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Spis. zn.: 31719/2015
č. j.: 31722/2015

U S N E S E N Í

z 8. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 23. 4. 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.

185/15 Připomínky zastupitele Ing. Blažka, ověřovatele zápisu, k zápisu ze zasedání ZM
dne 2. 4. 2015

schvaluje,
že výhrady v podané námitce ověřovatele zápisu Ing. Petra Blažka proti zápisu z jednání 
zastupitelstva města konaného dne 2. 4. 2015 nejsou důvodné a zápis z průběhu zasedání 
zastupitelstva není třeba upravit.

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

186/15 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení ZM č. 1329/14, 1346/14, 1347/14, 24/14, 25/14, 26/14, 27/14, 
28/14, 29/14, 30/14, 32/14, 36/14, 57/14, 91/15, 104/15, 128/15, 130/15, 131/15, 
132/15, 133/15, 134/15, 164/15, 165/15, 166/15, 168/15, 170/15, 171/15, 175/15, 
177/15, 179/15, 180/15, 184/15

187/15 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

    65/10 do 30.09.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  325/11 do 30.09.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  326/11 do 30.09.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
    93/15 do 31.05.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
    96/15 do 30.06.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  125/15 do 30.09.2015 Zodpovídá: Mgr. Brož

188/15 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 82/15 ze dne 22. 1. 2015

ruší
usnesení ZM č. 82/15 ze dne 22. 1. 2015 z důvodu odstoupení od záměru výstavby ze strany 
budoucích kupujících.

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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189/15 Závěrečný účet města Šumperka

schvaluje
celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2014 bez výhrad.
Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2014:
Příjmy celkem 518.885 tis. Kč
Výdaje celkem 506.133 tis. Kč

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

190/15 Závěrečný účet města Šumperka

bere na vědomí
a) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2014 činí 100.422 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. 2014

191/15 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2014

schvaluje
Výrok:
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperka, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2014.

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: Účetní závěrka města Šumperka
k 31. 12. 2014
Sídlo: 787 01 Šumperk, nám. Míru 1
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

192/15 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze 
provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich 
propagace

vydává
v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 202/1996 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví místa
a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření 
k omezení jejich propagace.

Termín: 10.05.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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193/15 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na území města Šumperka a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím 
na území města Šumperka (vyhláška o odpadech)

vydává
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
a na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města Šumperka a systém nakládání se stavebním 
odpadem vznikajícím na území města Šumperka (vyhláška o odpadech).

Termín: 10.05.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

194/15 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka

schvaluje
zprávu o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2014.

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

195/15 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka

schvaluje
akční plán na léta 2015-2017 jako nedílnou součást Strategie rozvoje města Šumperka.

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

196/15 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2014

bere na vědomí
zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2014.

197/15 Sociální situace ve městě v roce 2014

bere na vědomí
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2014 v oblasti působnosti odboru 
sociálních věcí.
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198/15 Sociální situace ve městě v roce 2014

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

199/15 MJP - smlouva o společném postupu se společností EPCOS s. r. o. – výstavba 
protihlukové stěny

schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu uzavřenou mezi městem Šumperkem a společností 
EPCOS s. r. o., se sídlem Feritová 1, Šumperk, PSČ 787 15, IČO 25569341, týkající se 
spolufinancování stavby objektu SO 702 protihluková stěna km 0,100 – km 0,460, v případě 
realizace stavby I/44 Bludov – obchvat organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že každá 
ze smluvních stran investuje ze svých prostředků maximálně částku 2 mil. Kč bez DPH, dle 
předloženého materiálu.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

200/15 MJP - realizace prodeje pozemku p.č. 1294 v k.ú. Šumperk – zahrada dětského 
střediska při ul. Šmeralově

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 10. 12. 2013 do 30. 12. 2013 dle usnesení rady města č. 4392/13 ze dne 5. 12. 2013, 
dle usnesení zastupitelstva města č. 1162/14 ze dne 3. 4. 2014, kterým byl schválen budoucí 
prodej, prodej p.p.č. 1294 o výměře 732 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada a zázemí k domu
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

OBCH/0067/2014/Wi ze dne 22. 4. 2014 na 400,-- Kč/m2, tj. celkem 292.800,-- Kč
- kupující: HANA, společnost dětských lékařů s. r. o., Myslbekova 22, Šumperk,

IČO 47153377
- smluvní pokuta: v případě zastavění p.p.č. 1294 v k.ú. Šumperk stavbou, kromě garáží

a staveb povolovaných dle § 103 odst. 1. písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, uhradí kupující smluvní pokutu ve výši 550.000,-- Kč, a to do 30 dnů 
ode dne doručení výzvy prodávajícího

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

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

201/15 MJP - žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Temenice ve vlastnictví ČR,
ve správě Státního pozemkového úřadu

schvaluje
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 604/1, p.č. 604/2, p.č. 
607/1 a p.č. 904/3 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního 
pozemkového úřadu dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše 
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uvedené pozemky převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené se 
Státním pozemkovým úřadem.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

202/15 MJP - žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Temenice ve vlastnictví ČR,
ve správě Státního pozemkového úřadu

schvaluje
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 579/3 v obci Šumperk,
k.ú. Dolní Temenice, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu dle zákona
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. 
V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedený pozemek převzít do 
vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené se Státním pozemkovým úřadem.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

203/15 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, včetně nadzemního 
sloupu veřejného osvětlení, přes pozemek p.č. 1205 v k.ú. Šumperk.
Povinný z věcného břemene:
SUMTEX ENERGO s. r. o., se sídlem Žerotínova 417/85, Šumperk, IČO 25859633
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 1.563,-- 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

204/15 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 přes pozemky p.č. 2095/3 
a p.č. 2096/1 v k.ú. Šumperk.
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Povinný z věcného břemene:
Olomoucký kraj, se sídlem Krajského úřadu v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 1191/40a, 
PSČ 779 11, IČO 60609460
zastoupený hospodářem s nemovitostmi ve vlastnictví kraje
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., se sídlem Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11,
IČO 70960399
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 2.240,-- Kč bez DPH, 

k úplatě bude připočtena DPH dle platných předpisů, 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

205/15 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 31. 5. 2015, jejímž 
předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí kupující I. S.,
Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě budoucí kupující prohlásí, že 
nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy 
na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s T. N., Brno.
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s T. N., Brno, a to za stejných podmínek 
s účinností od 1. 6. 2015.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

206/15 MJP - drobné vodní toky na území města Šumperka (potok Temenec a Bratrušovský 
potok)

bere na vědomí
genezi vlastnictví a správy drobných vodních toků (potok Temenec a Bratrušovský potok) na 
území města Šumperka.
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207/15 Zpráva o aktuální situaci ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

bere na vědomí
podanou zprávu zvoleného zástupce města v představenstvu Vodohospodářských zařízení 
Šumperk, a. s., o aktuální situaci ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., 
k 23. 4. 2015.

208/15 Nominace zástupců do výběrových komisí - doplnění

bere na vědomí
doplnění zástupců do výběrových komisí s účinností od 23. 4. 2015 takto:

Ing. Alice Urbášková (PRO-REGION)

209/15 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 5/2015 z jednání finančního výboru dne 30. 3. 2015.

210/15 Zápis z kontrolního výboru

bere na vědomí
zápis č. 3/2015 ze zasedání kontrolního výboru dne 11. 2. 2015.

211/15 Zápis z kontrolního výboru

bere na vědomí
zápis č. 4/2015 ze zasedání kontrolního výboru dne 11. 3. 2015.

212/15 Zápis z kontrolního výboru

bere na vědomí
zápis č. 5/2015 ze zasedání kontrolního výboru dne 8. 4. 2015.
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213/15 Plán činnosti kontrolního výboru v roce 2015

schvaluje
plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2015:

a) kontrola dodržování zákonů při řešení podnětů, stížností, námětů a připomínek občanů
b) kontrola plnění zákonem stanovených postupů v řešení petičního práva občanů
c) kontrola plnění usnesení ZM a RM města Šumperka
d) řešení návrhů členů kontrolního výboru
e) plnění úkolů z usnesení ZM města Šumperka
f) kontrola průběhu (harmonogramu, čerpání objemu financí a dodržování kritérií výběrových 

řízení) investičních akcí města Šumperka
g) kontrola dodržování plnění podmínek čerpání dotací, grantů a příspěvků poskytnutých 

z rozpočtu města Šumperka
h) kontrola dodržování postupů při provádění inventarizace hmotného majetku města

k 31. 12. 2014
i) kontrola vyřizování žádostí dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím
j) kontrola dodržování pravidel poskytování parkovacích karet vydávaných Městskou policií
k) kontrola plnění obsahu smluv a podmínek využití přímé dotace z rozpočtu města 

Šumperka, nakládání se sportovišti ve výpůjčce, údržba svěřeného majetku a využití 
sportovišť TJ v areálu Tyršova stadionu

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Pavel Horák

214/15 Pracovní schůzka zastupitelů

schvaluje
svolání pracovní schůzky za účasti Občané proti hazardu z. s. na téma hazard v souvislosti 
s přípravou nového zákona na den 28. 5. 2015 v 15:00 hodin s tím, že pověřuje p. Tomáše 
Menšíka vedením schůzky a přípravou podkladových materiálů.

Termín: 28.05.2015
Zodpovídá: Tomáš Menšík

Mgr. Zdeněk Brož v. r. RNDr. Jan Přichystal v. r.
       starosta      1. místostarosta




