/8, způsob využití jiný nebytový prostor, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 13/100 na společných částech budovy čp. 388 stojící na pozemku st.p.č. 190/1 

a spoluvlastnický podíl o velikosti 13/100 na pozemku st.p.č. 190/1, vše v obci a k.ú. 

Šumperk, za níže uvedených podmínek. 

Pro dům na ulici Hlavní třída 27 v Šumperku byl zpracován průkaz energetické náročnosti 

budovy, budova patří do energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie je 143,8 MWh/rok. 

- kupující: M. B., Sobotín 

- kupní cena: 3.053.000,-- Kč stanovená znaleckým posudkem 

- povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 

ceny v dohodnutém termínu 

Termín: 30.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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665/21 MJP - prodej nebytových jednotek v domě na ulici Hlavní třída 27 v Šumperku 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 21. 12. 2020 do 6. 1. 2021 dle usnesení rady města č. 2522/20 ze dne 

17. 12. 2020, prodej nemovité věci, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů 

v domě čp. 388 stojícím na pozemku st.p.č. 190/1 v obci a k.ú. Šumperk, včetně příslušenství 

a podílů na společných částech domu a pozemku pod domem (or. ozn. Hlavní třída 27), 

konkrétně jde o jednotku č. 388/9, způsob využití jiný nebytový prostor, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 833/10000 na společných částech budovy čp. 388 stojící na pozemku st.p.č. 

190/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 833/10000 na pozemku st.p.č. 190/1, vše v obci 

a k.ú. Šumperk, za níže uvedených podmínek. 

Pro dům na ulici Hlavní třída 27 v Šumperku byl zpracován průkaz energetické náročnosti 

budovy, budova patří do energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie je 143,8 MWh/rok. 

- kupující: R. K., Šumperk 

- kupní cena: 1.932.000,-- Kč stanovená znaleckým posudkem 

- povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 

ceny v dohodnutém termínu 

Termín: 30.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

666/21 MJP - změna usnesení ZM č. 565/20 – výkup pozemků v souvislosti se stavbou 

„Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 565/20 ze dne 10. 9. 2020, kterým byla schválena realizace 

budoucího výkupu pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ od J. V., Šumperk, za kupní 

cenu ve výši 100,-- Kč/m2 u pozemků p.č. 857/2, p.č. 857/3, p.č. 857/4, p.č. 873/4 a p.č. 

873/5, a za kupní cenu 50,-- Kč/m2 u pozemku p.č. 873/6 vše v k.ú. Horní Temenice.  

Změna usnesení spočívá v navýšení kupní ceny u pozemku p.č. 873/6 v k.ú. Horní Temenice 

z 50,-- Kč/m2 na 100,-- Kč/m2, přičemž část kupní ceny ve výši 16.750,-- Kč již byla J. V. 

uhrazena na základě smlouvy o zřízení služebnosti. 

V ostatním se znění usnesení ZM č. 565/20 nemění. 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

667/21 Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Rapotín – schválení 

dodatku č. 6, kterým je zrušena VPS mezi městem Šumperkem a obcí Rapotín 

o výkonu úkolů obecní policie 

schvaluje 

v souvislosti s přijatým usnesením ZM č. 607/16 ze dne 3. 11. 2016, ve znění usnesení ZM  

č. 641/16 ze dne 15. 12. 2016, ve znění usnesení ZM č. 728/17 ze dne 23. 3. 2017, ve 

znění usnesení ZM č. 807/17 ze dne 15. 6. 2017, ve znění usnesení ZM č. 1022/18 ze dne 

22. 3. 2018, ve znění usnesení ZM č. 82/18 ze dne 13. 12. 2018 a ve znění usnesení ZM 
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č. 373/19 ze dne 12. 12. 2019, kterým bylo schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o výkonu úkolů obecní policie s obcí Rapotín a jejích dodatků č. 1 až 5, uzavření dodatku č. 6 

k této smlouvě, kterým je zrušena veřejnoprávní smlouva mezi městem Šumperkem a obcí 

Rapotín o výkonu úkolů obecní policie, a to s účinností dnem, kdy nabude právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto 

dodatku. 

Termín: 28.02.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

668/21 Zpráva o plnění akčního plánu za rok 2020 

schvaluje 

zprávu o plnění akčního plánu města Šumperka za rok 2020. 

 

Termín: 28.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

669/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2021 - schválení účelu 

schvaluje 

účel dotace, jejíž poskytnutí bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Šumperka  

č. 636/20 ze dne 10. 12. 2020, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která 

byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 595/20 ze dne 29. 10. 2020. 

 

Příjemce: Hokej Šumperk 2003, s. r. o., Žerotínova 2010/59, Šumperk, IČO 26840219 

Zastoupený: Ing. Vladimírem Velčovským 

Účel použití: 3.550.000,-- Kč na sportovní činnost mužského profesionálního "A" týmu 

ledního hokeje, na úhradu nákladů spojených s hráči a trenéry, na úhradu 

provozních nákladů a nákladů spojených s pronájmem šaten 

400.000,-- Kč na náklady spojené s pronájmem ledové plochy 

 

Výše částky: 3.950.000,-- Kč 

 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

 

Termín: 28.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

670/21 Přijetí peněžitého daru od Nemocnice Šumperk, a. s. 

schvaluje 

uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem je přijetí peněžitého daru ve výši 50.000,-- Kč za 

podmínek: 

dárce:  Nemocnice Šumperk a. s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, 

IČO 47682795 

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

účel použití: podpora Czech Tour 2021 – start královské etapy v Šumperku 22. 8. 2021 

 

Termín: 31.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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671/21 Čestné občanství města Šumperka 

uděluje 

čestné občanství města Šumperka in memoriam I. K. 

 

Termín: 28.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

672/21 Ceny města Šumperka za rok 2020 

uděluje 

Cenu města Šumperka za rok 2020 v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), a pravidly pro udělování Cen města Šumperka Radimu Šímovi, 

trenérovi basketbalu. 

Termín: 28.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

673/21 Ceny města Šumperka za rok 2020 

uděluje 

Cenu města Šumperka za rok 2020 v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), a pravidly pro udělování Cen města Šumperka Tomáši Motýlovi, 

pedagogovi a dlouholetému sbormistrovi. 

Termín: 28.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

674/21 Ceny města Šumperka za rok 2020 

uděluje 

Cenu města Šumperka za rok 2020 v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), a pravidly pro udělování Cen města Šumperka Michaele a Filipovi 

Valentovým (Šumperská Špajzka), prvnímu bezobalovému obchodu v Šumperku. 

 

Termín: 28.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

675/21 Ceny města Šumperka za rok 2020 

uděluje 

Cenu města Šumperka za rok 2020 v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), a pravidly pro udělování Cen města Šumperka Ivě Gieselové, úspěšné 

atletce. 

Termín: 28.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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676/21 Ceny města Šumperka za rok 2020 

uděluje 

Cenu města Šumperka za rok 2020 v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), a pravidly pro udělování Cen města Šumperka Dětskému Klíči 

Šumperk, o. p. s., za péči o osoby s poruchou autistického spektra. 

 

Termín: 28.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

677/21 Ceny města Šumperka za rok 2020 

uděluje 

Zvláštní cenu Zastupitelstva města Šumperka za rok 2020 v souladu s § 36 odst. 2 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a pravidly pro udělování Cen města Šumperka 

zaměstnancům Nemocnice Šumperk, a. s., za obětavou činnost v boji proti nemoci covid-19. 

 

Termín: 28.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

678/21 Ceny města Šumperka za rok 2020 

uděluje 

Zvláštní cenu Zastupitelstva města Šumperka za rok 2020 v souladu s § 36 odst. 2 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a pravidly pro udělování Cen města Šumperka 

studentům 4. ročníku SZŠ Šumperk, za obětavou činnost v boji proti nemoci covid-19. 

 

Termín: 28.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

679/21 Ceny města Šumperka za rok 2020 

uděluje 

Zvláštní cenu Zastupitelstva města Šumperka za rok 2020 v souladu s § 36 odst. 2 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a pravidly pro udělování Cen města Šumperka 

Nemocnici Šumperk, a. s., za stavební úpravy pavilonu bývalé budovy chirurgie. 

 

Termín: 28.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

680/21 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 15/2020 ze zasedání kontrolního výboru dne 1. 12. 2020 a souhlasí s plánem práce 

dle předloženého materiálu. 
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681/21 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 1/2021 z jednání finančního výboru dne 25. 1. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Novotná       Ing. Jakub Jirgl 

                           1. místostarostka      2. místostarosta 
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