
ZM 4 – 22.01.2015

1

Spis. zn.: 2967/2015
č. j.: 3489/2015

U S N E S E N Í

z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 1. 2015

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.

70/15 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
844/13, 984/13, 1033/13, 1108/14, 1120/14, 1157/14, 1158/14, 1243/14, 1249/14, 
1250/14, 1251/14, 1252/14, 1254/14, 1255/14, 1256/14, 1257/14, 1258/14, 
1260/14, 1261/14, 1263/14, 1264/14, 1266/14, 1270/14, 1277/14, 1278/14, 
1279/14, 1287/14, 1301/14, 1302/14, 1303/14, 1304/14, 1305/14, 1306/14, 
1307/14, 1308/14, 1309/14, 1310/14, 1311/14, 1312/14, 1313/14, 1317/14, 
1318/14, 1325/14, 1326/14, 1328/14, 1330/14, 1331/14, 1334/14, 1335/14, 
1336/14, 1338/14, 1339/14, 1351/14, 1358/14, 1359/14, 1362/14, 1365/14, 
1366/14, 1375/14, 23/14, 40/14, 41/14, 42/14, 43/14, 44/14, 45/14, 46/14, 47/14, 
48/14, 49/14, 50/14, 51/14, 54/14, 55/14, 56/14, 61/14, 62/14, 63/14, 64/14, 65/14, 
66/14

71/15 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

1451/09 do 30.06.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1544/10 do 31.12.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  349/11 do 31.12.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1040/13 do 30.06.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1041/13 do 30.06.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1042/13 do 30.06.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1043/13 do 30.06.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1113/14 do 30.06.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1316/14 do 30.06.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1322/14 do 31.01.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1329/14 do 31.03.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1332/14 do 28.02.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1333/14 do 30.04.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1364/14 do 31.01.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný

72/15 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 1155/14 ze dne 3. 4. 2014

ruší
usnesení ZM č. 1155/14 ze dne 3. 4. 2014 z důvodu přijatého nového usnesení č. 1277/14.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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73/15 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 1156/14 ze dne 3. 4. 2014

ruší
usnesení ZM č. 1156/14 ze dne 3. 4. 2014 z důvodu nerealizování akce.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

74/15 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 1159/14 ze dne 3. 4. 2014

ruší
usnesení ZM č. 1159/14 ze dne 3. 4. 2014 z důvodu přijatého nového usnesení č. 1278/14.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

75/15 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 1160/14 ze dne 3. 4. 2014

ruší
usnesení ZM č. 1160/14 ze dne 3. 4. 2014 z důvodu přijatého nového usnesení č. 1279/14.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

76/15 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 1161/14 ze dne 3. 4. 2014

ruší
usnesení ZM č. 1161/14 ze dne 3. 4. 2014 z důvodu nerealizování akce.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

77/15 Veřejná finanční podpora - granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2015

schvaluje
rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2015 na granty a 
dotace v celkové výši 4,3 mil. Kč takto:

- granty a dotace na činnost 2.000.000,-- Kč
- vyjmenované akce a činnosti 2.150.000,-- Kč
- finanční rezerva    150.000,-- Kč

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal
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78/15 Ceny města Šumperka za rok 2014 – 1. část 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 2014 v těchto kategoriích:

Kultura Věra Kovářová
Podnikání – výrobní společnosti Urdiamant, s. r. o., Šumperk
Architektura – novostavba Rodinný dům Pod Vyhlídkou 42

dle projektu Ing. arch. Víta Janků
Přínos městu RNDr. Zdeněk Gába

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

79/15 MJP - správa majetku - klášterní kostel v Šumperku – elektrická požární signalizace

schvaluje

- realizaci projektu „Klášterní kostel v Šumperku – elektrická požární signalizace“ v roce 
2015

- podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva kultury - Integrovaný systém ochrany 
movitého kulturního dědictví

- spolufinancování projektu „Klášterní kostel v Šumperku – elektrická požární signalizace“ 
v roce 2015 z vlastních zdrojů města ve výši min. 400 tis. Kč

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

80/15 MJP - uzavření Dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací 
OBCH/0020/2011/Šv uzavřené mezi ŘSD ČR a městem Šumperkem (or. přechodový 
ostrůvek Jesenická - Banskobystrická)

schvaluje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací OBCH/0020/2011/Šv ze dne 
16. 5. 2011 mezi Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ 145 05, IČO 65993390, jako 
budoucím dárcem, a městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, 
jako budoucím obdarovaným. Dodatkem č. 1 dojde ke změně v termínu uzavření vlastní 
darovací smlouvy, kdy nově bude uvedeno, že vlastní darovací smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 31. 12. 2019.
Ostatní ujednání budoucí darovací smlouvy zůstanou beze změny.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný



ZM 4 – 22.01.2015

4

81/15 MJP - budoucí směna pozemků p.č. 1960/14 a p.p.č. 1955/27 za pozemek p.č. 
1960/15 v k.ú. Šumperk (or. lokalita u obchodního centra Kaufland)

schvaluje
na základě schváleného záměru města zveřejněného od 10. 12. 2014 do 29. 12. 2014 dle 
usnesení rady města č. 67/14 ze dne 4. 12. 2014 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí směnné 
mezi městem Šumperkem a společností Sallerova výstavba Šumperk s. r. o., za podmínek: 
- část pozemku p.č. 1960/1 o výměře 4 m2 dle GP označená jako 1960/14 o výměře 4 m2

a pozemek p.č. 1955/27 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk budou převedeny z vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, do vlastnictví 
Sallerovy výstavby Šumperk s. r. o., se sídlem Obchodní zóna 266, Otvice, PSČ 431 11, 
IČO 25033310 (celková výměra činí 15 m2) 

- pozemek p.č. 1960/15 o výměře 15 m2 v k.ú. Šumperk bude převeden z vlastnictví 
Sallerovy výstavby Šumperk s. r. o., se sídlem Obchodní zóna 266, Otvice, PSČ 431 11, 
IČO 25033310, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,
IČO 00303461 (celková výměra činí 15 m2) 

- účel budoucí směny: majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě obchodního centra
u Kauflandu

- vlastní směnná smlouva bude uzavřena bezprostředně po výmazu zástavního a 
předkupního práva váznoucích na pozemku p.p.č. 1960/15 v k.ú. Šumperk a schválení 
realizace směny v ZM

- směna proběhne bez finančního vyrovnání z důvodu shodného součtu výměr směňovaných 
pozemků

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

82/15 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1291/3, p.p.č. 1291/6, p.p.č. 3019 a p.p.č. 1278/18
v k.ú. Šumperk (vnitroblok ul. Americká, 17. listopadu, nově nazvaná ul. Kanadská za 
katastrálním úřadem)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 15. 9. 2014 do 6. 11. 2014 dle usnesení rady města č. 5469/14 ze dne 11. 9. 2014, 
budoucí prodej p.p.č. 1291/3 o výměře 2 165 m2, p.p.č. 1291/6 o výměře 1 044 m2, p.p.č. 
3019 o výměře 162 m2, p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: 1.000,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě povinnosti města Šumperka  

odvést DPH
- kupující: R. a Z. H., Šumperk, část p.p.č. 1291/3 o výměře cca 1 236 m2 v k.ú. Šumperk,

a M. K., Štíty, část p.p.č. 1291/3 o výměře cca 929 m2, p.p.č. 1291/6 o výměře 1 044 m2, 
p.p.č. 3019 o výměře 162 m2 a p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2

- předmět prodeje pro jednotlivé budoucí kupující bude vyznačen geometrickým plánem, 
který si na své náklady nechají vyhotovit budoucí kupující před schválením realizace 
budoucího prodeje 

- účel prodeje: výstavba 2 rodinných domů, včetně komunikace a inženýrských sítí 
s napojením na ul. Americkou, dále jen „záměr využití nabízeného území“

- budoucí kupující uhradí 90 % kupní ceny  při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
V případě odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze strany budoucího 
prodávajícího bude záloha na kupní cenu vrácena budoucímu kupujícímu do 30 dnů ode 
dne odstoupení, bez nároku na úrok. V případě odstoupení ze strany budoucího kupujícího 
z jiného důvodu, než že prokáže, že na pozemcích nelze provést sjednaný účel, bude 
budoucím prodávajícím vráceno 90 % ze složené zálohy na kupní cenu, bez nároku na úrok 

- prodej bude realizován po dostavbě komunikace a inženýrských sítí na části p.p.č. 1895/2 
a p.p.č. 1291/9, oba v k.ú. Šumperk 

- na výstavbu komunikace na částech pozemků p.č. 1895/2 a p.p.č. 1291/9, oba v k.ú. 
Šumperk, bude uzavřena výpůjčka s právem provést stavbu na částech pozemků.
Po dokončení komunikace bude rozhodnuto, zda si komunikaci převezme město do své 
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správy a majetku, v opačném případě budou části pozemku odprodány za 100,-- Kč/m2, 
smlouva bude uzavřena společně se smlouvou s právem provést stavbu na realizaci 
schváleného „záměru…“

- veškeré náklady na projektovou dokumentaci pro stavební řízení výstavby rodinných domů, 
včetně infrastruktury „záměru“, ponese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení 
od smlouvy nebudou tyto náklady budoucím prodávajícím kompenzovány 

- budoucí prodávající  si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v plném rozsahu v případě, 
pokud nebude ve správním stavebním řízení „záměru…“ povolena, nebo nebudou splněny 
termíny předložení územního rozhodnutí „záměru…“

- budoucí kupující bude mít právo odstoupit v případě, pokud nebude ve správním řízení 
„záměr využití nabízeného území“ povolen 

- budoucí kupující předloží pravomocné územní povolení na „záměr využití nabízeného 
území“ do 18 měsíců ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, v případě 
nesplnění této podmínky si budoucí prodávající sjednává pokutu ve výši 50.000,-- Kč a 
právo od smlouvy odstoupit

- budoucí kupující začne s realizací „záměru využití nabízeného území“ do 2 let od vydání 
územního rozhodnutí  a bude kolaudován do 3 let od vydání stavebního povolení, v případě 
nesplnění stanovených termínů si budoucí prodávající sjednává pokutu ve výši 50.000,--
Kč za každé nedodržení termínu, která bude uhrazena budoucím kupujícím do 14 dnů ode 
dne výzvy

- budoucí prodávající si sjednává smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny v případě 
nedodržení schváleného „záměru…“

- komplexní infrastruktura bude vybudována na náklady budoucích kupujících
- vybudovaná komunikace na p.p.č. 1291/3 v k.ú. Šumperk bude tato dále ve správě a

v majetku budoucích kupujících, pokud v rámci stavby komunikace nebude rozhodnuto, že 
ji do správy a svého majetku převezme město    

- kontejnery na směsný odpad budou uloženy na pozemcích, které jsou předmětem 
budoucího prodeje 

- bude-li rozhodnuto, že pozemky pod vybudovanou komunikací na částech p.p.č. 1895/2 a 
p.p.č. 1291/9, oba v k.ú. Šumperk, budou prodány, převezmou kupující povinnost umožnit 
služebnost stezky a cesty pro vlastníky garáží s vjezdem přes p.p.č. 1291/9 a p.p.č. 
1895/2, vlastníky domu na st.p.č. 1895/1, st.p.č. 1896/2 a vlastníky části st.p.č. 1895/2 
a části p.p.č. 1291/9, které nejsou předmětem zveřejnění, vše v k.ú. Šumperk

- budoucí prodávající uzavře s budoucím kupujícím smlouvu s právem provést stavbu po 
odsouhlasené územní studii s vizualizací „záměru…“, který bude předložen ke schválení 
úřadu územního plánování, pokud nebude „záměr…“ odsouhlasen, sjednává si budoucí 
prodávající právo od smlouvy odstoupit bez nároku na kompenzaci nákladů spojených 
s vypracováním „záměru…“ 

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

83/15 MJP - smlouva o věcném břemeni pro stavbu přípojky dešťové kanalizace při ul. Pod 
Vyhlídkou v Šumperku – odvod dešťových vod lokality Kotel

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat podzemní přípojku dešťové kanalizace v délce 32,36 m přes pozemek 
p.č. 1924/1 v k.ú. Šumperk (ve vlastnictví prvního povinného) a v celkové délce 6,19 m přes 
pozemky p.č. 1924/4 a 2262/1 v k.ú. Šumperk (ve vlastnictví druhého povinného).
První povinný z věcného břemene: 
V. K., Šumperk
Druhý povinný a oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
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- věcné břemeno pro prvního povinného se zřizuje úplatně, pro druhého povinného 
bezúplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 2.948,-- Kč. Úhradu provede oprávněný před 
vkladem věcného práva do KN, v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

- oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

84/15 MJP - prodej části pozemku p.č. 481/1 a části pozemku p.č. 481/3 v k.ú. Šumperk 
(za bývalou prodejnou Mountfieldu)

ruší
usnesení ZM č. 1363/14 ze dne 9. 10. 2014 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

85/15 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 rady města č. 5364/14 ze dne 21. 8. 2014
a od 10. 12. 2014 do 29. 12. 2014 dle usnesení rady města č. 98/14 ze dne 4. 12. 2014,
prodej části pozemku p.č. 481/1 a části pozemku p.č. 481/3, dle geometrického plánu
č. 6487-137/2014 jde o pozemek p.č. 481/9 o výměře 184 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 
- 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: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

86/15 MJP - delegování zástupce města Šumperka na valné hromady společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

schvaluje
s účinností k 22. 1. 2015 ukončit platnost usnesení zastupitelstva města Šumperka
č. 1247/14 ze dne 19. 6. 2014 z důvodu přijetí nového usnesení a nové delegace zástupce 
města Šumperka na všechny řádné a náhradní valné hromady společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a. s. 

Termín:      22.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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87/15 MJP - delegování zástupce města Šumperka na valné hromady společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, delegovat na řádné nebo náhradní valné hromady společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČO 47674954, 
s účinností od 23. 1. 2015 až do odvolání starostu města Šumperka Mgr. Zdeňka Brože,
bytem Šumperk (v případě jeho nepřítomnosti 1. místostarostu RNDr. Jana Přichystala, bytem
Šumperk, a v případě nepřítomnosti i 1. místostarosty 2. místostarostu Mgr. Tomáše 
Spurného, bytem Šumperk). 

Termín: 23.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

88/15 MJP - návrh na nového zástupce města Šumperka do představenstva společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, Ing. Petra Suchomela, bytem Šumperk, jako zástupce města 
Šumperka, do představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem 
Jílová 6, Šumperk, IČO 47674954.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

89/15 MJP - návrh na nového zástupce města Šumperka do dozorčí rady společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, Martina Janíčka, bytem Šumperk, jako zástupce města Šumperka,
do dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, 
Šumperk, IČO 47674954.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

90/15 MJP - návrh na nového zástupce města Šumperka do představenstva společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

navrhuje
představenstvu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., v souladu 
s ustanovením čl. 13 stanov společnosti jmenovat Ing. Petra Suchomela, bytem Šumperk, jako 
náhradního člena představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se 
sídlem Jílová 6, Šumperk, IČO 47674954, a to za odstoupivšího zástupce města Šumperka 
v představenstvu společnosti.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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91/15 MJP - správa majetku – poplatek z prodlení a náklady řízení

schvaluje
prominutí úhrady poplatku z prodlení, vzniklého z žalovaných pohledávek z nájemného
a služeb spojených s užíváním obecního bytu na adrese v Šumperku, vůči dlužníku P. Ch., 
bytem Šumperk, a L. Ch., bytem Bludov, pro  případ schválení oddlužení dlužníka v rámci 
insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp. zn. 
KSOL 16 INS 13605/2014.  

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

92/15 MJP - správa majetku – poplatek z prodlení a náklady řízení

neschvaluje
prominutí úhrady nákladů řízení, vzniklých z žalovaných pohledávek z nájemného a služeb 
spojených s užíváním obecního bytu v Šumperku, vůči dlužníku P. Ch., bytem Šumperk,
a L. Ch., bytem Bludov, pro případ schválení oddlužení dlužníka v rámci insolvenčního řízení, 
vedeného u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 
13605/2014.  

Termín: 15.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

93/15 MJP - odkoupení části pozemku p.č. 3090 – ostatní plocha o výměře 33 m2 v k.ú. 
Šumperk, nově dle GP pozemek st.p.č. 6360 – zastavěná plocha (lokalita u budovy 
Transfúzní služby a. s. v areálu nemocnice v Šumperku)

schvaluje
realizaci odkoupení části pozemku p.č. 3090 – ostatní plocha, nově dle GP pro vyznačení 
budovy pozemek st.p.č. 6360 – zastavěná plocha o výměře 33 m2 v k.ú. Šumperk (pozemek 
pod přístavbou budovy č. p. 1006 - Transfúzní služba a. s.)

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

Prodávající: Šumperská nemocnice, a. s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk,
PSČ 787 52, IČO 47682795

Předmět koupě: část pozemku p.č. 3090 – ostatní plocha (nově dle GP pro vyznačení 
budovy pozemek st.p.č. 6360 – zastavěná plocha o výměře 33 m2  
v k.ú. Šumperk)

Účel koupě: přístavba venkovního mrazícího boxu k budově č. p. 1006 – občanské vybavení 
stojící na pozemku st.p.č. 1184 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk

Kupní cena: 700,-- Kč/m2. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření kupní 
smlouvy

Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí kupující. 

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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94/15 Sportovně - rekreační areál Benátky

schvaluje

- realizaci projektu „Sportovně – rekreační areál Benátky: skatepark, dětské hřiště a hřiště 
pro seniory“ v letech 2015-2016

- podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj „Národní program podpory 
cestovního ruchu pro rok 2015 – podprogram Cestování dostupné všem“ v max. výši
2,5 mil. Kč

- spolufinancování projektu „Sportovně rekreační areál Benátky: skatepark, dětské hřiště
a hřiště pro seniory“ v letech 2015-2016 z vlastních zdrojů města ve výši min. 7 mil. Kč

Termín: 12.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

95/15 Regenerace panelového sídliště Prievidzská 2015

schvaluje

- realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - etapa 6“ v roce 
2015

- podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2015“ v max. výši 4 mil. Kč

- spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - etapa 
6“ v roce 2015 z vlastních zdrojů města ve výši min. 7 mil. Kč

Termín: 16.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

96/15 Spolufinancování protihlukové stěny na akci Bludov – obchvat se společností
EPCOS, s. r. o.

schvaluje
vystavení závazného prohlášení města Šumperka pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve kterém 
bude deklarován závazek města k financování objektu SO 702 protihluková stěna
km 0,100 - km 0,460 na stavbě I/44 Bludov – obchvat.

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

97/15 Spolufinancování protihlukové stěny na akci Bludov – obchvat se společností
EPCOS, s. r. o.

bere na vědomí
stanovisko společnosti EPCOS, s. r. o., ze dne 15. 1. 2015 k projektu silničního obchvatu
„I/44 Bludov - obchvat“ ze dne 15. 1. 2015.
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98/15 Spolufinancování protihlukové stěny na akci Bludov – obchvat se společností
EPCOS, s. r. o.

ukládá RM
připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Šumperkem a společností EPCOS,
s. r. o., o spolufinancování protihlukové stěny akce I/44 Bludov – obchvat. 

Termín: 05.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

99/15 Dopis manželů B.

bere na vědomí
dopis manželů B. a navržený postup řešení okolí domu Čsl. armády.

100/15 Zástupci ve výběrových komisích dle zákona o veřejných zakázkách

ukládá
zástupcům jednotlivých volebních uskupení navrhnout své zástupce do výběrových komisí dle 
zákona o veřejných zakázkách do úterý 17. 2. 2015 do 12:00 hodin.

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: zástupci

volebních uskupení

101/15 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 2/2015 z jednání finančního výboru dne 12. 1. 2015.

102/15 Zápis z kontrolního výboru

bere na vědomí
zápis č. 2/2015 ze zasedání kontrolního výboru dne 12. 1. 2015.

103/15 Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Šumperka

schvaluje
Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Šumperka s účinností od 22. 1. 2015.

Termín: 22.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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104/15 Hospodaření s energiemi

ukládá
kontrolnímu výboru, aby provedl kontrolu

- uzavřených smluv na dodávky energií včetně veškerých platných dodatků
- smluv za zprostředkování služeb dohodce včetně veškerých platných dodatků
- smluv s Českomoravskou komoditní burzou Kladno včetně veškerých platných dodatků,

které uzavřelo město Šumperk, příspěvkové organizace zřízené městem, obchodní společnosti 
a obecně prospěšné společnosti založené městem.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Pavel Horák

105/15 Odpovědi na interpelace a připomínky 

bere na vědomí
odpovědi na interpelace členů ZM a připomínky občanů ze zasedání ZM dne 11. 12. 2014.

RNDr. Jan Přichystal v. r. Mgr. Tomáš Spurný v. r.
1. místostarosta   2. místostarosta




