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Spis. zn.: 5600/2016 
č. j.: 8697/2016 

z 13. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 01. 2016 

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. 

 

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“. 

schvaluje 
ukončení pravidelného bodu o situaci ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., 
včetně informace o pracích na projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ – 
II. fáze, na jednání zastupitelstva města. 

Termín: 28.01.2016 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

schvaluje 
kontrolu usnesení ZM č. 961/13, 1205/14, 115/15, 138/15, 139/15, 140/15, 141/15, 
142/15, 143/15, 144/15, 158/15, 159/15, 201/15, 202/15, 226/15, 241/15, 242/15, 
243/15, 244/15, 245/15, 259/15, 278/15, 279/15, 280/15, 281/15, 282/15, 283/15, 
287/15, 289/15, 290/15, 294/15, 296/15, 305/15, 313/15, 314/15, 315/15, 316/15, 
317/15, 318/15, 319/15, 324/15, 327/15, 328/15, 329/15, 330/15, 334/15, 335/15, 
336/15, 342/15, 343/15, 345/15, 348/15, 353/15, 354/15, 355/15, 356/15, 357/15, 
358/15, 359/15, 360/15, 361/15 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  65/10 do 31.03.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  38/14 do 31.03.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  81/15 do 31.03.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
160/15 do 31.03.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
276/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
286/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
288/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
320/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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ruší 
usnesení ZM č. 1544/10 ze dne 11. 3. 2010 z důvodu řešení jiným způsobem. 
 

Termín: 28.01.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

ruší 
usnesení ZM č. 349/11 ze dne 22. 9. 2011. 
 

Termín: 28.01.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
rozpočet města Šumperka na rok 2016 dle předloženého materiálu: 
příjmy rozpočtu celkem: 483.378 tis. Kč 
přebytek z minulých let:   87.448 tis. Kč 
úvěr ve výši:     20.000 tis. Kč 
 
výdaje rozpočtu celkem: 587.826 tis. Kč 
splátky jistin úvěrů:      3.000 tis. Kč 

 
 
Termín: 28.01.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

schvaluje 
rozpočty fondů města Šumperka: 
sociální fond 
fond životního prostředí 
fond na úpravu zevnějšku 

Termín: 28.01.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

uděluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Ceny města Šumperka za rok 2015 v těchto kategoriích: 

 
Významný počin v humanitární 
a sociální oblasti   manželé Hoždorovi, Petra Slámová, Markéta Smrčková 
Podnikání – výrobní společnosti Elzaco, spol. s r. o. 
Přínos městu    Petr Konupčík 
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schvaluje 
neudělit Cenu města Šumperka za rok 2015 v kategorii: 

 
Architektura - novostavba 

Termín: 28.01.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 31. 1. 2016, jejímž 
předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucím kupujícím T. N., 
Brno, 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 J. V., Postřelmov. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 
byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s J. V., Postřelmov, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1. 2. 2016. 
 

Termín: 29.02.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 16. 11. 2015 do 2. 12. 2015 dle usnesení rady města č. 1239/15 ze dne 12. 11. 2015, 
směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou 
„Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ 
za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převedena do vlastnictví spol. Pars nova a. s., se sídlem Žerotínova 1833/56, 
Šumperk, IČO 25860038, část pozemku parcela č. 1168/2 o výměře 613 m2 v k.ú. 
Šumperk, geometrickým plánem č. 6601-109c/2015 označena jako p.p.č. 1168/2, 
přičemž hodnota směňovaného pozemku je stanovena dohodou ve výši 240,-- Kč/m2, tj. 
147.120,-- Kč 

- z vlastnictví spol. Pars nova a. s., se sídlem Žerotínova 1833/56, Šumperk, 
IČO 25860038, budou převedeny do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, pozemky p. č. 2095/4 o výměře 249 m2 a p.č. 2095/14 
o výměře 229 m2, vše v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je 
stanovena dohodou ve výši 240,-- Kč/m2, tj. 114.720,-- Kč 

- spol. Pars nova a. s. doplatí finanční rozdíl ve výši 32.400,-- Kč do 30 dnů ode dne 
uzavření směnné smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 1168/2 v k.ú. 
Šumperk a náklady za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí budou hrazeny 
společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

 
Termín: 30.04.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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ruší 
usnesení ZM č. 322/15 a č. 323/15 ze dne 5. 11. 2015 z důvodu změny vlastníka pozemků. 
 

Termín: 28.01.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

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: Truck Centrum Properties, s. r. o., se sídlem Čsl. armády 

1018/58, Šumperk, IČO 04473892 
- 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. K úplatě bude připočtena DPH v platné výši 

- 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: 30.04.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

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: Truck Centrum Properties, s. r. o., se sídlem Čsl. armády 

1018/58, Šumperk, IČO 04473892 
- 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: 30.04.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
účast města Šumperka ve výběrovém řízení na prodej nemovitých věcí společnosti DENETA 
a. s., se sídlem Husova 955/45, Karlovy Vary, PSČ 360 17, IČO 27564746, v rámci 
insolvenčního řízení  společnosti DENETA a. s., vedeného insolvenčním správcem  AGENTUROU 
PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ – ARES, v. o. s. Jedná se o prodej pozemků st.p.č. 303 - 
zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, st.p.č. 306 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č. p. 81 - rodinný dům, pozemků st.p.č. 307/1 - zastavěná plocha a nádvoří 
- zbořeniště a st.p.č. 307/2 - zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, pozemku st.p.č. 308 - 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 53 - rodinný dům a pozemku st.p.č. 
309 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 54 - rodinný dům, to vše v k.ú. 
Šumperk. Insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 56 INS 
113/2015. ZM současně schvaluje pro případ, že nabídka města Šumperka bude vybrána 
jako nejvýhodnější odkoupení výše uvedených nemovitých věcí do vlastnictví města Šumperka. 
 

Termín: 29.02.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

ukládá RM 
stanovit výši nabídkové ceny města Šumperka, a to do částky 1.600.000,-- Kč, kterou město 
Šumperk uvede ve své nabídce předloženou ve výběrovém řízení na odkoupení nemovitých 
věcí společnosti DENETA a. s., se sídlem Husova 955/45, Karlovy Vary, PSČ 360 17, 
IČO 27564746, v rámci insolvenčního řízení společnosti DENETA a. s., vedeného insolvenčním 
správcem AGENTUROU PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ – ARES, v. o. s. 
 

Termín: 28.01.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

ukládá RM 
pro případ, že nabídka města Šumperka bude vybrána v rámci výběrového řízení na odprodej 
nemovitých věcí společnosti DENETA a. s. jako nejvýhodnější, zapracovat do rozpočtového 
opatření částku uvedenou v nabídce města Šumperka na odkoupení nemovitých věcí, a to 
v termínu do 15. 2. 2016. 

Termín: 15.02.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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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. 999/49 o výměře cca 585 m2, části p.p.č. 927/62 o výměře cca 41 m2, 
části p.p.č. 927/61 o výměře cca 192 m2 a části p.p.č. 927/11 o výměře cca 122 m2, vše  
v k.ú. Šumperk (dále předmět prodeje), za podmínek: 
- účel prodeje: vybudování parkoviště (dále výstavba) 
- budoucí kupující: R. M., Bludov 
- kupní cena: 800,-- Kč/m2 a DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná 

povinnost DPH z kupní ceny odvést 
- budoucí kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 70 % z kupní ceny nejpozději do 

30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 
- v případě neuhrazení zálohy na kupní ceny v termínu si budoucí prodávající sjednává právo 

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

nejpozději do 31. 12. 2016 rozhodnuto ve správním řízení o povolení výstavby a dále 
v případě, pokud nebude v termínu zrealizovaná výstavba 

- v případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smlouvy jedním ze smluvních stran 
nebudou budoucímu kupujícímu kompenzovány náklady na projektovou dokumentaci 
výstavby 

- budoucí kupující si sjednává právo od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, pokud 
bude ve správním řízení rozhodnuto, že výstavbu nelze realizovat, záloha na kupní cenu 
bude budoucím prodávajícím vrácena do 14 dnů ode dne výzvy, bez nároku na úrok ze 
složené zálohy na kupní ceny 

- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po zaměření skutečného stavu 
výstavby geometrickým plánem, po vybudování chodníku dle schválené studie parkoviště 
a chodníku na ul. Průmyslové, vypracované Ing. Zdeňkem Vitáskem, číslo zak. 0023-15/st, 
případně dle odsouhlasené studie odborem RUI a PMS a. s., nejpozději do tří měsíců ode 
dne kolaudace parkoviště a chodníku, nejpozději však do 31. 12. 2018 

- budoucí prodávající si sjednává právo uplatnit u budoucího kupujícího smluvní pokutu ve 
výši 50.000,-- Kč v případě nedodržení termínu zrealizování výstavby a chodníku ve 
stanoveném termínu 

- 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, jak 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 
 

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. 999/49 o výměře cca 857 m2 v k.ú. Šumperk (dále předmět prodeje), 
za podmínek: 
- účel prodeje: úprava zeleně 
- budoucí kupující: SHM s. r. o., se sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 47976519 
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- kupní cena: 800,-- Kč/m2 a DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná 
povinnost DPH z kupní ceny odvést 

- budoucí kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 70 % z kupní ceny nejpozději do 
30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 

- v případě neuhrazení zálohy na kupní ceny v termínu si budoucí prodávající sjednává právo 
od smlouvy jednostranně odstoupit 

- budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu v termínu nejpozději do 30. 9. 2016 
návrh úpravy zeleně, pokud nebude předložen návrh úpravy zeleně v termínu, budoucí 
prodávající si sjednává právo od smlouvy jednostranně odstoupit 

- budoucí kupující zrealizují úpravu zeleně na předmětu prodeje nejpozději do 30. 9. 2018 
- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po zaměření skutečného stavu 

úpravy zeleně geometrickým plánem, nejpozději  do tří měsíců ode dne provedené  úpravy 
zeleně na předmětu prodeje, nejpozději však do 31. 12. 2018 

- budoucí prodávající si sjednává právo uplatnit u budoucího kupujícího smluvní pokutu ve 
výši 50.000,-- Kč v případě nedodržení termínu zrealizování úpravy zeleně 

- 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, jak 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 
 

schvaluje 
budoucí převzetí chodníku při komunikaci Průmyslová do majetku a správy města Šumperka, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk. Chodník bude do majetku a správy města Šumperka 
převzat od investorů stavby SHM s. r. o., se sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk, 
IČO 47976519 za kupní cenu 1,-- Kč/celek a za 1,-- Kč/celek od osoby podnikající Romana 
Mazáka - NUGET, se sídlem Průmyslová 3062/5, Šumperk, IČO 44761805. Chodník bude 
převzat do majetku a správy města Šumperka v případě, pokud budou splněny podmínky 
výstavby, které budou dány v rámci správního řízení povolení stavby chodníku. 
 

Termín: 30.10.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
 
- realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - etapa 5“ v roce 

2016 
 

- podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2016“ v max. výši 4 mil. Kč 
 

- spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - etapa 
5“ v roce 2016 z vlastních zdrojů města ve výši min. 6 mil. Kč 

 
Termín: 28.01.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
Strategii prevence kriminality v Šumperku na období 2016–2017 dle předloženého materiálu. 
 

Termín: 28.01.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

schvaluje 
neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, jako 
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce pro rok 2016 paušální částku 
9.500,-- Kč za kalendářní rok. Částka bude vyplacena na základě písemné žádosti do konce 
2. měsíce 4. čtvrtletí daného roku. 

Termín: 28.01.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

bere na vědomí 
zápis č. 11/2016 z jednání finančního výboru dne 11. 1. 2016. 

 
 
 

bere na vědomí 
zápis z jednání kontrolního výboru ZM Šumperka č. 1/2016 ze dne 13. 1. 2016. 
 
 

 

bere na vědomí 
odpověď na interpelaci Ing. Marka Zapletala ze dne 17. 12. 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


