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Spis. zn.: 14582/2016 

č. j.: 19222/2016 

z 14. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 25. 2. 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. 

 
 
 

schvaluje 
kontrolu usnesení ZM č. 325/11, 326/11, 321/15, 325/15, 346/15, 366/16, 369/16, 
370/16, 371/16, 372/16, 373/16, 376/16, 380/16, 385/16, 386/16, 387/16 
 
 

ruší 
usnesení ZM č. 381/16 ze dne 28. 1. 2016. 
 

Termín: 25.02.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

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: 

 
 
Kultura     MgA. Roman Janků 
Sport     Ondřej Bank 
Vzdělávání    Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova 11 
Podnikání – drobné podnikání  Jiří Giesl – kavárna Pikola 
Architektura – rekonstrukce  Stavební úpravy vrátnice Pramet Tools, s. r. o. 
Cena mladých    Denisa Venosová 
 
 
schvaluje 
neudělit Cenu města Šumperka za rok 2015 v kategorii: 

 
Životní prostředí a ekologie 
 

Termín: 16.04.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Divadlu Šumperk, s. r. o., 
IČO 25875906: 
- 920 tis. Kč na opravy tří výtahů v budově divadla 
- 5.000 tis. Kč na: 

- 2.000 tis. Kč vybudování informačního centra města v prostorách budovy divadla 
- 3.000 tis. Kč výměnu technologie plynové kotelny včetně regulace a výměnu 

technologie elektrického protipožárního systému v budově divadla 
 

Termín: 29.02.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka Divadlu 
Šumperk, s. r. o., ze dne 24. 1. 2013. Dodatkem se mění ustanovení článku II, kterým se 
příjemci VFP částka navyšuje z 12.170 tis. Kč na 12.650 tis. Kč. 
 

Termín: 29.02.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo I roku 2016: 
příjmy ve výši:      6.884 tis. Kč 
výdaje ve výši:      5.500 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  490.266 tis. Kč 
výdaje celkem:  593.326 tis. Kč 
 
příjmy včet přebytku z minulých let a úvěru celkem:  597.710 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   596.326 tis. Kč 
 
 

Termín: 29.02.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

schvaluje 
statut sociálního fondu města Šumperka dle předloženého materiálu s účinností od 
1. 4. 2016. 

Termín: 01.04.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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schvaluje 
navýšení přídělu do sociálního fondu města Šumperka pro rok 2016 ze 2 % na 2,5 % 
z rozpočtovaných mzdových prostředků. 

 
Termín: 01.04.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
spoluúčast ve výši do 3 milionů Kč na záměru spolku Fotbalový klub Šumperk z. s., jako podílu 
vlastních prostředků na financování akce „Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště“, 
pro případ, že FK Šumperk uspěje se žádostí o dotaci, kterou podal v lednu 
2016 u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133510. 
 

Termín: 25.02.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtového opatření roku 2016 finanční prostředky ve výši do 3 milionů Kč na 
záměru spolku Fotbalový klub Šumperk z. s., jako podílu vlastních prostředků na financování 
akce „Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště“ v případě, že FK Šumperk bude v termínu do 
30. 6. 2016 přiznána dotace od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu 
133510. 

Termín: 30.06.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

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. 7720946658 ze dne 25. 1. 2016, 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), pojistitel: 
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. 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: 30.04.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 20. 1. 2016 do 8. 2. 2016 dle usnesení rady města č. 1448/16 ze dne 14. 1. 2016, prodej 
nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 747/3 o výměře 285 m2 v k.ú. Horní Temenice. 
  
Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Kupující: J. J., Šumperk 
 
Podmínky: 
 

- sjednocení vlastnictví pozemků v dané lokalitě 
- kupní cena 10,-- Kč/m2, tj. 2.850,-- Kč 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN 

 
 
Termín: 31.05.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, označené jako č. 19/Vk/HT 
a č. 18/Vk/HT, jejímž předmětem budoucího převodu vlastnického práva je část p.p.č. 92/2 
o výměře cca 26 m2 a část p.p.č. 92/3 o výměře cca 15 m2, oba v k.ú. Horní Temenice. 
Důvodem ukončení je skutečnost, že pozemek již není ve vlastnictví budoucích prodávajících 
Z. T., Šumperk, a E. a L. T., Šumperk. Budoucím kupujícím je město Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. Z důvodu úmrtí Z. T. přebral závazky ze smlouvy E. T., 
Šumperk, který společně s L. T., bytem tamtéž, vrátí při podpisu dohody k ukončení smluv 
budoucích kupních vyplacenou zálohu na kupní cenu ze smlouvy č. 18/Vk/HT ve výši 900,-- Kč 
a  vyplacenou zálohu na kupní cenu ze smlouvy č. 19/Vk/HT ve výši 1.560,-- Kč. 
Vrácením zálohy na kupní cenu budou závazky ze smluv budoucích kupních vyrovnány. 
 

Termín: 31.05.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 8. 6. 2015 do 24. 6. 2015 dle usnesení rady města č. 750/15 ze dne 4. 6. 2015, prodej 
části p.p.č. 1392/15 o výměře 1 853 m2, dle GP p.p.č. 1392/15 o výměře 1 053 m2, p.p.č. 
1392/32 o výměře 136 m2, p.p.č. 1392/33 o výměře 16 m2 a p.p.č. 1392/34 o výměře 
648 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
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- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud vznikne městu Šumperku povinnost 

odvést z ceny pozemku DPH, včetně zpevněných ploch chodníku a parkovacích stání 
- účel prodeje: zahrada u bytového domu 
- kupující: O. A., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 
1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, V. a L. G., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, J. L., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 
1392/33, A. a L. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/15 na p.p.č. 1392/15, T. O., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, J. Ř., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/17 na p.p.č. 1392/33 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15, V. S., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 
1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, Z. S., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 
1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, J. a O. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na 
p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 
1392/34, R. a L. U., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, 
R. a I. W., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 
1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, L. Z., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 
1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, všichni bytem Šumperk, P. A., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 
1392/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/13 na p.p.č. 1392/34, bytem Šumperk, L. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/17 na p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/13 na p.p.č. 1392/34, bytem Bludov, L. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na 
p.p.č. 1392/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/15 na p.p.č. 1392/15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na p.p.č. 
1392/34,  bytem  Vikýřovice, I. Ř., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 
1392/32 a  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/17 na p.p.č. 1392/33, bytem Holice 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 
zápis vkladu vlastnického práva 

- kupující p.p.č. 1392/15 a p.p.č. 1392/32 v k.ú. Šumperk berou na vědomí, že na 
pozemcích jsou umístěny lampy veřejného osvětlení s podzemním vedením, které nejsou 
součástí pozemku 

 
Termín: 31.05.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 20. 1. 2016 do 8. 2. 2016 dle usnesení rady města č. 1437/16 ze dne 14. 1. 2016, dar 
části pozemku p.č. 676/2 o výměře 69 m2 v k.ú. Horní Temenice geometrickým plánem 
č. 960-91/2015 ze dne 11. 8. 2015 označené jako p.p.č. 676/21 za účelem narovnání 
majetkoprávního vztahu k silničnímu pozemku silnice III. třídy. 
 
Dárce:  Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Obdarovaný: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, 

PSČ 779 00, IČO 60609460, s právem hospodaření pro Správu silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Lipenská 753/120, 
Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO 70960399 

 
Obdarovaný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení předmětné části 
pozemku a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

 
Termín: 25.02.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

ruší 
usnesení ZM č. 320/15 ze dne 5. 11. 2015 z důvodu přijetí nového usnesení na odprodej 
části p.p.č. 1222/1 v k.ú. Šumperk. 

Termín: 25.02.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

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, dle GP číslo 6636-199/2015 p.p.č. 2222/3 o výměře 95 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání - scelení vlastnictví 
- kupní cena: 400,-- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující: R. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, Bratrušov, I. P., spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/2, Šumperk 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.05.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
bezplatnou přepravu cestujících ve věku 70 let a starších v městské a příměstské dopravě 
zóně č. 1 – Šumperk, formou proplácení měsíčních jízdenek s účinností od 1. 5. 2016, 
s jízdenkou platnou od tohoto data. 
 

Termín: 01.05.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
pojmenování ulic v nově vznikající lokalitě obytné zástavby „Za Hniličkou“ v Šumperku při 
ul. Bohdíkovské dle přílohy č. 1: 
 

- Za Hniličkou 
- Pod Pískovnou 
- V Polích 
- K Rybníčkům 

Termín: 25.02.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

ukládá 
1. místostarostovi pravidelně na každém druhém jednání ZM počínaje zasedáním ZM dne 
31. 3. 2016 podat zastupitelům odborně zpracované a přesné informace o aktuálním dění ve 
spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., o chystaných záměrech spolku a také o aktuální 
činnosti a záměrech města Šumperka v oblasti odpadového hospodářství. 
 

Termín: 31.03.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

bere na vědomí 
zápis č. 12/2016 z jednání finančního výboru dne 8. 2. 2016. 

 
 
 

bere na vědomí 
zápis č. 2/2016 ze zasedání kontrolního výboru dne 10. 2. 2016. 
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bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 28. 1. 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 Příloha č. 1 usnesení ZM č. 409/16 ze dne 25. 2. 2016 
 

 

Obr. 1 – Zákres do mapy 

 
 

 

Obr. 2 – situační mapa studie zástavby 

 

Za Hniličkou 

V Polích 

K Rybníčkům 

Pod Pískovnou 

V Polích 

K Rybníčkům 

Za Hniličkou 

Pod Pískovnou 


