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Spis. zn.: 26948/2014
č. j.: 26954/2014

U S N E S E N Í

z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 3. 4. 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.

1144/14 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
935/13, 944/13, 947/13, 997/13, 999/13, 1000/13, 1008/13, 1035/13, 1036/13, 
1037/13, 1038/13, 1049/13, 1074/13, 1077/13, 1078/13, 1114/14, 1115/14, 
1127/14, 1128/14, 1129/14, 1134/14, 1135/14, 1136/14, 1137/14, 1138/14, 1140/14

1145/14 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

  984/13 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1032/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1033/13 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1034/13 do 30.06.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1073/13 do 30.04.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1076/13 do 31.08.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1133/14 do 31.05.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel

1146/14 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 1075/13 ze dne 12. 12. 2013

ruší
usnesení ZM č. 1075/13 ze dne 12. 12. 2013 z důvodu nového návrhu na změnu usnesení 
ZM č. 1032/13.

Termín: 03.04.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1147/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka - granty a dotace na činnost
pro rok 2014

schvaluje
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

- přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 1
- přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 2
- přidělení finančních částek na dotaci na činnost nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3
- přidělení finanční částky na veřejnou finanční podporu nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 4
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Termín: 03.04.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1148/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka - granty a dotace na činnost
pro rok 2014

schvaluje
- snížení přidělené finanční částky na vyjmenované akce a činnosti z 2.100.000,- Kč

na 2.045.000,- Kč, tzn. o 55 tis. Kč
- zvýšení finanční rezervy ze 100 tis. Kč na 155 tis. Kč, tzn. o 55 tis. Kč, a použití finanční 

rezervy na VFP z rozpočtu města Šumperka na pokrytí žádostí, které nelze zahrnout do 
grantů a dotací na činnost, ale svým obsahem odpovídají zájmům města

- zapracování navýšení finanční rezervy o částku 123 tis. Kč za vratky z vyúčtování grantů, 
dotací na činnost, dotací na výkonnostní sport a VFP za rok 2013, které byly připsány na 
účet města v lednu 2014

Celková částka vyčleněná na granty, dotace na činnost a finanční rezervu v roce 2014 se tak 
z původních 4.500 tis. Kč zvýší na 4.623 tis. Kč.

Termín: 03.04.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1149/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – výkonnostní sport
pro rok 2014

schvaluje
časový harmonogram činností pro rozdělení finančních prostředků vyčleněných na výkonnostní 
sport z rozpočtu města Šumperka pro rok 2014

- od 04.04.2014 zveřejnění podmínek na internetových stránkách města (včetně formulářů
žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji dne 09.04.2014

- 07.04.2014 od 08:00 hod. zahájení podávání žádostí
- 30.04.2014 do 12:00 hod. ukončení přijímání žádostí
- 14.05.2014 od 14:30 hod. zasedání komise pro přidělování grantů a dotací
- 05.06.2014 předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na rozdělení 

finančních prostředků vyčleněných na výkonnostní sport jednotlivým žadatelům do RM ke 
schválení a k doporučení pro rozhodnutí ZM

- 19.06.2014 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných na 
výkonnostní sport jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení

Termín: 03.04.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1150/14 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2013

bere na vědomí
materiály „Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 
2013“ a „Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve 
služebním obvodě OOP Šumperk za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013“.
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1151/14 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2013

bere na vědomí
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2013 dle předloženého materiálu.

1152/14 Zpráva o stavu civilní ochrany za rok 2013

bere na vědomí
zprávu „Civilní ochrana 2013“ o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany v roce 
2013.

1153/14 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2013

schvaluje
zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2013.

Termín: 03.04.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1154/14 Akční plán na léta 2014-2016

schvaluje
akční plán na léta 2014-2016 jako nedílnou součást Strategického plánu rozvoje města 
Šumperka.

Termín: 03.04.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1155/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2014 ve výši 424.000,- Kč
I. S., Šumperk, a H. W., SRN, na obnovu čelní fasády nad výkladci do nám. Míru a boční do ul. 
Polské včetně opravy klempířských prvků, repase oken, měšťanský dům, nám. Míru 85/21, 
Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1156/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2014 ve výši 92.000,- Kč 
manželům P., Šumperk, na obnovu boční fasády, měšťanský dům, Lužickosrbská 116/7, 
Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1157/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2014 ve výši 251.000,- Kč 
městu Šumperku na chemické ošetření krovů proti dřevokaznému hmyzu a houbám na obou 
budovách - bývalý Dominikánský klášter, nyní Střední zdravotnická škola a kostel Zvěstování
Panny Marie, Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1158/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2014 ve výši 37.000,- Kč 
městu Šumperku na restaurování vstupních dveří z ulice Kladské, Dominikánský klášter
s kostelem Zvěstování Panny Marie, Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1159/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2014 ve výši 406.000,- Kč 
městu Šumperku na restaurování sochy Evangelisty Lukáše, Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1160/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 95.919,- Kč I. S., Šumperk, a H. W., SRN, na 
obnovu čelní fasády nad výkladci do nám. Míru a boční do ul. Polské včetně opravy 
klempířských prvků, repase oken, měšťanský dům, nám. Míru 85/21, Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1161/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 18.540,- Kč manželům P. Šumperk, na obnovu 
boční fasády, měšťanský dům, Lužickosrbská 116/7, Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1162/14 MJP - budoucí prodej pozemku p.č. 1294 v k.ú. Šumperk (or. zahrada dětského 
střediska v ul. Šmeralově)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 10. 12. 2013 do 30. 12. 2013 dle 
usnesení rady města č. 4392/13 ze dne 5. 12. 2013, budoucí prodej p.p.č. 1294 o výměře 
732 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- budoucí kupující: HANA, společnost dětských lékařů s. r. o., Myslbekova 22, Šumperk,

IČO 47153377
- účel prodeje: zahrada a zázemí k domu
- kupní cena: 400,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena

1. splátka na kupní cenu ve výši min. 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena 
hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 31. 3. 2015
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do

30. 6. 2015
- pokud nebudou budoucím kupujícím hrazeny splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 

budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a splátky již uhrazené budou kupujícímu 
vráceny do 30 dnů od odstoupení od smlouvy

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1163/14 MJP - prodej pozemku p.č. 1033/16 v k.ú. Šumperk o výměře 80 m2 (or. pozemek
při ul. Luční a Květné)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 3. 2014 do 31. 3. 2014 dle usnesení rady města č. 4657/14 ze dne 13. 3. 2014, 
prodej pozemku p.č. 1033/16 o výměře 80 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- kupní cena: 278,- Kč/m2

- účel prodeje: přístupová cesta k RD
- kupující: M. a H. P., 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: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1164/14 MJP - prodej pozemku p.č. 1033/15 v k.ú. Šumperk o výměře 121 m2 (or. pozemek 
při ul. Luční a Květné)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 3. 2014 do 31. 3. 2014 dle usnesení rady města č. 4658/14 ze dne 13. 3. 2014, 
prodej pozemku p.č. 1033/15 o výměře 121 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- kupní cena: 278,- Kč/m2

- účel prodeje: ostatní plocha zatížená věcným břemenem inženýrské sítě
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- kupující: L. a V. M., Šumperk
- před uzavřením kupní smlouvy bude k tíži předmětného pozemku zřízeno věcné břemeno 

služebnosti inženýrské sítě ve prospěch vlastníka sousedního pozemku st.p.č. 4472, jehož 
součástí je stavba č. p. 816 – rodinný dům

- 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: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1165/14 MJP - prodej p.č. 1171/4 o výměře 328 m2 v k.ú. Šumperk – zahrada u domu
M. R. Štefánika 22, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 7. 2012 do 18. 7. 2012 dle usnesení rady města č. 2577/12 ze dne 28. 6. 2012, dle 
usnesení zastupitelstva města č. 736/12 ze dne 15. 11. 2012, kterým byl schválen budoucí 
prodej, prodej p.p.č. 1171/4 o výměře 328 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada a zázemí k domu M. R. Štefánika 22, Šumperk
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

OBCH/0021/2013/Vr ze dne 30. 5. 2013 na 300,- Kč/m2

- kupující: S. L., podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 1171/4, J. S., podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 
1171/4, K. a D. H., podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 1171/4, všichni bytem Šumperk, Vašíček 
– pekařství a cukrářství, s. r. o., se sídlem Sušilova 1293/50, Zábřeh, PSČ 789 01,
IČO 25396820, podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 1171/4, M. Ž., Javorník, podíl o velikosti 1/7 
na p.p.č. 1171/4, P. H., Přerov, podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 1171/4, a J. V., Šumperk, 
podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 1171/4 v k.ú. Šumperk

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

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1166/14 MJP - prodej p.č. 1202/2 o výměře 715 m2 v k.ú. Šumperk – zahrada u domu 
Janošíkova 9, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 1. 2012 do 18. 1. 2012 dle usnesení rady města č. 1870/11 ze dne 30. 12. 2011 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 577/12 ze dne 26. 4. 2012, usnesení zastupitelstva města 
č. 683/12 ze dne 20. 9. 2012, usnesení zastupitelstva města č. 740/12 ze dne 15. 11. 2012, 
usnesení zastupitelstva města č. 779/12 ze dne 20. 12. 2012 a usnesení zastupitelstva 
města č. 951/13 ze dne 20. 6. 2013, kterým byl schválen budoucí prodej včetně změn, prodej 
st.p.č. 1202/2 o výměře 715 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

OBCH/0053/2012/Vr ze dne 20. 2. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2013 na 
300,- Kč/m2

- kupujícím bude uznána dodatečná sleva na kupní cenu ve výši 10.959,- Kč za zřízení 
věcných břemen služebnosti stezky a cesty k tíži st.p.č. 1202/2, pro vlastníky garáží na 
pozemcích st.p.č. 4938 a st.p.č. 4939 v k.ú. Šumperk
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- kupujícím bude sleva vrácena formou přeplatku do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad, na účet Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 1123 na 
st.p.č. 1202/1 v k.ú. Šumperk, IČO 26788161, ze kterého byly placeny zálohy na kupní 
cenu

- budoucí kupující: M. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 980/20000 na st.p.č. 1202/2,
J. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 980/20000 na st.p.č. 1202/2, P. a V. H., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 979/10000 na st.p.č. 1202/2, M. K., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 676/10000 na st.p.č. 1202/2, H. a L. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 
996/10000 na st.p.č. 1202/2, J. a Z. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 721/10000 na 
st.p.č. 1202/2, V. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 739/10000 na st.p.č. 1202/2, M. V., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 577/10000 na st.p.č. 1202/2, všichni bytem Šumperk,
M. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1030/10000 na st.p.č. 1202/2, bytem Oskava,
A. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 980/10000 na p.p.č. 1202/2, bytem Šumperk,
F. a D. L., spoluvlastnický podíl o velikosti 896/10000 na st.p.č. 1202/2, bytem Šumperk, 
R. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 657/10000 na st.p.č. 1202/2, bytem Šumperk,
a SHM Investice s. r. o., spoluvlastnický podíl o velikosti 769/10000 na st.p.č. 1202/2, se 
sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 28575741

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

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1167/14 MJP - prodej části pozemku p.č. 555/27 a p.p.č. 555/14 v k.ú. Šumperk o výměře 
140 m2 (or. pozemek za domem Balbínova 19)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 3. 2. 2014 do 19. 2. 2014 dle usnesení rady města č. 4522/14 ze dne 30. 1. 2014, prodej
části pozemku p.č. 555/27 a p.p.č. 555/14 o výměře cca 147 m2 v k.ú. Šumperk, dle 
geometrického plánu č. 6404-27/2014 nově označeného jako 555/36 o výměře 140 m2

v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- kupní cena: 400,- Kč/m2

- účel prodeje: zahrada
- kupující: M. S., Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1168/14 MJP - ručení města Šumperka za půjčku poskytnutou SFŽP společnosti VHZ a. s. 
v rámci projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ - II. fáze“

schvaluje
vystavení příslibu ručitelského prohlášení města Šumperka v rámci projektu „Zlepšení kvality 
vod horního povodí řeky Moravy“ - II. fáze“ vůči Státnímu fondu životního prostředí České 
republiky, a to v celkové částce ve výši 12.819.000,- Kč (z toho jistina půjčky představuje 
částku 11.966.000,- Kč a úrok po zaokrouhlení ve výši 853.000,- Kč, tj. celkem 12.819.000,-
Kč).

Termín: 03.04.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1169/14 MJP - prodej bytu v domě na ulici Kmochova 2 v Šumperku

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 28. 2. 2014 do 17. 3. 2014 dle usnesení rady města č. 4631/14 ze dne 27. 2. 2014,
prodej bytové jednotky č. 2322/10 o výměře 44,54 m2 v budově č. p. 2322 stojící na st.p.č. 
297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl
o velikosti 105/10000 na společných částech budovy č. p. 2322 na st.p.č. 297 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na pozemku st.p.č. 297, za těchto podmínek:
- kupující: Š. J., Šumperk
- kupní cena nemovitostí: 460.000,- Kč
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- Kč
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu 

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

kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč
- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené 

lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý
z pořadí dražebního protokolu V. K., Vikýřovice, s dosaženou kupní cenou 450.000,- Kč.
V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací

- ke dni nabytí vlastnictví k převáděným nemovitostem vkladem vlastnického práva do 
katastru nemovitostí se provede odúčtování aktuální částky evidované na fondu oprav 
příslušícího k bytové jednotce

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1170/14 MJP - realizace prodeje pozemku p.č. 457/2 o výměře 744 m2 v k.ú. Šumperk –
zahrada u domu Vančurova 3, Šumperk - změna na straně kupujících

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 3. 10. 2011 do 19. 10. 2011 dle usnesení rady města č. 1543/11 ze dne 29. 9. 2011, dle 
usnesení zastupitelstva města č. 744/12 ze dne 15. 11. 2012 a usnesení zastupitelstva 
města č. 1002/13 ze dne 26. 9. 2013, kterým byl schválen budoucí prodej včetně změn, 
prodej p.p.č. 457/2 o výměře 744 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0033/2013/Vr ze dne 30. 10. 2013 na 300,- Kč/m2

- kupující: P. a H. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 8065/10000 na p.p.č. 457/2, a V. J., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1935/10000 na p.p.č. 457/2 v k.ú. Šumperk, všichni 
bytem Šumperk

- s prodejem pozemku bude zřízeno ve prospěch města Šumperka, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, předkupní právo jako právo věcné a dále bude sjednána 
ve prospěch města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, smluvní 
pokuta ve výši 500.000,- Kč pro případ zastavění pozemku p.č. 457/2 v k.ú. Šumperk 
(netýká se garáží a staveb povolovaných podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, § 103 odst. 1a bod 1. a 5.)

- současně se smlouvou kupní bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene 
služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku p.č. 460/4 a p.p.č. 458/3 dle podmínek smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Obch/0033/2013/Vr

- před podpisem kupní smlouvy bude uhrazena záloha na platbu za zřízení budoucího 
věcného břemene průchodu a průjezdu dle smlouvy Obch/0033/2013/Vr

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

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1171/14 MJP - prodej pozemků u domu U sanatoria 18, Šumperk – návrh na změnu usnesení 
ZM č. 1032/13

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1032/13 ze dne 7. 11. 2013, kterým byl schválen prodej pozemků
u domu U sanatoria 18, Šumperk, 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 „Z. B., 1/2 p.p.č. 1992/38 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na st.p.č. 1742/2, bytem Šumperk, J. J., 1/2 p.p.č. 
1992/38 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na st.p.č. 1742/2“ bude nově „Z. B., 
pozemek p.č. 1992/36 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1742/2, bytem 
Šumperk“.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1032/13 ze dne 7. 11. 2013 zůstávají beze 
změny.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1172/14 MJP - prodej bytové jednotky č. 4 v domě Gen. Svobody 10

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 10. 12. 2013 do 30. 12. 2013 dle usnesení rady města č. 4399/13 ze dne 5. 12. 2013,
prodej bytové jednotky č. 40/4 o výměře 122,71 m2 včetně příslušenství (plocha jednotky 
47,01 m2, plocha příslušenství 75,7 m2) v budově č. p. 40 stojící na st.p.č. 258 v obci a k.ú. 
Šumperk (or. ozn. Gen. Svobody 10), spoluvlastnický podíl o velikosti 2359/10000 na 
společných částech budovy č. p. 40 stojící na st.p.č. 258 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
2359/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 258, za těchto podmínek:
- kupující: Z. D. K. a P. D., Šumperk
- kupní cena nemovitostí: 770.916,- Kč
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu 

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

kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč
- kupující vezmou na vědomí skutečnost, že vlastník domu dříve uzavřel smlouvu o věcném 

břemeni k povinné budově č. p. 40 na pozemku st.p.č. 258 a pozemku st.p.č. 258, vše
v k.ú. Šumperk, ve prospěch oprávněného – vlastníka budovy č. p. 41 na st.p.č. 259/1 a 
pozemku st.p.č. 259/1, vše v k.ú. Šumperk. Věcné břemeno spočívá v právu vstupu
a průchodu povinnou budovou – chodbou v 1. NP a schodištěm do 2. NP a přes balkon ve 
2. NP ke vstupu do budovy č. p. 41 na pozemku st.p.č. 259/1 v k.ú. Šumperk

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1173/14 MJP - podání žádosti o prodej pozemků st.p.č. 660/1 včetně budovy bez č. p./č. e. 
stojící na st.p.č. 660/1, st.p.č. 663 včetně budovy č. p. 475 stojící na st.p.č. 663
a pozemek p.č. 1269 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví Českých drah (přednádraží)

schvaluje
podání žádosti o prodej pozemků st.p.č. 660/1 včetně budovy bez č. p./č. e. stojící na st.p.č. 
660/1, st.p.č. 663 včetně budovy č. p. 475 stojící na st.p.č. 663 a pozemku p.č. 1269 v k.ú. 
Šumperk ve vlastnictví Českých drah, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Praha, Nové Město, PSČ 110 15, IČO 70994226, za účelem vybudování kapacitního 
veřejného parkoviště.

Termín: 30.04.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1174/14 Změna zakládací listiny PONTIS Šumperk o. p. s., IČO 25843907

schvaluje
změnu zakládací listiny společnosti PONTIS Šumperk o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 
2800/68, Šumperk, IČO 25843907, ze dne 1. 7. 2011 č. NZ 258/2011:

v článku II. Předmět činnosti obecně prospěšné společnosti se rozšiřuje Provoz a poskytování 
sociálních služeb o:

„ch. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
    I. odlehčovací služba“.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: MUDr. Mitterová

1175/14 Rezignace na členství ve finančním výboru

bere na vědomí
rezignaci Ing. Terezy Schreiberové a Ing. Jiřího Vágnera ml. na členství ve finančním výboru 
s účinností od 1. 4. 2014 a informaci, že do konce volebního období bude mít finanční výbor
sedm členů.

1176/14 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru dne 17. 3. 2014.

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



Příloha č. 1 usnesení č. 1147/14 z 32. zasedání ZM dne 3. 4. 2014
Vyjmenované akce nad 50 tis. Kč

               (kompetence ZM)

POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ

NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

1 Divadlo v parku 2014 Divadlo Šumperk, s.r.o. Komenského 312/3, 787 01 Šumperk Potěšil Tomáš Mgr. 25875906 70 000 70 000

2 Blues Alive  BLUES ALIVE, s.r.o. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír Mgr. 28571444 500 000 310 000

5 XXIV. Mezinárodní folklorní festival CIOFF, IOV, Šumperk 2014 Sdružení přátel folkloru Severní Hané Růžová 458, 789 69 Postřelmov Drtil Miroslav 60801158 250 000 180 000

6 Džemfest  Ing. Ondřej Polák 8. května 971/59, 787 01 Šumperk Polák Ondřej Ing. 70603651 94 450 80 000

7 Město čte knihu 2014 Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace 17. listopadu 630/6, 787 01 Šumperk Daňková Zdeňka Mgr. 65496604 95 000 90 000

8 Klasika Viva MgA. Roman Janků - Agentura J + D V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman MgA. 70600562 60 000 55 000

9 Klášterní hudební slavnosti  MgA. Roman Janků - Agentura J + D V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman MgA. 70600562 90 000 85 000

SOUČTY 1 159 450 870 000

Příloha č. 2 usnesení č. 1147/14 z 32. zasedání ZM dne 3. 4. 2014
Vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč

               (kompetence ZM)

POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ

NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

1 Tělocvičná Jednota  Sokol Šumperk U Tenisu 4, 787 01 Šumperk Porteš František 13643240 700 000 140 000

2 TJ Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 14617790 570 000 450 000

3 Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK, o.s. Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 600 000 255 000

4 Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o.s. Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr Ing. 00494917 450 000 230 000

SOUČTY 2 320 000 1 075 000

Příloha č. 3 usnesení č. 1147/14 z 32. zasedání ZM dne 3. 4. 2014
Dotace na činnost nad 50 tis. Kč

        (kompetence ZM)

POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ

NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

31 Junák  - svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka  Šumperknám. Jana Zajíce 11, 787 01 Šumperk Večeřa Martin Ing. 16626851 60 000 60 000

38 FBC Asper Šumperk, o.s. nám. Jana Zajíce 11, 787 01 Šumperk Mrázek Ondřej 26550881 105 000 55 000

49 Gymnastický Klub Šumperk Sluneční 38, 787 01 Šumperk Navrkal Jiří Mgr. 70239886 60 000 60 000

SOUČTY 225 000 175 000

Příloha č. 4 usnesení č. 1147/14 z 32. zasedání ZM dne 3. 4. 2014

Žádost o dotaci na činnost, kterou komise pro přidělování grantů a dotací doporučuje RM a následně ZM 

řešit v režimu schválených podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka

POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ

NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

52 Kruh přátel Šumperského dětského sboru Komenského 9, 787 01 Šumperk Hejlová Eva MUDr. 64094740 60 000 60 000

SOUČTY 60 000 60 000

Poznámka: účelově na oblečení

               (z finanční rezervy)

               (kompetence ZM)
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