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Spis. zn.: 19213/2015
č. j.: 19223/2015

U S N E S E N Í

z 6. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 19. 3. 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.

128/15 Jednací řád zastupitelstva města Šumperka

schvaluje
jednací řád zastupitelstva města Šumperka s účinností od 19. 3. 2015 vyjma článku 7
1. odstavce 3. věty, která nabývá účinnosti dnem 23. 4. 2015.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

129/15 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení ZM č. 1332/14, 1369/14, 31/14, 33/14, 34/14, 35/14, 37/14, 52/14, 
78/15, 107/15, 108/15, 109/15, 110/15, 111/15, 116/15, 117/15, 121/15, 122/15

prodloužení termínu usnesení:
32/14 do 31.03.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
36/14 do 31.03.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný

130/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – podmínky, smlouvy

ruší
usnesení č. 781/12 bod 1. a 5. ze dne 20. 12. 2012 a usnesení č. 1356/14 bod 3., 4., 5. a 6. 
ze dne 9. 10. 2014 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

131/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – podmínky, smlouvy

schvaluje

1. obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu města Šumperka

2. speciální podmínky pro poskytování dotace na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu z rozpočtu města Šumperka

3. vzor smlouvy o poskytnutí dotace
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4. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na akci

5. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost

6. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

132/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka - granty a dotace na činnost - vyhodnocení

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 dotace na činnost nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

133/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka - granty a dotace na činnost - vyhodnocení

schvaluje
- snížení přidělené finanční částky na vyjmenované akce a činnosti z 2.150.000 Kč

na 1.925.000 Kč, tzn. o 225 tis. Kč
- snížení přidělené finanční částky na granty a dotace na činnost z 2.000.000 Kč

na 1.988.000 Kč, tzn. o 12 tis. Kč
- zvýšení finanční rezervy ze 150 tis. Kč na 387 tis. Kč, tzn. o 237 tis. Kč a použití finanční 

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

Celková částka vyčleněná v roce 2015 na granty a dotace na činnost včetně finanční rezervy 
zůstává ve schválené výši 4.300 tis. Kč.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

134/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka  - vyhlášení dotačního programu „Výkonnostní 
sport“

schvaluje
vyhlášení dotačního programu „Výkonnostní sport“.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal



ZM 6 – 19.03.2015

3

135/15 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2014

bere na vědomí
materiály „Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 
2014“ a „Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve 
služebním obvodě OOP Šumperk za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014“.

136/15 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2014

bere na vědomí
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2014 dle předloženého materiálu.

137/15 Zpráva o stavu civilní ochrany za rok 2014

bere na vědomí
zprávu „Civilní ochrana 2014“ o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany v roce 
2014.

138/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2015 ve výši 442.000,-- Kč 
společnosti PPP Český Real, a. s, Krátká 285/3, Šumperk, na obnovu čelní fasády, oken, 
pískovcového soklu a mříží do ul. Langrovy, Společenský – dělnický dům, Langrova 8, 
Šumperk.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

139/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2015 ve výši 267.000,-- Kč 
Akademii Jana Amose Komenského s. r. o., nám. Míru 211/4, Šumperk, na obnovu zadní 
fasády, výměnu, kastlových oken, repase dveří, doplnění chybějících klempířských prvků, 
měšťanský dům, nám. Míru 211/4, Šumperk.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

140/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2015 ve výši 262.000,-- Kč 
městu Šumperku, na restaurování meteorologického altánku v Jiráskových sadech, Šumperk.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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141/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2015 ve výši 143.000,-- Kč 
městu Šumperku, na restaurování sochy Evangelisty Marka, Kostelní náměstí, Šumperk.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

142/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2015 ve výši 156.000,-- Kč 
městu Šumperku, na restaurování sochy Evangelisty Matouše, Kostelní náměstí, Šumperk.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

143/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 88.415,- Kč společnosti PPP Český Real, a. s., 
Krátká 285/3, Šumperk, na obnovu čelní fasády, oken, pískovcového soklu a mříží do ul. 
Langrovy, Společenský – dělnický dům, Langrova 8, Šumperk.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

144/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 55.356,-- Kč Akademii Jana Amose 
Komenského s. r. o., nám. Míru 211/4, Šumperk, na obnovu zadní fasády, výměnu, kastlových 
oken, repase dveří, doplnění chybějících klempířských prvků, měšťanský dům, nám. Míru 
211/4, Šumperk.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

145/15 MJP - delegování zástupce města Šumperka do dozorčí rady společnosti Šumperská 
nemocnice a. s.

deleguje
do dozorčí rady obchodní společnosti Šumperská nemocnice a. s., se sídlem Nerudova 
640/41, Šumperk, PSČ 787 52, IČO 47682795, zástupce města Šumperka Ing. Hanu 
Répalovou, bytem Šumperk.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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146/15 MJP - prodej částí pozemků o celkové výměře 177 m2 v k.ú. Šumperk (pozemky za 
oplocením parku nad ul. Slovanskou)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5421/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej 
části p.p.č. 389/5 o výměře 111 m2 a části p.p.č. 3023/2 o výměře 1 m2, dle GP č. 6390-
508/2014 označené jako p.p.č. 389/13 o výměře 112 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- kupující: T. V., Šumperk
- kupní cena: 10,- Kč/m2, stanovená s ohledem na pro město špatnou dostupnost

a nevyužitelnost pozemků
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání skutečného stavu (pozemky za oplocením parku 

nad ul. Slovanskou)
- 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 nemovitostí

Termín: 30.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

147/15 MJP - prodej částí pozemků o celkové výměře 177 m2 v k.ú. Šumperk (pozemky za 
oplocením parku nad ul. Slovanskou)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5421/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej 
části p.p.č. 389/4 o výměře 31 m2, dle GP č. 6390-508/2014 označené jako p.p.č. 389/12
o výměře 31 m2, p.p.č. 387/4 o výměře 8 m2, dle GP č. 6390-508/2014 označené jako p.p.č. 
387/10 o výměře 8 m2, p.p.č. 389/1 o výměře 3 m2, dle GP č. 6390-508/2014 označené jako  
p.p.č. 389/11 o výměře 3 m2, p.p.č. 387/3 o výměře 23 m2, dle GP č. 6390-508/2014
označené jako p.p.č. 387/11 o výměře 23 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- kupující: O. a D. K., Nový Malín
- kupní cena: 10,- Kč/m2, stanovená s ohledem na pro město špatnou dostupnost

a nevyužitelnost pozemků 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání skutečného stavu (pozemky za oplocením parku 

nad ul. Slovanskou)
- 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 nemovitostí

Termín: 30.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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148/15 MJP - změna usnesení ZM č. 1040/13 ze dne 7. 11. 2013

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1040/13 ze dne 7. 11. 2013, kterým byl schválen prodej části 
pozemku p.p.č. 389/5 o výměře cca 11 m2, a to tak, že se ruší text „dle GP č. 5580-562/2009 
ze dne 2. 10. 2009 označené jako p.p.č. 389/7 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk“, a nahrazuje 
se textem novým, a to: „dle GP č. 6390-508/2014 označené jako p.p.č. 389/14 o výměře
11 m2 v k.ú. Šumperk“.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1040/13 ze dne 7. 11. 2013 zůstávají beze 
změny.

Termín: 30.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

149/15 MJP - změna usnesení ZM č. 1041/13 ze dne 7. 11. 2013

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1041/13 ze dne 7. 11. 2013, kterým byl schválen prodej části 
pozemku p.p.č. 387/3 o výměře cca 15 m2, a to tak, že se ruší text „dle GP č. 5580-562/2009 
ze dne 2. 10. 2009 označené jako p.p.č. 387/7 o výměře 15 m2 v k.ú. Šumperk“, a nahrazuje 
se textem novým, a to: „dle GP č. 6390-508/2014 označené jako p.p.č. 387/12 o výměře
15 m2 v k.ú. Šumperk“.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1041/13 ze dne 7. 11. 2013 zůstávají beze 
změny.

Termín: 30.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

150/15 MJP - změna usnesení ZM č. 1042/13 ze dne 7. 11. 2013 ve znění usnesení ZM
č. 1113/14 ze dne 23. 1. 2014

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1042/13 ze dne 7. 11. 2013 ve znění usnesení ZM č. 1113/14 ze dne
23. 1. 2014, kterým byl schválen prodej části pozemku p.p.č. 387/3 o výměře cca 21 m2,
a to tak, že se ruší text „dle GP č. 5580-562/2009 ze dne 2. 10. 2009 označené jako  p.p.č. 
387/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk“, a nahrazuje se textem novým, a to: „dle GP č. 6390-
508/2014 označené jako p.p.č. 387/13 o výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk“.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1042/13 ze dne 7. 11. 2013 a usnesením ZM 
č. 1113/14 ze dne 23. 1. 2014 zůstávají beze změny.

Termín: 30.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

151/15 MJP - změna usnesení ZM č. 1043/13 ze dne 7. 11. 2013

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1043/13 ze dne 7. 11. 2013, kterým byl schválen prodej části 
pozemku p.p.č. 387/3 o výměře cca 7 m2, a to tak, že se ruší text „dle GP č. 5580-562/2009 
ze dne 2. 10. 2009 označené jako p.p.č. 387/9 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk“, a nahrazuje 
se textem novým, a to: „dle GP č. 6390-508/2014 označené jako p.p.č. 387/14 o výměře
7 m2 v k.ú. Šumperk“.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1043/13 ze dne 7. 11. 2013 zůstávají beze 
změny.

Termín: 30.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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152/15 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 1404/3, p.p.č. 1405/3, p.p.č. 2115/13, p.p.č. 
2115/16, p.p.č. 2137/4, p.p.č. 2219/2, p.p.č. 2295/2 a p.p.č. 2315/6, vše v k.ú. 
Šumperk, z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví Olomouckého kraje
a bezúplatné nabytí p.p.č. 2114/12, p.p.č. 2114/13, p.p.č. 2114/14, p.p.č. 2114/15, 
p.p.č. 2114/16 a p.p.č. 2115/14, vše  v k.ú. Šumperk, z vlastnictví Olomouckého 
kraje do vlastnictví města Šumperka

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 9. 2. 2015 do 25. 2. 2015 dle usnesení rady města č. 227/15 ze dne 5. 2. 2015, 
bezúplatný převod p.p.č. 1404/3 o výměře 74 m2, p.p.č. 1405/3 o výměře 247 m2, p.p.č. 
2115/13 o výměře 2 m2, p.p.č. 2115/16 o výměře 94 m2, p.p.č. 2137/4 o výměře 337 m2, 
p.p.č. 2219/2 o výměře 47 m2, p.p.č. 2295/2 o výměře 2 m2 a p.p.č. 2315/6 o výměře 11 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, 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 pozemku p.č. 2114/12 o výměře 41 m2, p.p.č. 
2114/13 o výměře 44 m2, p.p.č. 2114/14 o výměře 58 m2, p.p.č. 2114/15 o výměře 1 m2, 
p.p.č. 2114/16 o výměře 6 m2 a p.p.č. 2115/14 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Šumperk, 
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: 30.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

153/15 MJP - bezúplatné nabytí dvou zvýšených směrovacích ostrůvků, silniční obruby
a středového ostrůvku z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města 
Šumperka

schvaluje
bezúplatné nabytí dvou zvýšených směrovacích ostrůvků na ulici Lidické (II/466) včetně 
zámkové dlažby, silničních a chodníkových obrub a reflexních ok, silniční obruby celé okružní 
křižovatky a navazujících výjezdů a vjezdů do okružní křižovatky včetně reflexních ok a středový 
ostrůvek okružní křižovatky včetně silničních obrub, reflexních ok, ohumusování a travního 
semene, vybudované v rámci stavebního objektu „SO 101 Okružní křižovatka – silnice II/446“ 
jako součást investiční akce „II/446 Šumperk – okružní křižovatka“ z vlastnictví Olomouckého 
kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460, do 
vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461.

Termín: 30.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

154/15 MJP - bezúplatné nabytí osvětlovací soustavy veřejného osvětlení podél nově 
vybudované okružní křižovatky na ul. Lidické z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví města Šumperka

schvaluje
bezúplatné nabytí osvětlovací soustavy podél nově vybudované okružní křižovatky na ul. 
Lidické a Čsl. armády vybudované v rámci stavebního objektu „SO 401 rozvody VO“ jako 
součást investiční akce „II/446 Šumperk – okružní křižovatka“ z vlastnictví Olomouckého 
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kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460, do 
vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461.

Termín: 30.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

155/15 MJP - zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (vedení VO) k částem 
pozemků p.č. 1404/3, p.p.č 1405/3, p.p.č. 2114/1, p.p.č. 2115/1 a p.p.č 2115/16 
v k.ú. Šumperk v rozsahu dle GP č. 6160-2012 (věcné břemeno „C“ a „D“,
detail „A“ a „C“)

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků 
p.č. 1404/3, p.p.č. 1405/3, p.p.č. 2114/1, p.p.č. 2115/1 a části p.p.č. 2115/16
v k.ú. Šumperk, v rozsahu stanoveném dle geometrického plánu č. 6160-84/2012 ze dne
29. 10. 2012, věcné břemeno „C“ a „D“, detail „A“ a „C“, spočívajícího v právu vstupu, vedení 
a údržby podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení.
Povinný z věcného břemene:
Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Lipenská 753/120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 709603998
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
- věcné břemeno se zřizuje bezúplatně
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí
- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena zároveň s darovací smlouvou

Termín: 30.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

156/15 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 4. 2015, jejímž 
předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucími kupujícími
R. K., Bludov, J. C., Šumperk, V. J., Slavkov u Brna, v dohodě o zrušení smlouvy
o budoucí kupní smlouvě budoucí kupující prohlásí, že nepožadují navrácení složené zálohy na 
kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnali 
s D. K., Šumperk.
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s D. K., Šumperk, a to za stejných podmínek 
s účinností od 1. 5. 2015.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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157/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu „Metropolitní 
optická síť města Šumperka“ – ukončení optického kabelu včetně vnitřních rozvodů 
optického kabelu na budově PMŠ a. s.

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístění
a provozování „Metropolitní optické sítě města Šumperka“ – ukončení venkovního vedení 
včetně vnitřních rozvodů optického kabelu v budově č. p. 255, která stojí na a je součástí 
pozemku p.č.st. 142 v k.ú. Šumperk (adresní místo: Slovanská 255/21, Šumperk), pro účely 
připojení budovy PMŠ a. s. na ul. Slovanská 255/21, Šumperk.
Povinný z věcného břemene:
Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163
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
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 1.190,-- Kč 

včetně DPH v platné výši, v souladu s ustanovením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0037/2009/Foj ze dne 20. 8. 2009. Úhrada bude provedena 
oprávněným do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

- náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí hradí oprávněný

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

158/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu „Metropolitní 
optická síť města Šumperka“ – optický rozvaděč včetně vnitřních rozvodů optického
a elektrického kabelu na budově Hlavní třída 2A, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístění
a provozování „Metropolitní optické sítě města Šumperka“ – umístění optického rozvaděče 
včetně vnitřních rozvodů optického a elektrického kabelu v budově č. p. 282, která stojí na a je 
součástí pozemku p.č.st. 166 v k.ú. Šumperk (adresní místo: Hlavní třída 282/2A, Šumperk), 
pro účely napájení monitorovací kamery MP Šumperk na budově Slovanská 281/22, Šumperk.
Povinní z věcného břemene:
J. H., Šumperk
H. M., Postřelmov
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
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 5.000,-- Kč 

včetně DPH v platné výši. Úhrada bude provedena oprávněným do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy

- náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí hradí oprávněný

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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159/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu „Metropolitní 
optická síť města Šumperka“ – elektroměrová rozvodnice včetně venkovního 
elektrického kabelu, vnitřní rozvody optického kabelu a monitorovací kamera MP 
Šumperk na budově Slovanská 281/22, Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístění
a provozování „Metropolitní optické sítě města Šumperka“ – umístění elektroměrové 
rozvodnice včetně venkovního kabelu NNk, pro účely napájení podzemních energosloupků 
optické sítě v komunikaci ul. Gen. Svobody, vedení vnitřních a venkovních rozvodů optického 
kabelu a umístění monitorovací kamery MP Šumperk v budově č. p. 281, která stojí na a je 
součástí pozemku p.č.st. 165 v k.ú. Šumperk (adresní místo: Slovanská 281/22, Šumperk).
Povinní z věcného břemene:
D. M., Praha
R. M., Šumperk
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
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 5.000,-- Kč 

včetně DPH v platné výši. Úhrada bude provedena oprávněným do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy

- náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí hradí oprávněný

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

160/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu „Metropolitní 
optická síť města Šumperka“ – optický rozvaděč včetně venkovních rozvodů 
optického a elektrického kabelu a monitorovací kamery MP Šumperk na budově OD 
Jednota

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu umístění
a provozování „Metropolitní optické sítě města Šumperka“ – umístění optického rozvaděče 
včetně venkovních rozvodů optického a elektrického kabelu, monitorovací kamery MP 
Šumperk v budově č. p. 1923, která stojí na a je součástí pozemku p.č.st. 4064 v k.ú. 
Šumperk (adresní místo: Hlavní třída 1923/19A, Šumperk).
Povinný z věcného břemene:
JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 45/5, Zábřeh,
PSČ 789 01, IČO 00032433
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
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 5.000,-- Kč 

včetně DPH v platné výši, v souladu s ustanovením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0005/2014/Pe ze dne 10. 9. 2014. Úhrada bude provedena 
oprávněným do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

- náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí hradí oprávněný

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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161/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Metropolitní optická síť města 
Šumperka“ - optický kabel + kabel NN pro napájení kamery MP Šumperk, ul.
17. listopadu na pozemku ČR - ČSSZ

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístění a provozování
podzemního vedení optické komunikační sítě, včetně zemního kabelového vedení NN
a elektrické skříně pro napájení monitorovací kamery MP Šumperk, přes pozemek p.č. 1278/5 
v k.ú. Šumperk, v rámci investiční akce města „Metropolitní optická síť města Šumperka“.
Povinný z věcného břemene:
Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, 
Smíchov, PSČ 150 00, IČO 00006963
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
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 1.200,-- Kč 

včetně DPH v platné výši, v souladu s ustanovením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene VBb/0065/2009/Pe ze dne 20. 6. 2011. Úhrada bude provedena 
oprávněným do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

- náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí včetně zajištění 
geometrického plánu hradí oprávněný

Termín: 31.07.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

162/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene vedení veřejného osvětlení uloženého 
v rámci akce „Cyklokomunikace Desná“ k.ú. Šumperk

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení v celkové délce 91,56 m 
přes pozemky st.p.č. 682, st.p.č. 683/1, p.č. 1224/2, p.č. 1225/1 a p.č. 1229/1 v k.ú. 
Šumperk.
Povinný z věcného břemene:
SUMTEX CZ, s. r. o., se sídlem Žerotínova 417/85, Šumperk, IČO 25859617
Oprávněný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ0 00303461
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 10.072,-- Kč včetně 

platné sazby DPH a bude oprávněným uhrazena před vkladem věcného práva do KN, 
v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a vkladem věcného 
práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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163/15 Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk – připomínky 
k výstavbě parkovacích míst

schvaluje
zachovat vybudování 9 šikmých parkovacích míst před domy č. p. 26–28 v točně při ul. 
Evaldově a realizovat akci „Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk“ 
v plném rozsahu.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

164/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – TJ Šumperk

schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka 
uzavřenou mezi městem Šumperkem a TJ Šumperk dle předloženého materiálu.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

165/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – TJ Šumperk

schvaluje
uzavření nové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka mezi městem 
Šumperkem a TJ Šumperk dle předloženého materiálu.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

166/15 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy Šumperk, Sluneční 38,
IČO 00852864

schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2005, dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2007, dodatku č. 3 ze dne
12. 12. 2013 a dodatku č. 4 ze dne 19. 6. 2014.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

167/15 Projekt Andělárium – zapojení města 

schvaluje
podporu projektu Andělárium v letech 2015–2018 v celkové hodnotě 400.000,-- Kč formou 
každoročně uzavírané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka.

Projekt Andělárium - příspěvek města Šumperka

2015 2016 2017 2018 Celkem

Materiál 20.000 Kč 20.000 Kč 20.000 Kč 20.000 Kč 80.000 Kč

Výroba soch, manipulace, 
usazení, propagace, údržba

80.000 Kč 80.000 Kč 80.000 Kč 80.000 Kč 320.000 Kč

Celkem 100.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč 400.000 Kč

Termín: 15.05.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal
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168/15 Odměny členům výborů ZM, kteří nejsou členy ZM

schvaluje
zastavení vyplácení odměny Ing. Antonínu Harapátovi, který není členem zastupitelstva města, 
za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města, a to na jeho vlastní žádost, s účinností
od 20. 3. 2015.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

169/15 Kontrolní výbor

bere na vědomí
rezignaci Bc. Lucie Novákové na funkci v kontrolním výboru k datu 10. 3. 2015.

170/15 Kontrolní výbor

volí
Ing. Jaroslava Voráče, MBA, členem kontrolního výboru s účinností od 20. 3. 2015.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

171/15 Účast města Šumperka ve spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc

ruší
usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 1197/14 ze dne 24. 4. 2014 ve věci založení 
dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem společného řešení problematiky 
nakládání s komunálním odpadem.

Termín: 19.03.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

172/15 Účast města Šumperka ve spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc

schvaluje

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

b) zakladatelskou smlouvu zakládaného spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., se sídlem 
Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, dle předloženého materiálu

c) stanovy zakládaného spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., se sídlem Jeremenkova 
40a, Olomouc, PSČ 779 11, dle předloženého materiálu

d) nominaci RNDr. Jana Přichystala na ustavující členskou schůzi spolku Odpady 
Olomouckého kraje,  z. s., se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal
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173/15 Realizace investičního záměru „Rekonstrukce komunikací v lokalitě Javoříčko včetně 
vybudování nových parkovacích míst“

bere na vědomí
informaci o realizaci investičního záměru „Rekonstrukce komunikací v lokalitě Javoříčko 
včetně vybudování nových parkovacích míst“.

174/15 Kontrola hospodaření a nákupu energií

bere na vědomí
předloženou zprávu Kontrola hospodaření a nákupu energií pro město Šumperk.

175/15 Kontrola hospodaření a nákupu energií

doporučuje RM
zabývat se závěry a doporučeními předložené zprávy Kontrola hospodaření a nákupu energií 
pro město Šumperk.

Termín: 09.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

176/15 Krytý bazén Na Benátkách v Šumperku

bere na vědomí
stanovisko dozorčí rady společnosti Šumperské sportovní areály s. r. o. k problematice 
nedostatků v provozu krytého bazénu Na Benátkách v Šumperku uvedené ve stížnosti L. Z. ze 
dne 7. 1. 2015.

177/15 Pracovní schůzka zastupitelů

schvaluje
pracovní schůzku zastupitelů dne 2. 4. 2015 od 17:30 zabývající se problematikou loterijního 
zákona.

Termín: 02.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

178/15 Odpověď na interpelaci Bc. Zdeňky Dvořákové Kocourkové

bere na vědomí
odpověď na interpelaci Bc. Zdeňky Dvořákové Kocourkové ze dne 14. 2. 2015 a 9. 3. 2015.
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179/15 Zasedání zastupitelstva města

ukládá
starostovi svolat zasedání zastupitelstva města dne 2. 4. 2015 od 15:00 hodin, které se bude 
zabývat a. s. Vodohospodářská zařízení Šumperk.

Termín: 26.03.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

180/15 Zasedání zastupitelstva města

ukládá
Bc. Dvořákové Kocourkové v zákonné lhůtě připravit a předložit materiály k bodu 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., pro jednání zastupitelstva města dne 2. 4. 2015.

Termín: 26.03.2015
Zodpovídá: Bc. Dvořáková Kocourková

RNDr. Jan Přichystal v. r. Ing. Mgr. Jan Havlíček v. r.
  1. místostarosta         člen rady města



Příloha č. 1 usnesení č. 132/15 z 6. zasedání ZM dne 19. 3. 2015

POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ

NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

3 Divadlo v parku 2015 Divadlo Šumperk, s. r. o. Komenského 312/3, 787 01 Šumperk Kašík Matěj, MgA. 25875906 70 000 60 000

4 Blues Alive  BLUES ALIVE, s. r. o. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír, Mgr. 28571444 500 000 370 000

5 Klasika Viva MgA. Roman Janků - Agentura J + D V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman, MgA. 70600562 100 000 55 000

6 Klášterní hudební slavnosti  MgA. Roman Janků - Agentura J + D V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman, MgA. 70600562 100 000 60 000

7 XXV. Mezinárodní folklorní festival CIOFF, IOV, Šumperk 2015 Sdružení přátel folkloru Severní Hané Růžová 458, 789 69 Postřelmov Drtil Miroslav 60801158 250 000 220 000

8 Džemfest  Ing. Ondřej Polák 8. května 971/59, 787 01 Šumperk Polák Ondřej, Ing. 70603651 95 600 70 000
9 XII. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 2015 Svaz Němců Severní Morava - Orlické hory, o. s. Kladská 1, 787 01 Šumperk Polčáková Gertruda 49561227 140 000 90 000

SOUČTY 1 255 600 925 000

Příloha č. 2 usnesení č. 132/15 z 6. zasedání ZM dne 19. 3. 2015

POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ

NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

1 Tělocvičná Jednota  Sokol Šumperk U Tenisu 4, 787 01 Šumperk Porteš František 13643240 700 000 100 000

2 TJ Šumperk Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 14617790 600 000 460 000

3 Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK, o. s. Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 500 000 200 000
4 Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o. s. Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr, Ing. 00494917 450 000 140 000

SOUČTY 2 250 000 900 000

Příloha č. 3 usnesení č. 132/15 z 6. zasedání ZM dne 19. 3. 2015

POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ

NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

35 Junák  - svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka  Šumperknám. Jana Zajíce 2832/11, 787 01 Šumperk Večeřa Martin Ing., Ph.D. 16626851 60 000 60 000
38 FBC Asper Šumperk, o. s. nám. Jana Zajíce 2832/11, 787 01 Šumperk Mrázek Ondřej 26550881 60 000 60 000

SOUČTY 120 000 120 000

Vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč
(kompetence ZM)
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