
ZM 5 – 19.02.2015

1

Spis. zn.: 11358/2015
č. j.: 12961/2015

U S N E S E N Í

z 5. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 19. 2. 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.

106/15 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
499/12, 899/13, 1004/13, 1005/13, 1121/14, 1122/14, 1217/14, 1218/14, 1322/14, 
1364/14, 58/14, 59/14, 72/15, 73/15, 74/15, 75/15, 76/15, 77/15, 79/15, 84/15, 
86/15, 87/15, 88/15, 89/15, 90/15, 92/15, 94/15, 95/15, 98/15, 100/15, 103/15

107/15 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení ZM č. 769/12 ze dne 20. 12. 2012

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 769/12 ze dne 20. 12. 2012, kde místo příjemce veřejné finanční 
podpory Střední škola železniční a stavební Šumperk, IČO 14451107, bude Střední škola 
železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 30, Šumperk, IČO 00851167.

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

108/15 Rozpočet města Šumperka na rok 2015

schvaluje
rozpočet města Šumperka na rok 2015 podle předloženého materiálu:

příjmy rozpočtu celkem: 489.442 tis. Kč
výdaje rozpočtu celkem: 599.939 tis. Kč
přebytek z minulých let:   98.062 tis. Kč
úvěr ve výši:   20.000 tis. Kč
splátky jistin úvěrů:     7.565 tis. Kč

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož
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109/15 Rozpočet města Šumperka na rok 2015

schvaluje
rozpočty fondů města Šumperka:

sociální fond
fond životního prostředí
fond na úpravu zevnějšku

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

110/15 Rozpočet města Šumperka na rok 2015

schvaluje
v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2015 poskytnutí (uvolnění) 
finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka vyjmenovaným právnickým osobám 
uvedených v rozpočtu města Šumperka na rok 2015.

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

111/15 Ceny města Šumperka za rok 2014 – 2. 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:

Sport Anna Měrková 
Významný počin v humanitární
a sociální oblasti Tomáš Chrastina
Vzdělávání Marie Jirmanová
Podnikání – drobné podnikání Sýrařská výrobna Dity Ferancové Kozinova 15
Architektura – rekonstrukce
– Dům roku Přestavba rodinného domu Bludovská 28
Cena mladých J a G společnost – Jakub Gloza a Jan Štefl
Zvláštní cena zastupitelstva
města Šumperka Pomněnka o. p. s. – ředitelka Ing. Mgr. Nataša

Strakošová – Vykydalová
Vojtěch Král

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal
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112/15 MJP - prodej  pozemku p.č. 1776 o výměře 370 m2 v k.ú. Nový Malín (or. pozemek
u bývalé hájenky v Novém Malíně)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 10. 12. 2014 do 29. 12. 2014 dle usnesení rady města č. 97/14 ze dne 4. 12. 2014, 
prodej p.p.č. 1776 o výměře 370 m2 v k.ú. Nový Malín, za těchto podmínek:
- účel: zahrada a zázemí k rodinnému domu
- kupující: V. a J. A., Nový Malín
- kupní cena: 61,-- Kč/m2

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

113/15 MJP - prodej části pozemku p.č. 2254/21 o výměře 81 m2, pozemku p.č. 2254/22
o výměře 9 m2 a pozemku p.č. 2254/24 o výměře 3 m2 v k.ú. Šumperk (or. areál
fy WT-PRO CZECH, ul. Jesenická)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 11. 2014 do 1. 12. 2014 dle usnesení rady města č. 21/14 ze dne 13. 11. 2014, 
prodej části p.p.č. 2254/21 o výměře 81 m2, pozemku p.č. 2254/22 o výměře 9 m2

a pozemku p.č. 2254/24 o výměře 3 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání skutečného stavu
- kupní cena: a) 600,-- Kč/m2, část pozemku parcela č. 2254/21 – zpevněná plocha

b) 250,-- Kč/m2, pozemek p.č. 2254/22 a 2254/24 – ostatní plocha
- kupující: M. K., Vikýřovice
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- kupující uhradí náklady na vypracování geometrického plánu a správní poplatek za zápis 

práva do KN

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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114/15 MJP - změna usnesení ZM č. 1316/14 ze dne 18. 9. 2014 (or. před Hasičskou stanicí 
v Šumperku a při ul. Gagarinově)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1316/14 ze dne 18. 9. 2014, kterým byla schválena směna části 
pozemku p.č. 2045 o výměře 464 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 6455-34/2014 označené jako 
p.p.č. 2045/6 o výměře 464 m2 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města Šumperka, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za pozemek p.č. 556/3 o výměře 560 m2

v k.ú. Dolní Temenice, který je ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Olomouc, PSČ 779 01, 
IČO 70885940. Ke změně dochází ve výši hodnoty směňovaných pozemků, kdy nově bude 
cena stanovena na základě znaleckého posudku č. 4208-7/2015. Hodnota pozemku p.p.č. 
556/3 dle nového posudku činí 332.157,-- Kč a hodnota p.p.č. 2045/6 činí 336.400,-- Kč. 
K ceně pozemku p.č. 2045/6 bude připočteno 21 % DPH, tj. celkem cena činí 407.044,-- Kč 
včetně DPH. Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši 74.887,-- Kč (místo již 
schválených 4.044,-- Kč) doplatí Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje městu 
Šumperku do 30 dnů po podpisu směnné smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva do KN.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1316/14 ze dne 18. 9. 2014 zůstávají 
nezměněny.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

115/15 MJP - bezúplatný převod části p.p.č. 1184/4 o výměře 71 m2 a části p.p.č. 1184/11
o výměře 11 m2 v k.ú. Horní Temenice z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví 
Olomouckého kraje a bezúplatné nabytí části p.p.č. 1333 o výměře 99 m2 v k.ú. Horní 
Temenice z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Šumperka
(or. vypořádání pod stavbou chodníku při ul. Bohdíkovské)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 20. 1. 2015 do 5. 2. 2015 dle usnesení rady města č. 188/15 ze dne 15. 1. 2015, 
bezúplatný převod části p.p.č. 1184/4 (před digitalizací veden v ZE jako 1184 GP) o výměře 
71 m2 a části p.p.č. 1184/11 o výměře 11 m2 v k.ú. Horní Temenice, dle GP č. 908-587/2013 
ze dne 4. 12. 2013 díl „a“ z p.p.č. 1184/4 o výměře 71 m2 a díl „j“ z p.p.č. 1184/11 o výměře 
11 m2 v k.ú. Horní Temenice, z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám Míru 364/1, 
Šumperk, IČO 00303461, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc,
PSČ 772 11, IČO 709603998, a současně bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1333
o výměře 99 m2 v k.ú. Horní Temenice, dle GP č. 908-587/2013 ze dne 4. 12. 2013 díl „d“ 
z p.p.č. 1333 o výměře 99 m2 v k.ú. Horní Temenice, z vlastnictví Olomouckého kraje, 
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Lipenská 
753/120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 709603998, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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116/15 MJP - úprava textu „Zásad pro rekonstrukci a vybudování přípojek splaškové 
kanalizace, které jsou ve vlastnictví soukromých osob…“, jejichž text byl schválen 
usnesením ZM č. 843/13 ze dne 7. 3. 2013, ve znění pozdějších usnesení ZM

schvaluje
úpravu textu „Zásad pro podporu města při rekonstrukci, obnově, výměně stávajících či 
vybudování nových soukromých kanalizačních přípojek v souvislosti s rekonstrukcí stokové sítě 
města v lokalitě ulic Temenické, Javoříčka, Pod Senovou, Sluneční, Západní, Sokolské, 
Anglické, Zábřežské, Vančurovy, Alšovy, Dobrovského, Majakovského, Gagarinovy, 
Dolnostudenské v Šumperku…“, v rámci projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy“ – II. fáze, které byly schváleny usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 843/13 
ze dne 7. 3. 2013, ve znění pozdějších usnesení ZM.

Úprava textu spočívá ve změně bodu 7. „Zásad…“ tak, že se původní text

„Finanční příspěvek nebude poskytnut následně po zahrnutí rekonstruovaného hlavního 
kanalizačního řadu, kdy vlastník přípojky splaškové kanalizace neprovede vybudování či 
obnovu přípojky splaškové kanalizace v souladu s harmonogramem prací společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. v dané lokalitě pro léta 2013-2014.“

nahrazuje novým textem

„Finanční příspěvek nebude poskytnut následně po dokončení výstavby nebo rekonstrukce 
hlavního kanalizačního řadu, kdy vlastník přípojky splaškové kanalizace neprovede vybudování 
či obnovu přípojky splaškové kanalizace v souladu s harmonogramem prací společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. v dané lokalitě pro léta 2013-2015, nejpozději do 
konce roku 2015.“

a dále se mění  text odstavce 3 bodu 8. „Zásad…“, kde se původní text

„Vlastník nemovitosti si může provést výkopové práce. Vlastní odborné položení kanalizační 
přípojky, napojení na hlavní kanalizační řad a zásyp provede odborná firma. Souhlas 
s napojením kanalizační přípojky na kanalizační řad vydá provozovatel kanalizační sítě ve 
městě Šumperku společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost a. s.“

nahrazuje novým zněním

„Vlastník nemovitosti si může provést výkopové práce. Vlastní odborné položení kanalizační 
přípojky, napojení na hlavní kanalizační řad a zásyp provede odborná firma. Souhlas 
s napojením kanalizační přípojky, pokud jej bude požadovat, vydá provozovatel kanalizační sítě 
ve městě Šumperku společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost a. s.“

V ostatním se „Zásady…“ nemění.

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

117/15 MJP - odkoupení pozemku st.p.č. 140/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
105 m2 v k.ú. Šumperk (or. lokalita za restaurací Schiller v Šumperku)

ruší
usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 1333/14 ze dne 18. 9. 2014 z důvodu přijetí 
nového usnesení.

Termín: 19.02.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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118/15 MJP - odkoupení pozemku st.p.č. 140/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
105 m2 v k.ú. Šumperk (or. lokalita za restaurací Schiller v Šumperku)

schvaluje
odkoupení pozemku st.p.č. 140/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2 v k.ú. 
Šumperk.

Prodávající: I. B., Praha
Z. V., Praha
M. Ž., Zábřeh

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

Účel: majetkoprávní narovnání vlastnictví díla parkoviště a pozemku pod parkovištěm

Správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN zaplatí kupující město Šumperk.

Kupní cena: 91.875,-- Kč

Podmínka pro uzavření kupní smlouvy:

Uzavření smlouvy o výpůjčce na 1 parkovací místo v lokalitě za restaurací Schiller v Šumperku 
ve prospěch vlastníka budovy č. p. 2866 stojící na pozemku st.p.č. 145 v k.ú. Šumperk 
(v současné době M. S., Rapotín).

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

119/15 MJP - realizace budoucího prodeje - zahrada za domem Nemocniční 20, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 27. 8. 2012 do 12. 9. 2012 dle usnesení rady města č. 2882/12 a č. 2883/12 ze dne
23. 8. 2012 a usnesení zastupitelstva města č. 947/13 ze dne 20. 6. 2013, kterým byl 
schválen budoucí prodej, realizaci budoucího prodeje p.p.č. 2274 o výměře 268 m2 a p.p.č. 
355/3 o výměře 249 m2, oba v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: zázemí k domu Nemocniční 20, Šumperk
- kupní cena: 300,-- Kč/m2, byla hrazena v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě kupní
- kupující: J. a D. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 p.p.č. 2274 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/5 p.p.č. 355/3, bytem Malá Morava, M. a M. H., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/5 p.p.č. 2274 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 p.p.č. 355/3, P. a M. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 p.p.č. 2274 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 
p.p.č. 355/3, M. T., spoluvlastnický podíl o velikosti 2/5 p.p.č. 2274 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 2/5 p.p.č. 355/3, vše v k.ú. Šumperk, všichni bytem Šumperk

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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120/15 MJP - změna budoucího kupujícího bytu

bere na vědomí,
že na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 3. 2. 2015 č. j. 21D 359/2014-
54, které nabylo právní moci dne 3. 2. 2015, ve věci dědického řízení po R. T., nabyl 
zůstavitelův syn D. T., bytem Chromeč, práva uzavřít do 31. 12. 2022 kupní smlouvu s městem 
Šumperkem o převodu obecního bytu v Šumperku, určeného dle budoucího prohlášení 
vlastníka budovy, a to dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 69/11, uzavřené dne 
20. 12. 2011 mezi zůstavitelem R. T. a městem Šumperkem, účinné od 1. 1. 2012 za kupní 
cenu 495.000,-- Kč, a dluh vůči městu Šumperku ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. Obch 
Z 69/11 z 20. 12. 2011 ve výši ke dni smrti 291.379,-- Kč.

121/15 Audiovizuální přenos zasedání zastupitelstva

schvaluje
audiovizuální přenos zasedání zastupitelstva města, jehož záznam upravený dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, bude následně po dobu 
volebního období uložen na webových stránkách města.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

122/15 Audiovizuální přenos zasedání zastupitelstva

ukládá
tajemníkovi Městského úřadu vytvořit pracovní skupinu složenou ze členů zastupitelů, kteří 
mají zájem se podílet na aktualizaci Jednacího řádu zastupitelstva města Šumperka.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

123/15 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 3/2015 z jednání finančního výboru dne 19. 1. 2015.

124/15 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 4/2015 z jednání finančního výboru dne 2. 2. 2015.
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125/15 Forenzní audit PMŠ a. s.

ukládá
radě města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a. s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, v působnosti valné hromady
provést výběrové řízení na zpracovatele forenzního auditu ve společnosti Podniky města 
Šumperka a. s.

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

126/15 Nominace zástupců do výběrových komisí

bere na vědomí
zástupce do výběrových komisí s účinností od 19. 2. 2015 takto:

Ing. Milena Kratochvílová (ANO 2011), František Porteš (ANO 2011), PhDr. Oldřich Svozil
(ČSSD), Ing. Josef Kopa (KSČM), Ing. Petr Kuba (KSČM), Ing. Karel Kouřil (KSČM),
PaedDr. Zdeněk Formánek (Strana zdravého rozumu), Ing. Vladislav Mesiarkin (Strana 
zdravého rozumu)

127/15 Odpovědi na interpelace a připomínky 

bere na vědomí
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 22. 1. 2015.

Mgr. Zdeněk Brož v. r. Mgr. Tomáš Spurný v. r.
       starosta      2. místostarosta




