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Spis. zn.: 94421/2015
č. j.: 101059/2015

U S N E S E N Í

z 11. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 5. 11. 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.

296/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách realizace projektu „Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ na území města Šumperka

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách realizace projektu „Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ - na území města Šumperka ze dne 20. 6. 2014 
uzavřené mezi městem Šumperkem, IČO 00303461, a společností Vodohospodářská zařízení 
Šumperk a. s., IČO 47674954.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

297/15 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“.

298/15 Žádost o poskytnutí finančních prostředků Základní škole pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřské škole logopedické Schola Viva, o. p. s.

schvaluje
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Šumperka na roky 2016-2017
Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škole logopedické Schola 
Viva, o. p. s., Erbenova 16, Šumperk, IČO 25827707, v celkové výši 2 mil. Kč na stavební 
úpravy a modernizaci základní školy. Podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Šumperka je prokázání získání dotace.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

299/15 Veřejná finanční podpora Divadlu Šumperk, s. r. o.

schvaluje
navýšení veřejné finanční podpory Divadlu Šumperk, s. r. o., se sídlem Komenského 312/3, 
Šumperk, IČO 25875906, o částku 256 tis. Kč na opravu střechy objektu dílen Divadla 
Šumperk, s. r. o.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož
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300/15 Veřejná finanční podpora Divadlu Šumperk, s. r. o.

ukládá RM
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2015 částku 256 tis. Kč jako 
veřejnou finanční podporu Divadlu Šumperk, s. r. o., na opravu střechy objektu dílen Divadla
Šumperk, s. r. o.

Termín: 12.11.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

301/15 Realizace akce Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší

schvaluje
realizaci akce „Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší“ ve spolupráci s Armádou 
spásy ČR.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

302/15 Realizace akce Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší

schvaluje
zařadit do rozpočtu 2016 finanční příspěvek města v případě přiznání dotace na akci „Domov 
se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší“ Armádě spásy ČR ve výši 25 % z celkových 
uznatelných výdajů, maximálně však do výše 6 mil. Kč.

Termín: 31.03.2016
Zodpovídá: Mgr. Spurný

303/15 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení ZM č. 342/11, 1368/14, 60/14, 125/15, 227/15, 229/15, 232/15, 
233/15, 234/15, 236/15, 258/15, 266/15, 267/15, 268/15, 269/15, 270/15, 273/15, 
274/15, 275/15, 284/15, 291/15

304/15 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

    65/10 do 31.12.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  325/11 do 31.01.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  326/11 do 31.01.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  240/15 do 31.05.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný
  241/15 do 31.12.2015 Zodpovídá: Mgr. Spurný
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305/15 Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se stanoví místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

schvaluje
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 4/2015, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Termín: 01.01.2016
Zodpovídá: PaedDr. Holub

306/15 Časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2016

bere na vědomí
časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2016.

307/15 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2016

schvaluje
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2016.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

308/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – podmínky, smlouvy

ruší
usnesení č. 1356/14 bod 1. a 2. ze dne 9. 10. 2014 a usnesení č. 131/15 ze dne
19. 3. 2015 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

309/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – podmínky, smlouvy

schvaluje

1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2016

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2016

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2016

4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu pro rok 2016

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2016
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6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2016

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2016

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 
v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2016

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

310/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka  - vyhlášení dotačního programu „Podpora 
neziskových akcí“

schvaluje
vyhlášení dotačního programu „Podpora neziskových akcí“.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

311/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka  - vyhlášení dotačního programu „Podpora 
celoroční činnosti“

schvaluje
vyhlášení dotačního programu „Podpora celoroční činnosti“.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

312/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka  - vyhlášení dotačního programu „Podpora 
výkonnostního sportu“

schvaluje
vyhlášení dotačního programu „Podpora výkonnostní sportu“.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

313/15 MJP - žádost o schválení změny budoucího kupujícího bytu v domě
nám. Jana Zajíce 2958/13, Šumperk

schvaluje
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 11. 2015, jejímž 
předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucím kupujícím P. 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 vyrovnala s L. H., Šumperk.
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 
byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s L. H., Šumperk, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1. 12. 2015.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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314/15 MJP - zajištění peněžitých závazků města Šumperka ze smlouvy o úvěru na výstavbu 
80 b. j. při ul. nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk – zastavení pohledávek z pojistné 
smlouvy

schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o úvěru č. 0107514159, uzavřené dne 20. 12. 2000 mezi 
Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00,
IČO 45244782, na straně jedné a městem Šumperkem na straně druhé, sjednané na pořízení 
80 b. j. při ul. nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk, kterým bude sjednané zajištění peněžitých 
závazků města Šumperka vzniklých na základě smlouvy o úvěru formou vinkulace pojistného 
plnění nahrazeno zástavním právem k pohledávkám z pojištění úvěrované nemovitosti.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

315/15 MJP - zajištění peněžitých závazků města Šumperka ze smlouvy o úvěru na výstavbu 
80 b. j. při ul. nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk – zastavení pohledávek z pojistné 
smlouvy

schvaluje
uzavření smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv mezi městem Šumperkem jako 
zástavcem a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, 
IČO 45244782, na základě které budou zastaveny ve prospěch České spořitelny, a. s., veškeré 
peněžité pohledávky vyplývající z pojistné smlouvy č. 7720725783 ze dne 31. 12. 2012, ve 
znění pozdějších dodatků, které se týkají pojištění budovy č. p. 2958 na pozemku st.p.č. 
725/7 v katastrálním území Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk). Pojišťovna bude 
poukazovat České spořitelně, a. s., všechna pojistná plnění, jejichž hodnota je vyšší než 
100.000,-- Kč. Ostatní pojistná plnění pojišťovna poukáže zástavci. Banka bude mít právo 
uspokojit zajištěné dluhy z veškerého pojistného plnění, které od pojišťovny obdrží. V případě 
uzavření nové pojistné smlouvy uzavře město Šumperk s Českou spořitelnou, a. s., zástavní 
smlouvu k pohledávkám z nové pojistné smlouvy, případně podle určení České spořitelny, a. s.,
zřídí vinkulaci pojistného plnění z této nové pojistné smlouvy ve prospěch České
spořitelny, a. s.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

316/15 MJP - dohoda k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní (lokalita plánované 
výstavby „Za Hniličkou“)

schvaluje
uzavřít dohodu k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní číslo 38/Vk/HT, jejímž 
předmětem budoucího prodeje jsou pozemky nově označené v katastru nemovitostí jako p.p.č. 
228 a p.p.č. 1390, oba v k.ú. Horní Temenice (dříve p.p.č. 228, p.p.č. 223/1, p.p.č. 223/2
a st.p.č. 90, vše v k.ú. Horní Temenice. Budoucí prodávající: F. H., Šumperk. Budoucí kupující: 
město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. Budoucí prodávající 
vrátí budoucímu kupujícímu uhrazenou zálohu na kupní cenu ve výši 22.260,-- Kč do 15 dnů 
ode dne uzavření dohody k ukončení smlouvy budoucí kupní. Důvodem uzavření dohody je 
převedení vlastnictví p.p.č. 228 a p.p.č. 1390, oba v k.ú. Horní Temenice, na jiného vlastníka.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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317/15 MJP - realizace budoucí smlouvy kupní – zahrada u domu Revoluční 63, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 11. 2. 2013 do 27. 2. 2013 dle usnesení rady města č. 3328/13 ze dne 7. 2. 2013
a podle usnesení zastupitelstva města č. 35/14 ze dne 12. 3. 2009, kterým byl vydán příslib 
prodeje, realizaci prodeje st.p.č. 1916/2 o výměře 501 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: vstupy a zahrada k domu Revoluční 1659/63, Šumperk
- kupní cena: 300,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud vznikne zákonná povinnost 

prodávajícímu odvést z kupní ceny DPH v platné výši, uhrazena bez DPH v souladu 
s ustanovením smlouvy o budoucí smlouvě kupní označenou jako obch/0002/2015/Vr

- kupující: J. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, bytem Králíky, D. D., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6, bytem Nový Malín, J. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12, bytem 
Šumperk, I. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12, J. a M. H., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/6, R. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, V. V., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/6, všichni bytem Šumperk

- kupní smlouva musí být uzavřena a předána ke vkladovému řízení do katastru nejpozději 
do 31. 12. 2015. Pokud nebude předána ke vkladovému řízení do katastru v termínu, 
sjednává si prodávající od kupní smlouvy v plném rozsahu odstoupit v případě, pokud
vznikne od 1. 1. 2016 zákonná povinnost úhrady DPH z kupní ceny

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

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

318/15 MJP - prodej části p.p.č. 1865/1 a části p.p.č. 1933, oba v k.ú. Šumperk, dle GP
p.p.č. 1865/3 o výměře 676 m2 v k.ú. Šumperk (lokalita Samota na Nových 
Domkách)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 29. 7. 2015 do 14. 8. 2015 dle usnesení rady města č. 876/15 ze dne 23. 7. 2015
a od 7. 10. 2015 do 23. 10. 2015 dle usnesení rady města č. 1081/15 ze dne 1. 10. 2015, 
prodej části p.p.č 1865/1 o výměře 639 m2 a části p.p.č. 1933 o výměře 37 m2, dle GP číslo 
6438-104/2015, vyhotoveného I. V. nově parcela označena jako p.p.č. 1865/3 o výměře
676 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: zahrada
- kupní cena: 400,-- Kč/m2

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 15. 12. 2015, před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru

- kupující: S. K., Choceň
- kupní smlouva musí být uzavřena a předána ke vkladovému řízení do katastru nejpozději 

do 31. 12. 2015. Pokud nebude předána ke vkladovému řízení do katastru v termínu, 
sjednává si prodávající od kupní smlouvy v plném rozsahu odstoupit v případě, pokud 
vznikne od 1. 1. 2016 zákonná povinnost úhrady DPH z kupní ceny

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

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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319/15 MJP - prodej části p.p.č. 1327/3 o výměře 73 m2 v k.ú. Horní Temenice, dle GP p.p.č. 
1327/5 o výměře 73 m2 v k.ú. Horní Temenice (nad kapličkou v Temenici)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 10. 2015 do 4. 11. 2015 dle usnesení rady města č. 1165/15 ze dne 15. 10. 2015,
prodej části p.p.č 1327/3 o výměře 73 m2, dle GP číslo 961-79/2015, vyhotoveného
K. B. nově parcela označena jako p.p.č. 1327/5 o výměře 73 m2, vše v k.ú. Horní Temenice,
za podmínek:
- účel prodeje: zahrada
- kupní cena: 300,-- Kč/m2

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 15. 12. 2015, před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru

- kupující: L. G., Šumperk
- kupní smlouva musí být uzavřena a předána ke vkladovému řízení do katastru nejpozději 

do 31. 12. 2015. Pokud nebude předána ke vkladovému řízení do katastru v termínu, 
sjednává si prodávající od kupní smlouvy v plném rozsahu odstoupit v případě, pokud 
vznikne od 1. 1. 2016 zákonná povinnost úhrady DPH z kupní ceny

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

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

320/15 MJP - prodej části p.p.č. 2222/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Šumperk (křižovatka
ul. Jeremenkovy a Banskobystrické)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 10. 2015 do 4. 11. 2015 dle usnesení rady města č. 1161/15 ze dne 15. 10. 2015,
prodej části p.p.č 2222/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání – scelení vlastnictví
- kupní cena: 400,-- Kč/m2

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 15. 12. 2015, před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru

- kupující: R. N., spoluvlastnický podíl o velikosti ½ , bytem Bratrušov, I. P., spoluvlastnický 
podíl o velikosti ½, Šumperk

- kupní smlouva musí být uzavřena a předána ke vkladovému řízení do katastru nejpozději 
do 31. 12. 2015. Pokud nebude předána ke vkladovému řízení do katastru v termínu, 
sjednává si prodávající od kupní smlouvy v plném rozsahu odstoupit v případě, pokud 
vznikne od 1. 1. 2016 zákonná povinnost úhrady DPH z kupní ceny

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

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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321/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene umístění stavby „Cyklokomunikace Desná“
(náhon u Sumtexu)

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění stavby 
„Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“
včetně jejího provozování, správy, oprav a údržby, změn nebo jejího odstraňování  na pozemku
p.č. 1205 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- 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, 

IČO 00303461
- úplata za věcné břemeno v jednorázové výši 1.000,-- Kč včetně platné sazby DPH k celku 

byla dohodnuta ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a bude 
oprávněným uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy

- oprávněný z věcného břemene nechal na své náklady vyhotovit geometrický plán pro 
zaměření věcného břemene

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí
- pozemek p.č. 1151 v k.ú. Šumperk, který byl rovněž předmětem smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene č. VBb/0030/2011/Šv, nebude obsažen v této 
smlouvě, neboť nebyl dotčen stavbou cyklokomunikace

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Mgr. Spurný

322/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene umístění stavby „Cyklokomunikace Desná“
(u areálu ČSAD BUS na ul. Žerotínově)

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění stavby 
„Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“
včetně jejího provozování, správy, oprav a údržby, změn nebo jejího odstraňování na 
pozemcích p.č. 1268/54, p.č. 1268/55, p.č. 1268/56, p.č. 2096/19, p.č. 1268/19 a p.č. 
2096/5 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- povinný z věcného břemene: ČSAD BUS Chrudim a. s., se sídlem Na ostrově 177, Chrudim, 

PSČ 537 01, IČO 60108835
- oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461
- úplata za věcné břemeno v jednorázové výši 10.000,-- Kč bez DPH k celku byla dohodnuta 

ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a bude oprávněným uhrazena 
do 30 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy

- oprávněný z věcného břemene nechal na své náklady vyhotovit geometrický plán pro 
zaměření věcného břemene

- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí
- pozemek p.č. 1268/31 v k.ú. Šumperk, který byl rovněž předmětem smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene č. VBb/0003/2011/Šv, nebude obsažen v této 
smlouvě, neboť nebyl dotčen stavbou cyklokomunikace

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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323/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene vedení veřejného osvětlení uloženého 
v rámci akce „Cyklokomunikace Desná“ (u areálu ČSAD BUS na ul. Žerotínově)

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení v celkové délce 186,24 m 
přes pozemky p.č. 1268/19, p.č. 1268/26, p.č. 2096/3 a p.č. 2096/5, vše v k.ú. Šumperk,
za těchto podmínek:
- povinný z věcného břemene: ČSAD BUS Chrudim a. s., se sídlem Na ostrově 177, Chrudim, 

PSČ 537 01, IČO 60108835
- oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461
- úplata za věcné břemeno se stanovuje v jednorázové výši 20.486,-- Kč včetně platné sazby 

DPH a bude oprávněným uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy
- oprávněný z věcného břemene nechal na své náklady vyhotovit geometrický plán pro 

zaměření věcného břemene
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Mgr. Spurný

324/15 MJP - žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 1207/3, p.č. 1220/9, p.č. 1259/2, 
p.č. 1259/3 a p.č. 2095/8 v k.ú. Šumperk (pozemky pod „Cyklokomunikací Desná“)

schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 1207/3, p.č. 
1220/9, p.č. 1259/2, p.č. 1259/3 a p.č. 2095/8 v obci a k.ú. Šumperk ve vlastnictví ČR, ve 
správě Státního pozemkového úřadu dle ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. V případě kladného vyřízení 
žádosti o bezúplatný převod výše uvedené pozemky převzít do vlastnictví města Šumperka na 
základě smlouvy uzavřené s ČR - Státním pozemkovým úřadem.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

325/15 MJP - výkup pozemků pod stavbou komunikace - ul. Šumavská

schvaluje
výkup p.p.č. 921/14 o výměře 35 m2 a st.p.č. 100/1 o výměře 197 m2, vše v k.ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou komunikace
- prodávající: J. N., Ruda n. Moravou
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 100,-- Kč/m2, tj. 23.200,-- Kč
- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující město Šumperk

Termín: 31.01.2016
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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326/15 MJP - stanovení ceny pro výkup pozemků pro realizaci stavby „Cyklostezka
Bratrušov“

schvaluje
jednat s vlastníky pozemků o výkupu částí pozemků dotčených plánovanou stavbou 
„Cyklostezka Bratrušov“ za maximální kupní cenu ve výši 100,-- Kč/m2 za účelem realizace 
stavby „Cyklostezka Bratrušov“, k této ceně bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši 
v případě, že vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést.

Termín: 30.06.2016
Zodpovídá: Mgr. Spurný

327/15 MJP - žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 552/1 a 581/1 v k.ú. Dolní Temenice 
a pozemků p.č. 2141/1 a p.č. 2202/1 v k.ú. Šumperk (lokalita „Příměstský les“
a park u Pekárny Skřivánčí dvůr)

schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 552/1 a p.č 581/1 
v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu 
dle ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedené 
pozemky převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené s ČR - Státním 
pozemkovým úřadem.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

328/15 MJP - žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 552/1 a 581/1 v k.ú. Dolní Temenice 
a pozemků p.č. 2141/1 a p.č. 2202/1 v k.ú. Šumperk (lokalita „Příměstský les“
a park u Pekárny Skřivánčí dvůr)

schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 2202/1 a p.č 
2141/1 v obci Šumperk, k.ú. Šumperk, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového 
úřadu dle ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše 
uvedené pozemky převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené
s ČR - Státním pozemkovým úřadem.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

329/15 MJP - odpis pohledávky související s užíváním bytu

schvaluje
odpis pohledávky v celkové výši 494.403,-- Kč za zemřelým P. K., posledně bytem Šumperk, 
vzniklé neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na adrese Šumperk.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný



ZM 11 – 05.11.2015

11

330/15 MJP - vzdání se předkupního práva k p.p.č. 1632/14 a spoluvlastnickému podílu
o velikosti ¼ p.p.č. 1632/1, oba v k.ú. Šumperk (zahrada u domu Csl. armády 
964/52)

schvaluje
neuplatnit předkupní právo k pozemku p.č. 1632/14 a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 
¼ pozemku p.č. 1632/1, oba v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví M. P., Šumperk, 
v souladu se sjednaným ustanovením kupní smlouvy označené jako MP-K/0037/2012/Vr ze 
dne 5. 11. 2012. Podmínkou neuplatnění předkupního práva je závazek vlastníka p.p.č. 
1632/14 a spoluvlastnického podílu ve výši ¼ p.p.č. 1632/1, oba v k.ú. Śumperk, že v rámci 
převodu vlastnického práva k pozemkům bude převedena povinnost úhrady smluvní pokuty 
tak, jak je sjednána v kupní smlouvě MP-K/0037/2012/Vr ze dne 5. 11. 2012.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

331/15 Plán zimní údržby 2015/2016

bere na vědomí
plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 
období 2015/2016.

332/15 ÚP Šumperk – 1. změna územního plánu

schvaluje
předložený návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Šumperka 
dle přílohy č. 1 tohoto návrhu usnesení.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

333/15 ÚP Šumperk – 1. změna územního plánu

vydává
Změnu č. 1 územního plánu Šumperk, formou opatření obecné povahy č. 1/2015, které je 
přílohou č. 2 návrhu na usnesení, dle § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, a dále dle § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění.

Termín: 05.11.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

334/15 Dodatek č. 8 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh

schvaluje
dodatek č. 8 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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335/15 Dodatek č. 13 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh

schvaluje
dodatek č. 13 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

336/15 Dodatek č. 13 k veřejnoprávní smlouvě s městem Mohelnice

schvaluje
dodatek č. 13 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Mohelnice k zajištění výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

337/15 Informační centrum v Šumperku 

bere na vědomí
průběh přípravných prací na realizaci nového městského informačního centra v Šumperku.

338/15 Zápisy z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 8/2015 z jednání finančního výboru dne 31. 8. 2015 a zápis č. 9/2015 z jednání 
finančního výboru dne 12. 10. 2015.

339/15 Kontrolní výbor

odvolává
Bc. Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou z funkce člena kontrolního výboru s okamžitou platností, 
tj. k 5. 11. 2015.

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



Příloha č. 1 usnesení ZM č. 332/15 ze dne 5. 11. 2015

II. Vyhodnocení připomínek v rámci Společného jednání (§50 odst.3 zák.183/2006Sb., 
v platném znění) 

Připomínka č.1, podal: Český svaz ochránců přírody, MUSP00EKMBV ze dne 18.3.2015

Požadavek: 
V lokalitě za Cihelnou je navrhován převod ploch č.163, 159, 161, 158, 157, 130, 
135, 129, 126, 127, 125, 796 do režimu obytné smíšené. Celková velikost tohoto 
území se nám jeví příliš rozsáhlá. Proto navrhujeme snížení počtu ploch a současně 
zapojení více ploch zeleně i s výsadbou solitérních dřevin. Další lokality kterých se 
návrh týká – za ulicí Prievidzskou, Na mlýnku, směr Bratrušov.
Vypořádání:
Připomínka se netýká Změny č.1 ÚP Šumperk

Požadavek: 
Kolize koridoru pro rychlostní silnici směr Petrov nad Desnou s lokalitou Třemešských 
rybníků...
Vypořádání:
Připomínka se netýká Změny č.1 ÚP Šumperk

Požadavek: 
Plocha č.546 směr Dolní Studénky. Tato plocha byla při záplavách v roce 1997 silně 
postižena. Nezdá se nám vhodné měnit u této plochy využití...
Vypořádání:
Připomínka se netýká Změny č.1 ÚP Šumperk

Připomínka č.2, podal: B., B., MUSP00C4PQX ze dne 27.2.2015

Požadavek: 
Požadavek na vyjmutí pozemků p.č. 465/1 a 465/6 z návrhu změny ÚP z ploch 
přestavby.
Vypořádání:
Připomínka se netýká Změny č.1 ÚP Šumperk

Připomínka č.3, podal: J. K., MUSPP00DJ2OS ze dne 4.2.2015

Požadavek:
Změna ploch veřejných prostranství na plochy smíšené obytné dle současného stavu.

Stávající stav:
západně od rybníka je nový RD (původně v KN nebyl a stála tam jen chatka). Platný 
územní plán Šumperka navrhuje komunikaci procházející těsně před RD a rozděluje 
zahradu i rybník jednoho vlastníka.



Oprava stavu:
Vzhledem ke stávajícímu stavu v území byla navržená komunikace směrem k ul. Polní 
přetrasována v „reálnějším“ koridoru.

Řešení:
139 SX stabilizovaná (úprava vymezení a využití, původně ZV)
133 SX stabilizovaná (rozšíření o pozemek s RD)
135 SX přestavba (úprava vymezení)
136 PV přestavba (úprava vymezení)
137 SX přestavba (úprava vymezení)
863 SX přestavba (nová plocha, ale využití zůstává)

Pěší propojení v ploše 139 – prodloužení původního propojení, které vedlo jen k ploše 
ZV; po jižním okraji rybníčka (spojení Vančurovy a Zábřežské).
zmenšení rozsahu přestavbové plochy P7

Stav:     Návrh:

   

III. Vyhodnocení připomínek po veřejném projednání (§53 odst.2 zák.183/2006 Sb. 
v platném znění)

Připomínka č.1, podal: S. B., Šumperk ze dne 27.7.2015
    Požadavek:

V koncepci hlavních rozvojových oblastí odst. 4.5 (Nad Cihelnou Z11, Z12, Skřivánčí 
pole Z9,Z10,P4, Zemědělská P8, P9, P10, Z14, Z15, Bratrušovská P12,Z18, Karlov 
P36, P37, Z29, Z30, Z33) byl vypuštěn požadavek na osázení koridorů dopravní 
infrastruktury stromořadím, vypuštěn požadavek na koridory pro cyklisty v hlavním 
dopravním prostoru. Z důvodu zjednodušení ÚP byly tyto požadavky zaneseny do bodu 
8.1 Podmínky využití ploch, ale z důvodu zdůraznění požadavku na způsob využití výše 
uvedených ploch navrhuji konkrétní výčet výše uvedených požadavků u jednotlivých 
oblastí ponechat.
Uvedení konkrétních požadavků na stromořadí a vedení koridoru pro cyklisty u ploch 
Nad cihelnou, Skřivánčí pole, Zemědělská, Bratrušovská, Karlov bude snadnějším 
vodítkem pro případné prosazení těchto úprav při samotné přípravě realizace výstavby. 
Tyto úpravy mají velkou důležitost pro kvalitu využití těchto ploch.



Vypořádání: 
V souladu s bodem A.2.2. Přílohy č. 1 Zprávy o uplatňování ÚP Šumperk (Pokyny pro 
zpracování změny č. I Územního plánu Šumperk) byly vypuštěny požadavky 
a ustanovení, která se opakovaně vyskytují v ostatních částech ÚP Šumperk. 
Požadavek na osázení stromořadí je ponechán v (nově označených) bodech 4.2.2. a 
4.4.4. výrokové části ÚP Šumperk a zůstává součástí grafické části ÚP Šumperk jako 
trasy veřejné infrastruktury „stromořadí“.

Požadavek:
Ze zrušeného odst. 7.8 Podmínky využití ploch navrhuji ponechat v textu změny ÚP bod 
7.1 c v případě rozsáhlé demolice a návrhu nové zástavby je nutné zpracování studie.
Při tak zásadním zásahu jako je demolice je jistě účelné zpracování studie pro přesné 
zhodnocení vlivů zásahu na okolí.
Vypořádání:
Požadavek na prověření území v případě rozsáhlejší demolice zůstává součástí ÚP 
Šumperk. Požadavek byl pouze přesunut z původního bodu 7.1. do bodu 4.4.11. 
výrokové části ÚP Šumperk.

Požadavek:
Ze zrušeného odst. 7.8 Podmínky využití ploch navrhuji ponechat v textu změny ÚP bod 
7.1 e energetická vedení  a vedení el. Komunikací umísťovat pod zem.
Vedení umístěné v zemi jednoznačně působí v krajině a zástavbě méně rušivě. Dále je 
vedení umístěné mimo zem často v kolizi s vegetací , při umístění v zemi je možno tyto 
negativní vlivy omezit vhodným umístěním a chráněním vedení.
Vypořádání: 
Umísťovat el. Vedení pod zem byl požadavek dotčeného orgánu při procesu 
projednávání územního plánu Šumperka. V dalších stupních řízení (územní studie, 
projekty...) dospěl dotčený orgán k závěru, že ne vždy je tento požadavek realizovatelný 
a požadoval nadzemní přeložku el. vedení. Tímto se stal územní plán omezujícím pro 
další rozvoj území a proto byl bod 7.1. písm. e) výrokové části ÚP v souladu s bodem 
A.3.3. Přílohy č. 1 Zprávy o uplatňování ÚP Šumperk (Pokyny pro zpracování změny č. I 
Územního plánu Šumperk) zrušen. Zrušení se fakticky týká jen zastavitelných ploch, 
protože pro zastavěné území platí ustanovení odst. 1 § 24 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

Požadavek:
U podmínek využití ploch 8.3. veřejná infrastruktura (OV), 8.4 tělovýchovná a sportovní 
zařízení (OS), 8.5 plochy občanského vybavení (OX), 8.7 technické infrastruktury (TX), 
8.9 veřejné prostranství (PV) nově podmíněně připuštěno využití pro umístění 
fotovoltaických elektráren. Nesouhlasím s touto změnou využití ploch a navrhuji pouze 
ponechat možnost umisťovat fotovoltaické články na střechách a fasádách domů.
V zásadách územního rozvoje olomouckého kraje aktualizace č.1 je jednoznačně 
v bodě 92.8.1.1 uvedeno, že fotovoltaickou elektrárnu je možné umístit na plochu 
výrobní nebo určenou výlučně pro stavbu fotovoltaické elektrárny. Tyto požadavky ve 
změně ÚP nejsou splněny.Dalším důvodem pro umístění fotovoltaických elektráren 
mimo fasády a střechy, je jejich negativní vliv na estetické vnímání krajiny či zástavby.
Vypořádání: 
Podmíněně přípustné využití týkající se pozemků fotovoltaických a větrných elektráren 
bude v nově navrhovaných bodech 8.3., 8.4., 8.5., 8.7., 8.8. a 8.9. zrušeno. V tomto 
duchu bude upraveno odůvodnění změny.



Požadavek:
U odst. 10.2.2. Územní studie navrhuji  ponechat požadavek, že studie řeší i fasády.
Vnější vzhled domu je jedním z prvků, který ovlivňuje zapojení domu do jeho okolí. 
Vhodně zvolený vzhled dotváří a podtrhuje obraz sídla a nebo jej naopak destuuje.

Vypořádání: 
Podmínky pro zpracování územních studií byly v bodě 10.2. výrokové části ÚP Šumperk 
zjednodušeny tak, aby efektivně odpovídaly cílům jednotlivých studií (např. stanovení 
struktury zástavby, zajištění deficitu statické dopravy) bez zbytečného řešení detailů, 
které ve výsledku rozmělňují jejich koncepci a v neposlední řadě zbytečně navyšují 
finanční výdaje objednatele.

Požadavek:
V odst. 6.2.1 bod 4, navrhuji v textu změny zachovat zrušené stromořadí  od ulice Pod 
Rozhlednou.
Každé stromořadí má význam. Stromořadí kolem cest či dalších koridorů je 
zjemňujícím prvkem, který „technický“ zásah v krajině dotváří, současně funguje jako 
propojení cesty s okolím. Dále má stromořadí i nezanedbatelnou funkci ekologickou, 
v tomto případě bude rozhodující volba dřevin.
Vypořádání: 
Připomínka se týká bodu 6.2.1. odst. 4. kap. D odůvodnění změny č. 1 ÚP Šumperk. 
Trasa stromořadí byla zrušena kvůli zajištění souladu s úpravou ploch s rozdílným 
způsobem využití v tomto území (koridor veřejného prostranství a cyklistická 
komunikace byly vypuštěny). Z tohoto důvodu byl tento krátký úsek stromořadí v rámci 
celého systému sídelní zeleně s ohledem na výsledek prověření požadavku zadání 
změny č. 1 ÚP (podnět A_05) vyhodnocen jako nadbytečný.

Připomínka č.2, podal: J. S., Šumperk ze dne 22.7.2015

Požadavek:
Přeložka koryta Bratrušovského potoka není po provedené melioraci dosud zaměřena.
Předmětná dokumentace neodpovídá skutečnosti, následně vznikají četná 
nedorozumění.
Vypořádání: 
Zaměření skutečného stavu není předmětem územního plánování, ale vlastníka 
pozemku, který vloží údaje do katastru nemovitostí. Po té je katastrální mapa 
podkladem pro zpracování územně plánovacích dokumentací.

Požadavek:
Cyklostezka je vyznačena v ose silnice. 
Dokumentace nereflektuje nárůst silniční dopravy, ani petici obce Bratrušov pro zřízení 
samostatné cyklostezky.
Vypořádání:
Územní plán navrhuje pouze koncepci cyklotras a cyklokomunikací. V tomto případě se 
jedná o návrh, na který byla zpracována vyhledávací studie a v současné době se 
zpracovává projekt pro územní řízení na samostatnou cyklokomunikaci.



Požadavek:
Dokumentace postrádá záměr zřízení odpočívadla pro silniční vozidla.
Auta a kamiony zatarasí vjezd na nemovitost označenou v dokumentaci č. 846, místo 
je pak znečištěno exkrementy včetně okolí pomníku.
Vypořádání: 
Připomínka není předmětem územního plánování.

Požadavek:
Dokumentace dále postrádá záměr provést protizáplavová opatření na pozemcích p.č. 
717, 715, 713/2 situovaných západně od nemovitosti p.č. 330/2 v k.ú.Dolní 
Temenice.
Protizáplavová opatření byla provedena pouze na východních svazích, na západní
stranu se zapomnělo. Občasnými záplavami jsou poškozovány stavby a zařízení na 
pozemku p.č. 330/2.
Vypořádání: 
Protizáplavová opatření je možné realizovat v celém řešeném území dle bodu 8.1. 
písm. g), který je součástí bodu 37 výrokové části změny č. 1 ÚP Šumperk.








