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Spis. zn.: 82250/2015
č. j.: 82361/2015

U S N E S E N Í

z 10. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 17. 9. 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.

256/15 Zpráva o aktuální situaci ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.,
a o stavu realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy –
II. fáze“

bere na vědomí
zprávu o aktuální situaci ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., a o stavu 
realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“.

257/15 Notářský zápis z jednání valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a. s.

bere na vědomí
notářský zápis z jednání valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., 
dne 29. 6. 2015 v Lošticích.

258/15 MJP - vzdání se přednostního práva při úpisu akcií společnosti VHZ a. s.

ruší
usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 23/14 ze dne 27. 11. 2014 z důvodu přijetí 
nového usnesení.

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

259/15 MJP - vzdání se přednostního práva při úpisu akcií společnosti VHZ a. s.

schvaluje
vzdání se přednostního práva na úpis akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk,
a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČO 47674954, dle ustanovení § 490 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích, při zamýšleném zvýšení základního kapitálu společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., při kterém má dojít ke zvýšení základního kapitálu 
společnosti o částku 81.500.000,-- Kč na konečnou částku 934.715.000,-- Kč, a to vydáním 
81 500 ks nových akcií o nominální hodnotě 1.000,-- Kč/kus akcie.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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260/15 MJP - přeložka vodovodu „Okružní křižovatka Temenická v Šumperku“ - peněžitá 
zápůjčka společnosti VHZ a. s.

schvaluje
poskytnutí peněžité zápůjčky ve výši 1.413.000,-- Kč (slovy: jedenmiliončtyřistatřinácttisíc
korun českých) společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, 
Šumperk, IČO 47674954.
Splatnost zápůjčky jednorázově nejpozději do 31. 12. 2016 s možnou úhradou peněžité 
zápůjčky formou úpisu akcií při navýšení základního kapitálu této společnosti ve prospěch 
města Šumperka v roce 2016. Pokud společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.,
nerozhodne do konce roku 2016 o navýšení základního kapitálu a o úpisu akcií ve prospěch
města Šumperka nebo nedojde k vrácení peněžité zápůjčky v penězích v plné výši do
31. 12. 2016, bude zápůjčka úročena ve výši 1,1 % ročně, a to od data poskytnutí peněžité
zápůjčky.
Účel poskytnutí peněžité zápůjčky: úhrada nákladu za realizaci přeložky vodovodu v rámci akce 
„Okružní křižovatka Temenická“, na kterou zpracovala projektovou dokumentaci společnost
Cekr CZ s. r. o., se sídlem Mazalova 57/2, Šumperk, IČO 27821251.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

261/15 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení ZM č. 1269/14, 1316/14, 1321/14, 39/14, 85/15, 96/15, 112/15, 
113/15, 114/15, 118/15, 119/15, 152/15, 153/15, 154/15, 155/15, 157/15, 161/15, 
162/15, 172/15, 200/15, 203/15, 204/15, 205/15, 217/15, 218/15, 220/15, 223/15, 
224/15, 225/15, 228/15, 230/15, 231/15, 237/15, 238/15, 239/15, 246/15, 247/15, 
248/15, 249/15, 250/15, 253/15

262/15 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

1451/09 do 31.12.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1040/13 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1041/13 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1042/13 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1043/13 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1047/13 do 31.12.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1060/13 do 31.12.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
1113/14 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
    38/14 do 31.12.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
    81/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  115/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  146/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  147/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  148/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  149/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  150/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  151/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  158/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  159/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  160/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
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263/15 Výsledky hospodaření města Šumperka

bere na vědomí
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2015.

264/15 Příspěvkové organizace města Šumperka - hospodářské výsledky za 1. pololetí 2015

bere na vědomí
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30. 6. 2015.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2015 (v Kč):

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:
Hospodářský výsledek

Celkem:
Hlavní 
činnost:

Doplňková 
činnost:

Základní škola Šumperk,
Dr. E. Beneše 1

PaedDr.
Milan Tichý 439.407,36 403.558,70 35.848,66

Základní škola Šumperk,
8. května 63

Mgr.
Radovan Pavelka 379.166,77 331.209,29 47.857,48

Základní škola Šumperk,
Sluneční 38

PaedDr.
Hynek Pálka -200.389,89 -324.451,89 124.062,00

Základní škola Šumperk,
Vrchlického 22

Mgr.
Petr Málek 37.607,66 3.911,55 33.696,11

Základní škola Šumperk,
Šumavská 21

Mgr.
Viktor Verner 517.773,85 116.227,80 401.546,05

Mateřská škola Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1

Mgr.
Yvona Šimková 169.161,98 122.487,56 46.674,42

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 66.099,20 2.757,07 63.342,13
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B

Bc.
Pavlína Bošková 164.223,63 164.223,63 -

Středisko volného času a ZpDVPP 
Doris Šumperk, Komenského 9

PhDr.
Petra Müllerová, 
Ph.D. 779.796,69 756.382,69 23.414,00

Kino Oko Šumperk,
Masarykovo nám. 3

MgA.
Kamil Navrátil 190.728,33 132.439,33 58.289,00

Městská knihovna Šumperk,
17. listopadu 6

Mgr.
Zdeňka Daňková 903,07 691,83 211,24

265/15 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2014/2015

bere na vědomí
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2014/2015.
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266/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 131/15
ze dne 19. 3. 2015.

Příjemce: Fotbal Šumperk s. r. o., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 27847861
Zastoupený: jednateli Vladimírem Dostálem a Bohdanem Heclem
Účel použití: na dopravu, poplatek svazu, rozhodčí, faktury za hostování hráčů a personální 
náklady
Výše částky: 150.000,-- Kč
Termín realizace a profinancování dotace: do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

267/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 131/15
ze dne 19. 3. 2015.

Příjemce: P. P., Šumperk
Účel použití: na náklady spojené s natočením videoklipu kapely O5 a Radeček
Výše částky: 60.000,-- Kč
Termín realizace a profinancování dotace: do 31.12.2015
Termín vyúčtování dotace: do 15.01.2016

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

268/15 Charita Šumperk - navýšení dotace

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1129/14 ze dne 27. 2. 2014, ve znění usnesení ZM č. 247/15 ze dne 
18. 6. 2015, spočívající v navýšení dotace organizaci Charita Šumperk, Jeremenkova 7, 
Šumperk, IČO 48005894, z částky 881.000,-- Kč na částku 891.000,-- Kč, tj. navýšení
o 10.000,-- Kč/rok, pro rok 2015 se jedná o navýšení dotace o částku 5.833,-- Kč (alikvotní 
část za období od 1. 7. 2015 do 15. 10. 2015).

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal



ZM 10 – 17.09.2015

5

269/15 Dětský klíč Šumperk, o. p. s. - žádost o příspěvek na sociální účely

schvaluje
dotaci na činnost organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s, Kozinova 5, Šumperk,
IČO 25852957, na základě žádosti organizace na rok 2015 ve výši 80.000,-- Kč.

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

270/15 Ceny města Šumperka za rok 2015

schvaluje
časový harmonogram pro udílení Cen města Šumperka za rok 2015.

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

271/15 Ceny města Šumperka za rok 2015

schvaluje
vylosování deseti navrhovatelů nominací na Ceny města Šumperka za rok 2015 s tím, že 
každý vylosovaný obdrží dvě vstupenky na slavnostní večer.

Termín: 31.03.2016
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

272/15 Ceny města Šumperka za rok 2015

schvaluje
prodej vstupenek na Ceny města Šumperka za rok 2015 pro veřejnost (39 míst
ve 4. a 5. řadě). Prodejní cena jedné vstupenky je 50,-- Kč.

Termín: 16.04.2016
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

273/15 Plnění investiční výstavby k 31. 8. 2015

schvaluje
plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2015.

Termín: 17.09.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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274/15 MJP - žádost o schválení změny budoucího kupujícího bytu č. 2958/19 v domě
nám. Jana Zajíce 2958/14, Šumperk

schvaluje
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 9. 2015, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí 
kupující G. U., Černovice, 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 manžely O. a S. H., Šumperk.
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 
byt č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s manžely O. a S. H., Šumperk,
a to za stejných podmínek s účinností od 1. 10. 2015.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

275/15 MJP - žádost o schválení změny budoucího kupujícího bytu č. 2958/38 v domě
nám. Jana Zajíce 2958/13, Šumperk

schvaluje
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 9. 2015, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/38 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucím
kupujícím M. H., 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 vyrovnal s M. H., Šumperk.
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 
byt č. 2958/38 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s M. H., Šumperk, 
a to za stejných podmínek s účinností od 1. 10. 2015.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

276/15 MJP - směna části pozemku p.č. 1273/10 o výměře 130 m2 a části pozemku st.p.č. 
864/1 o výměře cca 376 m2 v k.ú. Šumperk (lokalita u autobusového nádraží)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 29. 6. 2015 do 15. 7. 2014 dle usnesení rady města č. 839/15 ze dne 25. 6. 2015, 
směnu části pozemku p.č. 1273/10 dle GP č. 6532-24/2015 označené jako p.p.č. 1273/37
o výměře 130 m2 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví  města  Šumperka, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za část pozemku st.p.č. 864/1 dle GP č. 6532-
24/2015 označené jako p.p.č. 3263/1 o výměře 63 m2, p.p.č. 3263/2 o výměře 186 m2, 
p.p.č. 3263/3 o výměře 125 m2 a p.p.č. 3263/4 o výměře 2 m2 v k.ú. Šumperk, který je 
v podílovém spoluvlastnictví Z. H., Šumperk, a V. Š., Bludov, za dále uvedených podmínek:
- hodnota směňovaných pozemků je stanovena znaleckým posudkem, a to části pozemku 

p.č. 1273/10 ve výši 54.550,-- Kč a části pozemku st.p.č. 864/1 ve výši 89.610,-- Kč
- město Šumperk doplatí finanční rozdíl ve výši odpovídající rozdílu výměr směňovaných 

pozemků ve výši 35.060,-- Kč do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy
- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí město Šumperk a správní 

poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany společně, každá 
strana se bude podílet jednou polovinou
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- směnná smlouva bude předložena ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí po 
výmazu zástavního práva k nemovitým věcem, které jsou předmětem směny

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

277/15 MJP - odstoupení od smlouvy obch/0026/2015 - budoucí prodej části p.p.č. 1354/1 
v k.ú. Šumperk (lokalita Javoříčko)

bere na vědomí
odstoupení budoucího kupujícího S. a D. Ch., Šumperk, od smlouvy označené jako 
obch/0026/2015/Vr ze dne 8. 7. 2015, a to v souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy. Důvodem 
odstoupení ze strany budoucího kupujícího je skutečnost, že část pozemku p.č. 1354/1 v k.ú. 
Šumperk, která byla předmětem budoucího prodeje, je zatížena vedením kanalizačního 
potrubí. Uhrazená záloha na kupní cenu ve výši 37.000,-- Kč byla vrácena budoucím 
prodávajícím ve stanovené lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

278/15 MJP - prodej p.p.č. 676/2 o výměře 2 645 m2 v k.ú. Horní Temenice (při komunikaci 
na Hrabenov, lokalita naproti bývalé hrabenovské skládce)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 27. 4. 2015 do 13. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 560/15 ze dne 23. 4. 2015, prodej 
p.p.č. 676/2 o výměře 2 645 m2 v k.ú. Horní Temenice (pozemek nově označen GP z p.p.č. 
676/2 o výměře 2 714 m2 v k.ú. Horní Temenice), za těchto podmínek:
- kupující: Ľ. G., Šumperk
- účel prodeje: zemědělské účely
- kupní cena: 10,-- Kč/m2, stanoveno znaleckým posudkem
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku
- kupující uhradí kolek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

279/15 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1713/1 a 1713/4 v k.ú. Šumperk (or. vedle 
areálu p. Evjáka u kolejí, vjezd z ul. Hybešovy)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 15. 4. 2015 do 4. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 512/15 ze dne 9. 4. 2015 a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 237/15 ze dne 18. 6. 2015, kterým byl schválen budoucí 
prodej, realizaci prodeje p.p.č. 1713/1 o výměře 668 m2 a p.p.č. 1713/4 o výměře 210 m2, 
oba v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: vymezený prostor k objektu na pozemku st.p.č. 5650 v k.ú. Šumperk
- kupní cena: uhrazena v souladu s podmínkami smlouvy o smlouvě budoucí kupní obch 

0029/2015... 400,-- Kč/m2
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- kupující: R. M., Bratrušov
- kupující před podáním návrhu na vklad vlastnického práva, výhradně na své náklady, 

vybuduje bránu – vjezd na p.p.č. 1713/3 v k.ú. Šumperk
- kupní smlouva bude předána ke vkladovému řízení po zapsání věcného břemene -

služebnosti stezky a cesty na p.p.č. 1713/3 v k.ú. Šumperk přes p.p.č. 1713/1 v k.ú. 
Šumperk

- kupující uhradí kolkovou známku v hodnotě 1.000,-- Kč za zápis vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

280/15 MJP - výstavba RD -  ul. Hrubínova (vedle nově vybudovaného parku u pekárny)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008, č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009,
č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, č. 1850/10, č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010, č. 371/11 ze 
dne 22. 9. 2011, č. 688/12 ze dne 20. 9. 2012, č. 1008/13 ze dne 26. 9. 2013
a č. 1338/14 ze dne 18. 9. 2014, kterými bylo schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 
1662/19 o výměře 21 713 m2, části p.p.č. 1581/1 o výměře cca 560 m2, části p.p.č. 1581/2 
o výměře cca 50 m2, části p.p.č. 1534/42 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 1662/24 o výměře
2 262 m2 a p.p.č. 1668/23 o výměře 501 m2, vše v k.ú. Šumperk, budoucí kupující REAL 
SYSTEM DEVELOPMENT a. s., se sídlem Lessnerova 263, Praha, Petrovice, PSČ 109 00.
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0036/2008/Vr ze dne 7. 1. 2009 
ve znění dodatku č. 1, 2, 3, smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne 10. 7. 2009 a smlouvy obch 
0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010, dodatku ze dne 16. 1. 2012, dodatku č. 2 ze dne
23. 1. 2013, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 ze dne 20. 1. 2015 ke smlouvám obch 
0036/2008/Vr ze dne 7. 1. 2009 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, smlouvy obch 0035/2009/Vr ze 
dne 10. 7. 2009 a smlouvy obch 0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010 , které spočívají:
- budoucí prodávající neuplatňuje právo od smlouvy odstoupit z důvodu nedodržení  

předložení pravomocného stavebního povolení na výstavbu komunikace a inženýrských sítí 
pro I. etapu

- v posunutí termínu zahájení výstavby jednotlivých etap výstavby a jejich následných 
kolaudací. Nově tedy první etapa výstavby bude kolaudována nejpozději do 30. 6. 2017, 
druhá etapa bude zahájena nejpozději v říjnu 2017 a kolaudována nejpozději do
30. 6. 2018, třetí etapa bude zahájena nejpozději v říjnu 2018 a kolaudována nejpozději 
do 30. 6. 2019

- v posunutí termínu převodu vlastnického práva k pozemkům po jednotlivých etapách, nově 
tedy 1. etapa do 30. 9. 2017 za podmínky uhrazení zálohy na kupní ceny za pozemky pro 
výstavbu 2. etapy, 2. etapa do 30. 9. 2018 za podmínky uhrazení zálohy na kupní ceny za 
pozemky pro výstavbu 3. etapy a 3. etapa do 30. 9. 2019 s povinností doplatku kupní ceny

- posunutí termínu úhrady zálohy na kupní cenu ze smlouvy Obch/0035/2009/ z termínu 
před zahájením stavebních prací 2. etapy, nejpozději do 30. 9. 2017

- budoucí prodávající neuplatňuje vůči budoucímu kupujícímu sjednanou úhradu smluvní 
pokuty ve výši 3 x 50.000,-- Kč (jednotlivá etapa 50.000,-- Kč), která byla sjednána
v případě nedodržení výstavby inženýrských sítí a komunikačního napojení ve stanoveném 
termínu. Sjednaná smluvní pokuta (jednotlivá etapa 50.000,-- Kč) bude uplatněna vždy při 
nedodržení termínu kolaudace výstavby inženýrských sítí a komunikačního napojení
v jednotlivých etapách

- další podmínky stanovené usnesením ZM č. 873/08, ve znění usnesení ZM
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, usnesení 
ZM č. 1850/10, usnesení ZM č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010, usnesení ZM č. 371/11 ze 
dne 22. 9. 2011, usnesení ZM č. 688/12 ze dne 20. 9. 2012, usnesení ZM č. 1008/13 ze 
dne 26. 9. 2013 a usnesení č. 1338/14 ze dne 18. 9. 2014 neuvedená v tomto usnesení, 
zůstávají nezměněny

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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281/15 MJP - prodej části p.p.č. 921/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Dolní Temenice (při. ul. 
Anglické) 

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 8. 6. 2015 do 24. 6. 2015 dle usnesení rady města č. 752/15 ze dne 4. 6. 2015, prodej 
části p.p.č. 921/1, dle GP část pozemku označena jako p.p.č. 921/21 o výměře 16 m2 v k.ú. 
Dolní Temenice, za těchto podmínek:
- kupující: J. Š., Rýmařov
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů
- kupní cena: 300,-- Kč/m2

- kupující uhradí náklady spojené s geometrickým plánem
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu do katastru

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

282/15 MJP - realizace příslibu prodeje (při ul. Okružní vedle sběrného místa)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 3. 4. 2006 do 18. 4. 2006 dle usnesení rady města č. 4508/06 ze dne 23. 3. 2006
a podle usnesení zastupitelstva města č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006, č. 660/12 ze dne
12. 7. 2012, č. 936/13 ze dne 20. 6. 2013 a č. 1359/14 ze dne 9. 10. 2014, kterými byl 
schválen příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 290/1 o výměře 328 m2 v k.ú. Šumperk,
za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada
- kupující: M. a J. T., Šumperk
- kupní cena: 600,-- Kč/m2, stanoveno usneseními zastupitelstva města při schválení 

příslibu prodeje, doplatek kupní ceny ve výši 127.500,-- Kč bude uhrazen nejpozději do
30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy

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

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

283/15 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací a veřejnou zelení 
při ul. Šumavské

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 8. 6. 2015 do 24. 6. 2015 dle usnesení RM č. 742/15 ze dne 4. 6. 2015, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě směnné za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků 
pod místní komunikací a veřejnou zelení při ul. Šumavské v Šumperku s finančním vyrovnáním 
za podmínek:
- z vlastnictví města Šumperka bude převeden do vlastnictví AGRITEC, výzkum, šlechtění 

a služby, s. r. o., se sídlem Zemědělská 2520/16, Šumperk, IČO 48392952, pozemek p.č. 
879/20 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 88 m2 v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk 
(or. v areálu AGRITEC při ul. Šumavské)
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- z vlastnictví AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., se sídlem  Zemědělská 2520/16, 
Šumperk, IČO 48392952, budou převedeny do vlastnictví města Šumperka tyto pozemky 
v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk (or. při ul. Šumavské): p.č. 526/6 ost.pl./ost.komun. 
o výměře 200 m2, p.č. 526/10 ost.pl./ost.komun. o výměře 150 m2, p.č. 526/11 
ost.pl./ost.komun. o výměře 63 m2, p.č. 526/13 ost.pl./ost.komun. o výměře 9 m2, p.č. 
526/14 ost.pl./ost.komun. o výměře 159 m2, p.č. 526/15 ost.pl./zeleň o výměře 84 m2, 
p.č. 526/16 ost.pl./ost.komun. o výměře 70 m2, p.č. 526/17 ost.pl./ost.komun. o výměře 
1 m2, p.č. 529/8 ost.pl./ost.komun. o výměře 7 m2

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 100,-- Kč/m2

+ případná sazba DPH v platné výši, pokud bude převádějící povinen odvádět DPH. Úhrada 
bude provedena do 30 dnů od uzavření vlastní směnné smlouvy před podáním návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

- smlouva o budoucí směnné smlouvě bude uzavřena s podmínkou, že vlastní směnná 
smlouva bude uzavřena až poté, co budou z pozemků převáděných z vlastnictví AGRITEC, 
výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., do vlastnictví města Šumperka sejmuta zástavní práva 
na těchto pozemcích váznoucí, nejpozději však do 31. 12. 2018. AGRITEC, výzkum, 
šlechtění a služby, s. r. o., bude povinen zajistit výmaz zástavních práv do 3 let od uzavření 
smlouvy o budoucí směnné smlouvě a nezatěžovat předmětné pozemky právy třetích osob, 
pokud se tak nestane, je město Šumperk oprávněno od smlouvy o budoucí smlouvě 
směnné odstoupit a vlastní směnná smlouva nebude uzavřena

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude hrazen 
společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

284/15 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27, Šumperk

schvaluje
mimořádný zápočet ke dni 30. 9. 2015 na základě mimořádných splátek ceny bytů od 
nájemců a budoucích kupujících v bytovém domě ul. Prievidzská 2922/25 a 2923/27 
v celkové výši 228.327,-- Kč na splátky převedených spoluvlastnických podílů na 24 bytových 
jednotkách v bytovém domě při ul. Prievidzská 2922/25 a 2923/27, Šumperk, dle smlouvy 
kupní č. MP-K 51/04 uzavřené dne 28. 6. 2004 mezi městem Šumperkem jako kupujícím
a společností FORTEX-AGS, a. s., jako prodávajícím, a současně schvaluje nový splátkový 
kalendář (dle přílohy materiálu) počínaje říjnem 2015 na úhradu dlužné částky v celkové výši 
1.194.232,-- Kč za nesplacené spoluvlastnické podíly na 24 bytových jednotkách v bytovém 
domě při ul. Prievidzská 2922/25 a 2923/27, Šumperk.

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

285/15 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27, Šumperk

schvaluje
doplacení nesplacené části kupní ceny ve výši 1.144.046,98 Kč společnosti FORTEX-AGS,
a. s., vypočítané k datu 31. 12. 2015 za převedené spoluvlastnické podíly na 24 bytových 
jednotkách v domě Prievidzská 2922/25 a 2923/27, Šumperk, které splácí město Šumperk 
společnosti FORTEX-AGS, a. s., dle kupní smlouvy č. MP-K 51/04 ze dne 28. 6. 2004,
a splatné k datu 28. 2. 2016.

Termín: 28.02.2016
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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286/15 MJP - výkup části p.p.č. 566/6 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Šumperk (naproti nového 
parkoviště u nemocnice)

schvaluje
vykoupit od vlastníka p.p.č. 566/6 v k.ú. Šumperk, kterým je ANODUS CZ, s. r. o., se sídlem 
Rychnovská 11, Praha 9, Letňany, PSČ 199 00, IČO 27563936, do majetku města Šumperka, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část p.p.č. 566/6 o výměře cca 12 m2

v k.ú. Šumperk, za účelem umístění autobusové zastávky. Podmínky převodu vlastnického 
práva:
- kupní cena: 800,-- Kč/m2 bude uhrazena kupujícím do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

287/15 MJP - realizace budoucích smluv o výkupu - pozemky na výstavbu komunikace za 
Hniličkou (lokalita plánované výstavby RD za Hniličkou)

schvaluje
realizaci budoucího prodeje části p.p.č. 1070/2 o výměře cca 80 m2 a části p.p.č. 1070/3
o výměře cca 30 m2, dle již zapsaného GP nově p.p.č. 1070/11 o výměře 118 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, a to z vlastnictví J. a M. G., Šumperk, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, kdy budoucí prodej byl schválen usnesením ZM
č. 940/13 ze dne 20. 6. 2013, za podmínek:
- kupní cena: 600,-- Kč/m2, stanovena  smlouvou budoucí kupní, doplatek kupní ceny bude 

uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy
- účel prodeje: vybudování komunikace
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

288/15 MJP - realizace budoucích smluv o výkupu - pozemky na výstavbu komunikace za 
Hniličkou (lokalita plánované výstavby RD za Hniličkou)

schvaluje
realizaci budoucího prodeje části p.p.č. 1070/2 o výměře cca 31 m2, části p.p.č. 224
o výměře cca 3 m2 a části 1316/5 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, a to z vlastnictví 
M. P., Innsbruck, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
IČO 00303461, kdy budoucí prodej byl schválen usneseními ZM č. 320/11 ze dne
21. 7. 2011 a č. 941/13 ze dne 20. 6. 2013. Dále schvaluje výkup části p.p.č. 1070/2
o výměře cca 19 m2 a části p.p.č. 224 o výměře cca 12 m2, oba v k.ú. Horní Temenice,
od M. P., Innsbruck, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
IČO 00303461, za podmínek:
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- kupní cena: 600,-- Kč/m2, stanovena smlouvou budoucí kupní, doplatek kupní ceny bude 
městem Šumperkem uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy

- účel odkoupení: vybudování komunikace, uložení vedení veřejného osvětlení
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva a náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

289/15 MJP - prodej p.p.č. 684/2 o výměře 1 283 m2, p.p.č. 684/5 o výměře 717 m2 a p.č. 
676/4 o výměře 9 100 m2 - pozemek ve ZE,  vše v k.ú. Horní Temenice (směr 
Hrabenov)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 29. 7. 2015 do 14. 8. 2015 dle usnesení rady města č. 891/15 ze dne 23. 7. 2015, prodej 
p.p.č. 684/2 o výměře 1 283 m2, p.p.č. 684/5 o výměře 717 m2 a p.č. 676/4 o výměře
9 100 m2 - pozemek ve ZE, vše v k.ú. Horní Temenice, za podmínek:
- kupující: K. K., Nový Malín
- kupní cena: 15,-- Kč/m2

- účel prodeje: zemědělské využití
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva
- kupující uhradí náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického práva

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

290/15 MJP - prodej části pozemku p.č. 1893/12 v k.ú. Šumperk (konec ul. Jánošíkovy, 
průchod kolem areálu ZŠ Vrchlického)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 29. 7. 2015 do 14. 8. 2015 dle usnesení rady města č. 879/15 ze dne 23. 7. 2015, prodej 
části p.p.č. 1893/1, dle GP část pozemku označena jako p.p.č. 1893/12 o výměře 21 m2

v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- kupující: B. P., Šumperk, a H. P., Šumperk
- účel prodeje: zahrada
- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě pokud vznikne zákonná povinnost 

odvést z kupní ceny pozemku DPH
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vkladu práva do katastru

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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291/15 PONTIS Šumperk, o. p. s. - změna zakládací listiny

schvaluje
změnu zakládací listiny společnosti PONTIS Šumperk o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 
2800/68, Šumperk, IČO 25843907. Změna spočívá ve zrušení stávajícího znění článku II.
a jeho nahrazení novým zněním:

1) Druh obecně prospěšných služeb:
Provoz a poskytování sociálních a dalších navazujících služeb:
a.  Odborné sociální poradenství + půjčovna kompenzačních pomůcek
b.  Pečovatelská služba
c. Denní stacionáře
d.  Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
e.  Krizová pomoc
f.  Azylové domy
g.  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
h. Kontaktní centra
ch. Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
i.   Odlehčovací služba
j,   Univerzita volného času
k.  Sociální byty
l.   Klub důchodců
m. Práce s dětmi a rodinou

2) Doplňková činnost:
a.  Hostinská činnost
b.  Pedikúra 
c.  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Termín: 30.10.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

292/15 Zápisy z kontrolního výboru

bere na vědomí
zápis č. 6/2015 ze zasedání kontrolního výboru dne 3. 6. 2015, zápis č. 7/2015 ze zasedání 
kontrolního výboru dne 17. 6. 2015 a zápis č. 8/2015 ze zasedání kontrolního výboru
dne 2. 9. 2015.

293/15 Forenzní audit ve společnosti PMŠ a. s. a ŠSA s. r. o.

bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na „Provedení celkového forenzního auditu ve společnosti Podniky 
města Šumperka a. s. a její dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály s. r. o.“ 
provedeného na základě usnesení zastupitelstva města č. 125/15 ze dne 19. 2. 2015.
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294/15 Forenzní audit ve společnosti PMŠ a. s. a ŠSA s. r. o.

ukládá RM
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2015, případně do návrhu 
rozpočtu města Šumperka roku 2016 náklady na realizaci forenzního auditu ve společnosti 
PMŠ a. s. a ŠSA s. r. o., a to v souladu s uzavřenou smlouvou s vítězným uchazečem.

Termín: 28.01.2016
Zodpovídá: Mgr. Brož

295/15 Odpovědi na interpelace a připomínky 

bere na vědomí
odpovědi na interpelace zastupitelů ze dne 18. 6. 2015 a 14. 8. 2015.

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




