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Spis. zn.: 26962/2014
č. j.: 26963/2014

U S N E S E N Í

z 33. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 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.

1177/14 Rekonstrukce zimního stadionu

ukládá
PMŠ a. s. předložit zastupitelstvu města materiál týkající se rekonstrukce zimního stadionu 
obsahující finanční náročnost, varianty, včetně varianty demolice.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

1178/14 Závěrečný účet města Šumperka

schvaluje
závěrečný účet města Šumperka za rok 2013 bez výhrad. 
Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2013:
Příjmy celkem 515.211 tis. Kč
Výdaje celkem 463.671 tis. Kč

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1179/14 Závěrečný účet města Šumperka

bere na vědomí
a) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2013 činí 94.774 tis. Kč
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům
c) přehled výsledků hospodaření organizací města
d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora o ověření účetní 

závěrky za období od 1. 1. do 31. 12. 2013

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1180/14 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2013

schvaluje
Výrok:
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperka, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2013. 

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: Účetní závěrka města Šumperka
k 31. 12. 2013
Sídlo: 787 01 Šumperk, nám. Míru 1
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1181/14 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu Šumperk za rok 2013

bere na vědomí
zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu Šumperk za rok 2013.

1182/14 Sociální situace ve městě v roce 2013

bere na vědomí
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2013 v oblasti působnosti odboru 
sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

1183/14 Sociální situace ve městě v roce 2013

bere na vědomí
informativní zprávu o realizaci projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních 
služeb v Šumperku“, reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/78.00048.

1184/14 MJP - změna usnesení ZM č. 1135/14 – stanovení kupních cen pro rok 2014
a následující

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1135/14 ze dne 27. 2. 2014 spočívající v doplnění usnesení o větu 
tohoto znění: kupní cena pozemků bude navýšena o DPH v platné výši, pokud městu 
Šumperku vznikne ze zákona povinnost odvést z ceny pozemku DPH.
Ostatní text usnesení zůstává beze změny.

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1185/14 MJP - prodej bytové jednotky v domě na ulici Gen. Svobody 7 v Šumperku ve VVŘ

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 4. 4. 2014 do 22. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4736/14 ze dne 3. 4. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 245/3 o výměře 71,28 m2, včetně příslušenství, v budově č. p. 245 stojící
na st.p.č. 253/1 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Gen. Svobody 7) spoluvlastnický podíl
o velikosti 1071/10000 na společných částech budovy č. p. 245 na st.p.č. 253/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1071/10000 na pozemku st.p.č. 253/1, za těchto podmínek:
- kupující: M. K., Oskava, a S. K., Šumperk
- kupní cena nemovitostí: 770.000,- 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 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 M. P., Šumperk, s dosaženou kupní cenou 760.000,- Kč. 
V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací

- kupující bere na vědomí, že jednotka je užívána na základě nájemní smlouvy nájemcem a 
kupující nabytím vlastnického práva vstoupí do práv a povinností pronajímatele dle 
nájemní smlouvy

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1186/14 MJP - prodej st.p.č. 1326/2 o výměře 368 m2 v k.ú. Šumperk – zahrada u domu
Čsl. armády 62, Krameriova 1, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 27. 8. 2012 do 12. 9. 2012 dle usnesení rady města č. 2660/12 ze dne 23. 8. 2012, dle 
usnesení zastupitelstva města č. 773/12 ze dne 20. 12. 2012, kterým byl schválen budoucí 
prodej, prodej st.p.č. 1326/2 o výměře 368 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: vymezený prostor k obytným domům Čsl. armády 62, Krameriova 1, Šumperk
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

OBCH/0011/2013/Vr ze dne 24. 4. 2013 na 300,- Kč/m2

- kupující: L. G., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk,
L. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk, P. M., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk, M. T., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk, K. V., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk, všichni bytem 
Šumperk, L. Č., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk, a 
K. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk, bytem
Šumperk, M. G., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk, 
bytem Šumperk, M. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/30 na st.p.č. 1326/2 v k.ú. 
Šumperk, bytem Šumperk, L. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/30 na st.p.č. 1326/2
v k.ú. Šumperk, bytem Šumperk, A. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 2/15 na st.p.č. 
1326/2 v k.ú. Šumperk, bytem Šumperk, D. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na 
st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk, bytem Nový Malín, H. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 
2/15 na st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk, bytem Šumperk, A. a J. Š., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/15 na st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk, bytem Malá Morava

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

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1187/14 MJP - změna usnesení ZM č. 1005/13 ze dne 26. 9. 2013 (or. při ulici Bohdíkovské)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1005/13 ze dne 26. 9. 2013, kterým byl schválen prodej části 
pozemku p.p.č. 227/1 o výměře cca 7 m2, dle GP č. 850-143/2011 ze dne 3. 2. 2011
označené jako p.p.č. 227/6 o výměře 7m2 v k.ú. Horní Temenice, kde místo kupujících
J. a A. Š., Šumperk, bude uveden kupující J. Š., Šumperk.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1005/13 ze dne 26. 9. 2013 zůstávají beze 
změny.

Termín: 31.05.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1188/14 MJP - prodej pozemku st.p.č. 96/3 o výměře 24 m2 a st.p.č. 96/4 o výměře 4 m2

v k.ú. Horní Temenice pod stavbou RD (or. při ul. Bohdíkovské)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 25. 3. 2014 do 10. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4638/14 ze dne 27. 2. 2014, 
prodej pozemku st.p.č. 96/3 o výměře 24 m2 a st.p.č. 96/4 o výměře 4 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za těchto podmínek:
- kupní cena: 1.323,- Kč/m2

- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou RD
- kupující: S. a I. N., 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

1189/14 MJP - 12 b. j. při ul. Prievidzská 29, Šumperk - realizace příslibu budoucího odprodeje

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 10. 2003 do 17. 10. 2003 dle usnesení zastupitelstva města č. 375/03 ze dne
18. 9. 2003 a podle usnesení zastupitelstva města č. 496/03 ze dne 6. 11. 2003, kterým byl 
schválen budoucí prodej, prodej pozemku stavební parcela č. 759 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 194 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 51/100 na budově č. p. 
2994 na pozemku stavební parcela č. 759, vše v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk
(or. bytový dům s 12 byty při ul. Prievidzská 29, Šumperk), za těchto podmínek:
- celková kupní cena: 64.380,- Kč, která sestává z:

kupní ceny za pozemek pod domem: 270,- Kč/m2, tj. 52.380,- Kč
a kupní ceny za spoluvlastnický podíl 51/100 na budově: 1.000,- Kč/podíl na 1 bytě,
tj. 12.000,- Kč/podíl na 12 bytech

- kupující: Bytové družstvo Dolní Temenice, se sídlem Prievidzská 2994/29, Šumperk,
IČO 26798832

- kupní cena bude uhrazena před podáním návrhu na vklad do KN do 10 dnů od podpisu 
kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč za podání návrhu na vklad do KN
- kupující uhradí daň z nabytí nemovitostí

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1190/14 MJP - 12 b. j. při ul. Prievidzská 29, Šumperk - realizace příslibu budoucího odprodeje

schvaluje
předání podílu 51% na fondu oprav tvořeného z nájemného vybíraného z 12 bytů v domě 
Prievidzská 29, Šumperk, kupujícímu Bytovému družstvu Dolní Temenice, se sídlem 
Prievidzská 2994/29, Šumperk, IČO 26798832, ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy 
na odprodej pozemku stavební parcela č. 759 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 194 m2

a spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 51/100 na budově č. p. 2994 na pozemku 
stavební parcela č. 759, vše v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk (or. bytový dům s 12 byty při 
ul. Prievidzská 29, Šumperk).

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1191/14 MJP - změna usnesení ZM č. 1076/13 ze dne 12. 12. 2013 (or. ul. K. H. Máchy 15)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1076/13 ze dne 12. 12. 2013, kterým byl schválen prodej pozemku 
p.č. 1316/14 o výměře 954 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 6359-76/2013 a GP 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, kde místo 
kupující B. M., Šumperk, bude uvedena kupující B. K., Šumperk.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1076/13 ze dne 12. 12. 2013 zůstávají beze 
změny.

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1192/14 MJP - soudní spor mezi městem Šumperkem a K. S. o vyklizení bytu

bere na vědomí
dopis advokátky JUDr. Ivany Jordové ve věci soudního sporu mezi žalobcem městem 
Šumperkem a K. S. jako žalovaným o vyklizení bytu na ulici Čsl. armády a trvá na podané 
žalobě o vyklizení bytu tak, jak o ní rozhodl Okresní soud v Šumperku. Současně ukládá 
odboru sociálních věcí, v případě podání žádosti, jednat s K. S. o přidělení bytu v domě 
s pečovatelskou službou Tereza na ulici Gagarinova 11–13 v Šumperku.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1193/14 MJP - zřízení práva stavby pozemní komunikace (na části komunikace Prievidzská)

schvaluje
zřízení práva stavby pozemní komunikace, stavební povolení vydané Městským úřadem 
Šumperk – odborem dopravy dne 30. 1. 2008 pod č. j. MUSP 9965/2008, které nabylo právní 
moci dne 8. 3. 2008, na pozemcích p.č. 108/59 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 
17 m2 a p.č. 108/60 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 15 m2, vše v k.ú. Dolní 
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Temenice, obec Šumperk, zaměřených dle GP č. 867-593/2013 ze dne 28. 11. 2013 
zhotoveném společností Vozda, s. r. o., za těchto podmínek:
- stavebník a oprávněný z práva stavby: město Šumperk, nám. Míru 1, IČO 00303461
- vlastníci zatížených pozemků: V. V. (spoluvlastnický podíl 1/2), D. V. (spoluvlastnický podíl 

1/4), A. W. (spoluvlastnický podíl 1/4), všichni bytem Šumperk
- doba, na kterou je právo stavby zřizováno: 99 let
- právo stavby bude zřízeno bezplatně
- správní poplatek za vklad práva do KN 1.000,- Kč uhradí město Šumperk

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1194/14 Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014-2018

schvaluje
Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014-2018.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1195/14 Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014-2018

ukládá RM

a) zapracovat Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka do Strategického plánu 
rozvoje města Šumperka na léta 2014-2020

b) zapracovat opatření Komunitního plánu sociálních služeb města Šumperka do jednotlivých 
akčních plánů počínaje rokem 2014

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1196/14 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 
organizace, IČO 60801085

schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, 
IČO 60801085, v části čl. 7 odst. 1 doplněním o další okruh doplňkové činnosti – pronájem 
nebytových prostor a části pozemku dle pravidel stanovených zřizovatelem ve smlouvě
o výpůjčce. 

Termín: 24.04.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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1197/14 Účast města Šumperka ve spolku Odpady OK z. s., se sídlem Jeremenkova 40a, 
Olomouc

schvaluje

- založení a účast města Šumperka ve spolku Odpady OK z. s., se sídlem Jeremenkova 40a, 
Olomouc, PSČ 779 11

- zakladatelskou smlouvu zakládaného spolku Odpady OK z. s., se sídlem Jeremenkova 40a, 
Olomouc, PSČ 779 11, dle předloženého materiálu

- stanovy zakládaného spolku Odpady OK z. s., se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc,
PSČ 779 11, dle předloženého materiálu

- nominaci Ing. Marka Zapletala na ustavující členskou schůzi spolku Odpady OK z. s.,
se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1198/14 Informativní zpráva o realizaci projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy“ – II. fáze“

bere na vědomí
informativní zprávu o realizaci projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ –
II. fáze“.

1199/14 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 31/2014 z jednání finančního výboru dne 14. 4. 2014.

1200/14 Odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 3. 4. 2014

bere na vědomí
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 3. 4. 2014.

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




