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Spis. zn.: 111591/2015 
č. j.: 111599/2015 

z 12. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 17. 12. 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. 

 

schvaluje 
kontrolu usnesení ZM č. 299/15, 300/15, 301/15, 307/15, 308/15, 309/15, 310/15, 
311/15, 312/15, 332/15, 333/15 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
298/15 do 31.03.2017 Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium s účinností 
od 1. 1. 2016 do doby schválení rozpočtu města na rok 2016. 
 

Termín: 01.01.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

stanoví 
v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria takto: 
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací zřízených městem 

a organizacím na základě uzavřených platných smluvních vztahů uvolnit měsíčně max. 
1/12 po posledních rozpočtových opatřeních roku 2015 

- organizaci PONTIS Šumperk, o. p. s., uvolnit 1/6 ze schváleného rozpočtu roku 2015 
- na úhradu stavebních prací realizovaných v Šumperské nemocnici a. s. 
- na úhradu případné sankce, penále apod. uložené městu, jejichž neuhrazením by hrozily 

další finanční výdaje 
- uvolňování účelových finančních prostředků u dotovaných akcí 
- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce z roku 2015 
- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města 
 

Termín: 01.01.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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schvaluje 
realizaci uzavřených smluv o budoucí smlouvě darovací, které město Šumperk v minulosti 
uzavřelo s vlastníky napojovaných nemovitostí v rámci výstavby splaškové kanalizace 
v katastrálním území Horní Temenice, která byla vybudována na základě  pravomocného 
stavebního povolení vydaného Městským úřadem v Šumperku – odborem výstavby ze dne 
2. 12. 2003, č. j. výst. 1433/03-Hu a pravomocného stavebního povolení vydaného Okresním 
úřadem v Šumperku, referátem životního prostředí, č. j. Voda 205/R-180/2001-Pu-231/2 ze 
dne 23. 5. 2001 a pravomocně zkolaudována. 
 
Dárce:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1/364, Šumperk, IČO 00303461 
 
Obdarovaný: vlastník napojené nemovitosti, se kterým byla uzavřena smlouva o budoucí 
  smlouvě darovací 
 
Předmět daru: část splaškové kanalizační přípojky vybudované v tzv. veřejném prostranství 
(např. pod komunikací, chodníkem, zeleným pásem) 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

ruší 
usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 260/15 ze dne 17. 9. 2015 z důvodu přijetí 
nového usnesení. 

Termín: 17.12.2015 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

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, dle předloženého materiálu. 
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. 
Splatnost zápůjčky jednorázově nejpozději do 30. 9. 2018 s možnou úhradou peněžité 
zápůjčky formou úpisu akcií při navýšení základního kapitálu této společnosti ve prospěch 
města Šumperka v termínu do 30. 9. 2018. Pokud společnost Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a. s., nerozhodne v termínu do 30. 9. 2018 o navýšení základního kapitálu a o 
úpisu akcií ve prospěch města Šumperka nebo nedojde k vrácení peněžité zápůjčky v 
penězích v plné výši do 30. 9. 2018, bude zápůjčka úročena ve výši 1,1 % ročně, a to od data 
poskytnutí peněžité zápůjčky. 

Termín: 31.01.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 7. 10. 2015 do 23. 10. 2015 dle usnesení rady města č. 1079/15 ze dne 1. 10. 2015, 
budoucí prodej části p.p.č. 610/1 o výměře cca 45 m2 a části p.p.č. 588/1 o výměře 
cca 25 m2, oba v k.ú. Hraběšice, za podmínek: 
- kupní cena: 100,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě pokud vznikne zákonná povinnost 

odvést z kupní ceny DPH 
- budoucí kupující: A. F., Hraběšice 
- účel prodeje: vybudování výpustného potrubí a kamenného opevnění břehu potoka pro 

účely stavby „Malá vodní nádrž č. 2 Hraběšice“ (dále jen stavba) 
- před uzavřením kupní smlouvy bude sjednána smlouva o budoucí smlouvě kupní s tím, že 

realizace kupní smlouvy bude po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu stavby, po 
zaměření skutečného stavu stavby geometrickým plánem, který na své náklady nechá 
vyhotovit budoucí kupující, nejpozději do 30. 4. 2018 

- náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace pro povolení stavby, případně 
náklady spojené s podklady pro odnětí pozemků určených k plnění funkci lesa, nese 
výhradně budoucí kupující 

- smlouva o budoucí smlouvě kupní bude uzavřena na dobu určitou s platností od podpisu 
smlouvy do 30. 4. 2018 

- kupující na své náklady zajistí odnětí předmětných částí pozemků určených k plnění 
funkci lesa 

 
Termín: 31.03.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 
 
 
 
 
 

schvaluje 
vyhlásit moratorium na prodej souboru pozemků při ul. Javoříčko z důvodu budoucí investice 
města – rozšíření ulice, včetně parkování s tím, že vyhlášené moratorium bude v platnosti do 
doby stanovení hranic předmětu prodeje pozemků s ohledem na plánovanou investici, 
nejpozději však do 30. 6. 2018. V případě zrušení moratoria na prodej pozemků v dané 
lokalitě bude kupní cena stanovena na 300,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovení zákonné 
povinnosti odvodu DPH z kupní ceny. 
 

Termín: 17.12.2015 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž předmětem je strpění uložení a provozování 
stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. 
Šumperk“ na pozemcích p.č. 2047/1, p.č. 2047/26, p.č. 2047/27 a p.č. 2096/1, vše v k.ú. 
Šumperk, 
za těchto podmínek: 
- povinný z věcného břemene: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 

Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460, zastoupený hospodářem s nemovitostmi ve 
vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399 

- oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461 

- úplata za věcné břemeno v jednorázové výši 122.490,-- Kč včetně platné sazby DPH bude 
oprávněným uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného povinným z věcného 
břemene do 14 dnů od podpisu smlouvy, splatnost daňového dokladu bude 21 dnů od 
jeho vystavení 

- 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 
- pozemky p.č. 2047/42 a p.č 2095/3 v k.ú. Šumperk, které byly rovněž předmětem 

nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0006/2012, nebudou obsaženy v této smlouvě, neboť Olomoucký kraj již není 
vlastníkem pozemku p.č. 2047/42 v k.ú. Šumperk a část pozemku p.č. 2095/3 v k.ú. 
Šumperk dotčená stavbou cyklokomunikace Desná byla geometrickým plánem sloučena 
do pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Šumperk 

 
Termín: 31.03.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 
 
 

schvaluje 
realizaci budoucího výkupu p.p.č. 1221/2 o výměře 463 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou „Cyklokomunikace Desná, 

část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ 
- prodávající: FORTEX - AGS, a. s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 100,-- Kč/m2 včetně DPH 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradilo město 

Šumperk 
- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí město Šumperk 
 

Termín: 31.03.2016 
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Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 
 
 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 7. 9. 2015 do 30. 9. 2015 dle usnesení rady města č. 1032/15 ze dne 3. 9. 2015, 
budoucí prodej části p.p.č. 927/49 o výměře cca 76 m2, části p.p.č. 927/56 o výměře cca 50 
m2, části p.p.č. 927/57 o výměře cca 112 m2, části p.p.č. 927/58 o výměře cca 63 m2, části 
p.p.č. 927/59 o výměře cca 64 m2, části p.p.č. 927/60 o výměře cca 65 m2, vše v k.ú. 
Šumperk (dále předmět prodeje), za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření parkovacích ploch v areálu CBA Nuget (dále výstavba) 
- kupní cena: 800,-- Kč/m2 a DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná 

povinnost DPH odvést 
- budoucí kupující: R. M., Bludov 
- záloha na kupní cenu bude uhrazena ve výši 70 % z kupní ceny nejpozději do 30 dnů ode 

dne podpisu smlouvy budoucí kupní 
- budoucí kupující zrealizují výstavbu na předmětu prodeje nejpozději do 30. 9. 2018 
- budoucí prodávající si sjednává právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude nejpozději do 

31. 12. 2016 rozhodnuto ve správním řízení o povolení výstavby 
- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po zaměření skutečného stavu 

výstavby geometrickým plánem, nejpozději do 3 měsíců ode dne vybudování výstavby, 
nejpozději však do 31. 12. 2018 

- geometrický plán bude hrazen budoucím kupujícím 
- budoucí prodávající upozorňuje na skutečnost, že předmět prodeje je z části zatížen 

zapsanými věcnými břemeny v katastru nemovitostí se služebnostmi tak, jsou popsány 
ve výpise u jednotlivých pozemků a dále je částečně předmět prodeje zatížen stávajícím 
vedením kanalizačního a vodovodního řadu 

 
 

Termín: 31.03.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 
 
 

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“. 
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schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo XIV roku 2015: 
příjmy ve výši:     -2.599 tis. Kč 
výdaje ve výši:     -2.820 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  510.410 tis. Kč 
výdaje celkem:  619.645 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  628.472 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   627.210 tis. Kč 
 
 

Termín: 31.12.2015 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

schvaluje 
účetní odpis nerealizovaných projektových dokumentací v celkové výši 2.752.104,38 Kč 
dle předloženého materiálu. 

Termín: 31.12.2015 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 24. 3. 2015 
uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, a PONTIS 
Šumperk, o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907. Dodatkem 
dojde k doplnění čl. II odst. 1 větou třetí tohoto znění: „Z celkové výše dotace se určuje částka 
265.923,-- Kč (slovy dvě stě šedesát pět tisíc devět set dvacet tři korun českých) na 
zakoupení osobního automobilu“. V ostatních článcích se smlouva nemění. 
 

Termín: 17.12.2015 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 

schvaluje 
navýšení dotace na rok 2016 pro o. p. s. PONTIS Šumperk o 900 tis. Kč z důvodu úspory 
provozních výdajů v roce 2015. 
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Termín: 17.12.2015 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

volí 
na základě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 
v platném znění, přísedícím Okresního soudu v Šumperku T. K., Šumperk, a to na čtyřleté 
volební období počínající zvolením 17. 12. 2015. 
 

Termín: 17.12.2015 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem je projekt „Informační centrum Šumperk 
v budově Divadla Šumperk, s. r. o.“ zpracovaný projekční kanceláří Ing. Jiří Frys, Langerova 
12, Šumperk, IČO 10644334. Dárcem je město Šumperk a obdarovaným Divadlo Šumperk, 
s. r. o., Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906. 
 

Termín: 31.12.2015 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtu roku 2016 investiční dotaci Divadlu Šumperk, s. r. o., Komenského 
312/3, Šumperk, IČO 25875906, ve výši 2.000.000,00 Kč, která bude určena k úhradě 
stavebních prací za účelem rekonstrukce nebytových prostor pro městské informační 
centrum. 
 

Termín: 14.01.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností od 
10. 1. 2016. 

Termín: 17.12.2015 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

jmenuje 
Mgr. Alenu Hlavešovou členem kontrolního výboru s účinností od 18. 12. 2015. 
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Termín: 17.12.2015 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

bere na vědomí 
zápis č. 10/2015 ze zasedání kontrolního výboru dne 3. 12. 2015. 
 
 
 

bere na vědomí 
zápis č. 10/2015 z jednání finančního výboru dne 14. 12. 2015. 
 

 
 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání zastupitelstva města dne 5. 11. 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


