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Spis. zn.: 88785/2014
č. j.: 88980/2014

U S N E S E N Í

z 36. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 9. 10. 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.

1353/14 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
1044/13, 1221/14, 1222/14, 1226/14, 1237/14, 1239/14, 1268/14, 1286/14, 
1288/14, 1289/14, 1290/14, 1293/14, 1294/14, 1297/14, 1298/14, 1314/14, 
1315/14, 1319/14, 1320/14, 1340/14, 1341/14, 1342/14, 1344/14, 1345/14, 
1348/14, 1349/14, 1350/14

_________

1354/14 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

   65/10 do 31.03.2015 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  325/11 do 31.03.2015 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  326/11 do 31.03.2015 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1287/14 do 22.01.2015 Zodpovídá: Ing. Suchomel

1355/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

ruší
usnesení č. 781/12 bod 2., 3., 6., 7. a 8. ze dne 20. 12. 2012 a usnesení č. 1030/13 bod 1.
ze dne 7. 11. 2013 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1356/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje

1. speciální podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města Šumperka

2. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost z rozpočtu města Šumperka

3. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců z rozpočtu města Šumperka



ZM 36 – 09.10.2014

2

4. vzor smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtu města Šumperka

5. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka

6. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců z rozpočtu města Šumperka

7. seznam vyjmenovaných akcí a vyjmenovaných činností v roce 2015

- Klášterní hudební slavnosti (9. ročník)
- Divadlo v parku 2015 (22. ročník)
- Klasika Viva (15. ročník)
- Špek (9. ročník)
- Preludium Aloise Motýla (42. ročník)
- Blues Alive (20. ročník)
- XXV. Mezinárodní folklorní festival CIOFF, IOV, Šumperk 2015
- Džemfest (16. ročník)
- Město čte knihu 2015 (11. ročník)
- XII. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 2015

- Hokejový Klub Mladí draci Šumperk, o. s.
- FK SAN-JV ŠUMPERK, o. s.
- Tělocvičná jednota Sokol Šumperk o. s.
- TJ Šumperk o. s.

8. časový harmonogram 

- od 19.12.2014 zveřejnění podmínek na internetových stránkách města (včetně 
formulářů žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji v lednu 2015 (termín bude 
upřesněn)

- 05.01.2015 od 08:00 hod. zahájení podávání žádostí
- leden 2015 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do RM

na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti

- leden 2015 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do ZM na 
rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti

- 30.01.2015 do 12:00 hod. ukončení přijímání žádostí
- březen 2015 předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na rozdělení 

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

- březen 2015 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných na 
granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1357/14 Plán zimní údržby 2014/2015

bere na vědomí
plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 
období 2014/2015 dle projednaného návrhu PMŠ, a. s.
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1358/14 MJP - prodej části pozemku p.č. 539/41 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. zahrada při ul. Dobrovského)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 15. 9. 2014 do 1. 10. 2014 dle usnesení RM č. 5439/14 ze dne 11. 9. 2014, prodej části
pozemku p.č. 539/41 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 6461-110/2014 nově 
označené jako p.p.č. 539/63 o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- kupní cena: 400,- Kč/m2

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

návrhu na vklad
- kupující uhradí náklady na vypracování geometrického plánu a správní poplatek za zápis 

vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1359/14 MJP - změna usnesení zastupitelstva města – příslib prodeje pozemku při ul. Okružní

schvaluje
změnu usnesení zastupitelstva města č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006, ve znění usnesení
č. 489/12 ze dne 26. 1. 2012, č. 660/12 ze dne 12. 7. 2012 a č. 936/13 ze dne
20. 6. 2013, kterými byl budoucím prodávajícím městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, schválen příslib prodeje části p.p.č. 290/1 a části p.p.č. 
2230, oba v k.ú. Šumperk, včetně kamenných zídek a studny, budoucím kupujícím M. a J. T., 
Šumperk.
Změna spočívá:
- v účelu předmětu prodeje z výstavby rodinného domu nově na zahradu
- v označení předmětu prodeje z části p.p.č. 290/1 a části p.p.č. 2230 o celkové výměře

cca 330 m2 nově p.p.č. 290/1 o výměře 328 m2, důvodem je zápis geometrického plánu 
po dokončení ul. Okružní

- budoucí kupující se zavazuje, že nejpozději k datu 31. 5. 2015 pozemek vyklidí od navážky 
a biologického odpadu a vybuduje výhradně na své náklady oplocení pozemků v předem 
odsouhlasené hranici

- vlastnické právo bude převedeno po výstavbě oplocení a vyklizení pozemků od navážky
a biologického odpadu v termínu nejpozději do 30. 9. 2015, pro případ nedodržení 
závazků budoucích kupujících se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč, 
s možností budoucího prodávajícího od smlouvy odstoupit v plném rozsahu

- kupní cena 600,-- Kč/m2 se bere jako kupní cena konečná i v případě, pokud by vznikla 
povinnost uhradit DPH v platné výši v daném roce

- pokud bude vedení veřejného osvětlení zasahovat do pozemků, které jsou předmětem 
budoucího prodeje, zavazuje se budoucí kupující, že společně s kupní smlouvou zřídí ve 
prospěch vlastníka vedení veřejného osvětlení, tj. města Šumperka, služebnost inženýrské 
sítě spočívající ve vedení a jeho správy, a to bezúplatně na dobu neurčitou

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1360/14 MJP - záměr výstavby „Asistenčního domu pro osoby s poruchou autistického spektra 
Dětského klíče Šumperk, o. p. s.“ v lokalitě „Za Hniličkou“

ruší
usnesení ZM č. 459/07 ze dne 25. 10. 2007 z důvodu jiného řešení.

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1361/14 MJP - záměr výstavby „Asistenčního domu pro osoby s poruchou autistického spektra 
Dětského klíče Šumperk, o. p. s.“ v lokalitě „Za Hniličkou“

schvaluje
projektový záměr výstavby „Asistenčního domu pro osoby s poruchou autistického spektra 
Dětského klíče Šumperk, o. p. s.“ na části pozemku p.č. 1031/6 o výměře cca1 621 m2 v obci 
Šumperk, k.ú. Horní Temenice (lokalita pro výstavbu RD „Za Hniličkou“). Vlastníkem stavby 
bude Dětský klíč o. p. s., kterému město Šumperk převede do vlastnictví pozemek pod stavbou 
za dohodnutou částku 150.000,-- Kč, což je cena nižší než obvyklá z důvodu podpory a zájmu 
města vybudovat dům s uvedeným účelem na území města Šumperka. Na pozemek tvořící 
zázemí ke stavbě bude vlastníku stavby vydán příslib budoucího prodeje za cenu stanovenou 
usnesením ZM č. 1135/14 ve znění usnesení ZM č. 1184/14, to je 300,-- Kč/m2.

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1362/14 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27, Šumperk - změna budoucího kupujícího bytu 
č. 2922/6 v domě Prievidzská 25, Šumperk

schvaluje
uzavření dohody mezi M. a A. O., Chromeč, na straně jedné a městem Šumperkem na straně 
druhé, kterou se ke dni 30. 11. 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 bytové jednotky č. 2922/6 v II. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská 2922/25.
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytové 
jednotky č. 2922/6 v II. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská 
2922/25 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod domem 
mezi budoucím převádějícím městem Šumperkem a budoucími nabyvateli Z. a T. S., Chromeč. 
Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 12. 2014. Předmětem smlouvy je budoucí převod 
vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/6 v II. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, 
ul. Prievidzská 2922/25 včetně příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku 
pod domem.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1363/14 MJP - prodej části pozemku p.č. 481/1 a části pozemku p.č. 481/3 v k.ú. Šumperk 
(za bývalou prodejnou Mountfieldu)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 25. 8. 2014 od 10. 9. 2014 dle usnesení RM č. 5364/14 ze dne 21. 8. 2014, prodej části 
pozemku p.č. 481/1 o výměře cca 30 m2 a části p.č. 481/3 o výměře cca 140 m2 v k.ú. 
Šumperk (včetně zpevněných ploch), za podmínek:
- kupující: V. M., Lesnice
- účel prodeje: vybudování parkovacích míst pro zákazníky prodejny v budově č. p. 2601 

stojící na st.p.č. 4541 v k.ú. Šumperk
- kupní cena: 600,-- Kč/m2 včetně asfaltového povrchu
- kupující na vlastní náklady provede demolici vyrovnávací betonové zídky na pozemku p.č. 

481/1
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků bude hradit kupující. 

Návrh geometrického plánu bude odsouhlasen městem
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1364/14 MJP - odkoupení pozemků p.č. 1479/4 – ostatní plocha o  výměře 88 m2,
p.č. 1479/6 – ostatní plocha o výměře 46 m2 v k.ú. Šumperk a části pozemku p.č.
1479/1 v k.ú. Šumperk (plavecký areál Aquatoll v Šumperku)

schvaluje
odkoupit pozemky p.č. 1479/4 – ostatní plocha o výměře 88 m2, p.č. 1479/6 – ostatní plocha 
o výměře 46 m2 v k.ú. Šumperk a část pozemku p.č.1479/1 v k.ú. Šumperk, a to za kupní 
cenu 800,-- Kč/m2 (areál Aquatollu v Šumperk).

Prodávající: SPIKSTAV s. r. o., se sídlem Vídeňská 1586/84, Praha 4, Kunratice,
PSČ 148 00, IČO 25899813

Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Předmět koupě: pozemek p.č. 1479/4 – ostatní plocha o výměře 88 m2, pozemek p.č. 
1479/6 – ostatní plocha o výměře 46 m2 a část pozemku p.č. 1479/1 
v k.ú. Šumperk.

Účel: sjednocení vlastnictví stavby zdi s oplocením a okolních pozemků

Kupní cena: 800,-- Kč/m2

Podmínky: Správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN uhradí kupující. Náklady na 
vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku uhradí kupující.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1365/14 Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se stanoví místní poplatek ze psů

schvaluje
vydat 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. 3/2014, kterou se stanoví místní poplatek ze psů.

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1366/14 Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, kterou se stanoví místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

schvaluje
vydat 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. 4/2014, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1367/14 Významné stromy

bere na vědomí
seznam významných stromů na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka zařazených
u správce ploch a prvků veřejné zeleně do režimu zvláštní péče v rozsahu dle projednaného 
návrhu.

1368/14 Základní umělecká škola Šumperk

schvaluje
v roce 2015 realizaci akce „Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace 
v objektu Základní umělecké školy, Žerotínova 11, Šumperk“.

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1369/14 Základní umělecká škola Šumperk

ukládá RM
zařadit 6 mil. Kč do rozpočtu 2015 na rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů vody
a kanalizace v objektu Základní umělecké školy, Žerotínova 11, Šumperk.

Termín: 23.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1370/14 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Střediska volného času a zařízení pro další 
vzdělávání Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082

schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Šumperk, Komenského 9, Šumperk,
IČO 00852082, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2005, dodatku č. 2 ze dne 12. 7. 2012, 
dodatku č. 3 ze dne 15. 11. 2012 a dodatku č. 4 ze dne 12. 12. 2013.

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1371/14 Zápis do kroniky města Šumperka za rok 2012

bere na vědomí
kronikářský zápis za rok 2012.

1372/14 Žádost o projednání postupu zhotovitele Šumperského zpravodaje

bere na vědomí
žádost J. N. o projednání postupu zhotovitele Šumperského zpravodaje ve věci sporné 
smlouvy, která byla uzavřena za účelem inzerce mezi společností Fenix trading s. r. o.
a PhDr. Zuzanou Kvapilovou.

1373/14 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: 10.10.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1374/14 Mimořádné odměny

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

Termín: 09.10.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

předsedové výborů ZM
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1375/14 Odměna uvolněným členům ZM při skončení funkčního období

schvaluje
jednorázovou výplatu odměny uvolněných členů zastupitelstva města při skončení funkčního 
období v souladu s § 75 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Termín: 12.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1376/14 Informativní zpráva o průběhu realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy – II. fáze“

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

1377/14 Informativní zpráva o průběhu realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy – II. fáze“

bere na vědomí
rezignaci Ing. Petra Suchomela na členství v představenstvu společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a. s., ke dni 31. 10. 2014.

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




