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Spis. zn.: 27961/2016 
č. j.: 27965/2016 

z 15. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 31. 3. 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. 160/15, 271/15, 285/15, 347/15, 349/15, 350/15, 351/15, 
374/16, 379/16, 382/16, 383/16, 392/16, 394/16, 395/16, 396/16, 406/16, 409/16, 
410/16 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
    65/10 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
    38/14 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
    81/15 do 30.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  302/15 do 28.04.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  399/16 do 30.09.2016 Zodpovídá: Mgr. Brož 
  405/16 do 30.09.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

bere na vědomí 
zprávy „Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2015“ 
a „Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním 
obvodě OOP Šumperk za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015“ dle předloženého materiálu. 
 

bere na vědomí 
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2015 dle předloženého materiálu. 
 

bere na vědomí 
zprávu „Civilní ochrana 2015“ o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany v roce 2015 
dle předloženého materiálu. 
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schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
 
- přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2016 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  
na neziskové akce pro rok 2016 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM 
č. 309/15 ze dne 5. 11. 2015, dle přílohy č. 1. 

 
Termín: 31.03.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 

schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

- přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 
celoroční činnosti“ pro rok 2016 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  
na celoroční činnost pro rok 2016 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením 
ZM č. 309/15 ze dne 5. 11. 2015, dle přílohy č. 2. 

 
Termín: 31.03.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

neschvaluje 
žádost na dotaci na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 
celoroční činnosti“ pro rok 2016 organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., Palackého 
13/49, Ostrava, PSČ 702 00, IČO 68145209, dle přílohy č. 3. 
 

Termín: 31.03.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 

schvaluje 
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2016 ve výši 580.000,-- Kč 
městu Šumperku na obnovu krovu - lokální protéza poškozeného prvku, výměna celého prvku 
a doplnění chybějícího prvku, Měšťanský dům Geschaderův, Kladská 1, Šumperk. 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2016 ve výši 1.035.000,-- 
Kč Římskokatolické církvi, Kostelní nám. č. 2 - Dokončení restaurování barokní výmalby 
kněžiště - 1. etapa, kostel sv. Jana Křtitele, parc. č. 66, Šumperk. 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

ruší 
usnesení ZM č. 1289/14 ze dne 18. 9. 2014. 

 
Termín: 31.03.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

ukládá RM 
připravit návrhy pro vybudování altánu lehké konstrukce (bez možnosti použití těžké techniky 
s ohledem na realizaci Revitalizace Smetanových sadů) s tím, že do doby jeho výstavby bude 
budoucí zastavěná plocha pod altánem pouze provizorně upravena (např. tráva, mlat). 

 
Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

doporučuje RM, 
aby v působnosti valné hromady společnosti Podniky města Šumperka a. s., se sídlem 
Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, ve věci města Šumperka jako jediného akcionáře 
uvedené společnosti, udělila představenstvu této společnosti následující závazný pokyn 
týkající se obchodního vedení společnosti tohoto znění: 
 
„Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, v působnosti valné 
hromady společnosti uděluje představenstvu společnosti závazný pokyn k zahájení jednání 
s Josefem Pospíšilem, IČO 64104371, za účelem uzavření dohody o prominutí dluhu v celkové 
výši 881.790,-- Kč, který mu vůči společnosti Podniky města Šumperka a. s. vznikl v souvislosti 
s provozováním zimního stadionu v Šumperku v období do změny systému provozování 
k 1. 1. 2010, a to za podmínky, že město Šumperk se zaváže poskytnout na dokrytí ztráty 
společnosti Podniky města Šumperka a. s. v roce 2016 investiční dotaci na akci Modernizaci 
technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Šumperku, a to ve výši prominutého 
dluhu.“ 

Termín: 14.04.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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schvaluje 
poskytnutí investiční dotace ve výši 881.790,-- Kč společnosti Podniky města Šumperka a. s., 
se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, na realizaci investičního záměru 
Modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Šumperku, a ukládá RM 
zapracovat tuto částku do rozpočtových opatření rozpočtu pro rok 2016. 
 

Termín: 14.04.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

bere na vědomí 
dopis ze dne 16. 2. 2016 adresovaný zastupitelům města Šumperka týkající se prodeje domu 
or. ozn. Hlavní třída 12, Šumperk. 
 
 

schvaluje 
ponechat dům č. p. 289 situovaný na pozemku st.p.č. 175, or. ozn. Hlavní třída 12, Šumperk, 
na seznamu neprodejných domů v majetku města Šumperka. 
 

Termín: 31.03.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
vykoupit z vlastnictví L. H., Staré Město pod Sněžníkem, část p.p.č. 221, dle GP číslo 966-
107/2015 p.p.č. 221/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 
- kupní cena dohodou 120,-- Kč/m2 
- účel: majetkoprávní narovnání – pozemek pod komunikací 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující se zavazuje, že před podpisem kupní smlouvy, po dokončené výstavbě 

komunikace, dokončí úpravy terénu při hranici s p.p.č. 221 v k.ú. Horní Temenice 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vkladu vlastnického práva 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
vykoupit z vlastnictví společnosti FORTEX-AGS, a. s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, 
IČO 00150584, část p.p.č. 228 a část p.p.č. 1390/2, dle GP číslo 964-558a/2015 p.p.č. 
228/1 o výměře 170 m2 a p.p.č. 1390/1 o výměře 30 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, 
do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 
za podmínek: 
- kupní cena dohodou 1,-- Kč/m2 + sazba DPH 
- účel: výstavba chodníku 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy a uhradí správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 
 

Termín: 31.08.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 
 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 404/16 ze dne 25. 2. 2016, kterým byl schválen prodej p.p.č. 
1392/15, dle GP p.p.č. 1392/15, p.p.č. 1392/32, p.p.č. 1392/33 a p.p.č. 1392/34, vše 
v k.ú. Šumperk. Změna spočívá v doplnění usnesení na straně kupujících, kde bude doplněn 
kupující: S. K. 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, vše v k.ú. Šumperk, 
bytem Štýřice. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 404/16 zůstávající nezměněny. 

 
Termín: 31.05.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 
 

schvaluje 
z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, odprodej 
3 ks lamp veřejného osvětlení umístěných na p.p.č. 1392/15 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 
1392/15 a p.p.č. 1392/32 v k.ú. Šumperk, včetně podzemního vedení do vlastnictví 
Společenství vlastníků domu Vrchlického 1743/23, Šumperk, se sídlem Vrchlického 1743/23, 
Šumperk, IČO 03438902, za kupní cenu celkem 3.000,-- Kč. Kupní cena bude uhrazena před 
podpisem kupní smlouvy. Kupující berou na vědomí, že do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy budou lampy ze sítě veřejného osvětlení odpojeny. 
 

Termín: 31.05.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 14. 3. 2016 do 30. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1612/16 ze dne 3. 3. 2016, příslib 
budoucího prodeje části p.p.č. 222/101 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Horní Temenice, za 
podmínek: 
- účel prodeje: výstavba kioskové trafostanice (dále jen stavba) 
- budoucí kupující: ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-

Podmokly, PSČ 405 02, IČO 24729035 
- kupní cena: dle znaleckého posudku, který bude vypracován soudním znalcem z oboru 

oceňování nemovitostí + sazba DPH v platné výši k datu převodu vlastnického práva, kupní 
cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- vlastnické právo bude převedeno, nejpozději do 6 měsíců ode dne podání výzvy budoucích 
kupujících, přičemž výzva k uzavření vlastní kupní smlouvy bude budoucími kupujícími 
učiněna po kolaudačním souhlasu stavby, nejpozději do 31. 12. 2018 

- náklady s převodem vlastnického práva bude hradit kupující, včetně geometrického plánu, 
na základě kterého bude specifikován pozemek, který bude předmětem vlastní kupní 
smlouvy 

- smluvní strany si sjednávají právo od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, pokud 
nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, resp. stavebního povolení 

 
Termín: 31.05.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 15. 2. 2016 do 2. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1497/16 ze dne 11. 2. 2016, příslib 
budoucího prodeje p.p.č. 215 o výměře 993 m2 a st.p.č. 93 o výměře 176 m2, oba v k.ú. Dolní 
Temenice, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada 
- budoucí kupující: J. a E. P., Šumperk 
- kupní cena:  300,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě, pokud vznikne zákonná povinnost 

odvést z kupní ceny pozemku DPH 
- vlastnické právo bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do 31. 12. 2017, 

náklady spojené s převodem vlastnického práva budou hradit kupující 
- při podpisu smlouvy budoucí kupní bude budoucím kupujícím uhrazena 1. splátka na 

kupní cenu ve výši min. 200.000,-- Kč, dále bude kupní cena splácena v pravidelných 
měsíčních splátkách po dobu 12 měsíců 

- budoucí prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy budoucí kupní jednostranně odstoupit 
v případě, pokud nebude kupní cena uhrazena ve stanoveném termínu, tj. do 12 měsíců 
ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 

- v případě odstoupení od smlouvy budoucí kupní budou budoucím prodávajícím vráceny 
složené splátky na kupní cenu bez nároku na úrok ze složených splátek a budoucí kupující 
uhradí za užívání pozemku nájemné ve výši schválených sazeb nájemného pro dané 
období 

Termín: 31.08.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 15. 2. 2016 do 2. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1498/16 ze dne 11. 2. 2016, 
směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to formou směnné 
smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převedena do vlastnictví J. a I. M., Šumperk, část pozemku p.č. 1392/15, dle GP 
p.p.č. 1392/35 o výměře 55 m2 a p.p.č. 1392/37 o výměře 6 m2 v k.ú. Šumperk, přičemž 
hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a kupní ceny 
400,-- Kč/m2 

- z vlastnictví J. a I. M., Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku p.č. 1392/13, dle GP p.p.č. 
1392/36 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je 
stanovena jako násobek výměry pozemku a kupní ceny 400,-- Kč/m2 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 400,-- Kč/m2, 
úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků hradí 
město Šumperk, správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
budou hrazeny společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

- směnná smlouva bude předložena ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí po 
zrušení zápisu věcného břemene na p.p.č. 1392/13 v k.ú. Šumperk 

 
Termín: 30.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 15. 2. 2016 do 2. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1501/16 ze dne 11. 2. 2016, příslib 
budoucího prodeje části p.p.č. 25/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: výstavba přístupové rampy (dále jen stavba) 
- kupní cena: 1.869,-- Kč/m2 včetně DPH, před podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši 70 % z předpokládané kupní ceny, kupní 
cena bude vyrovnána před podpisem kupní smlouvy na základě předloženého 
geometrického plánu, kterým bude zaměřena stavba 

- budoucí kupující: Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 14, Šumperk, se 
sídlem J. z Poděbrad 1998/14, Šumperk, IČO 26821737 

- vlastnické právo bude převedeno  do 3 měsíců ode dne kolaudace stavby, nejpozději však 
do 31. 12. 2017 

- stavba bude povolena k výstavbě nejpozději do 31. 12. 2016 a bude kolaudována 
nejpozději do 30. 9. 2017 

- smluvní strany si sjednávají právo od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, pokud 
nebude výstavba stavby povolena 

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

Termín: 31.05.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 286/15, kterým byl schválen výkup části p.p.č. 566/6 o výměře cca 
12 m2 od vlastníka společnosti ANODUS CZ, s. r. o. se sídlem Rychnovská 11, Praha 9, 
Letňany, PSČ 199 00, IČO 27563936. Výkup pozemku za účelem výstavby zastávky. Změnou 
usnesení dojde: 
- k upřesnění předmětu výkupu, kdy nově bude část p.p.č. 566/6, dle GP č. 6622-

141/2015 p.p.č. 566/11 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk 
- z důvodu změny zápisu sídla prodávajícího nové označení ANODUS CZ, s. r. o., se sídlem 

Zábřežská 596/40, Šumperk, IČO 27563936 
- k doplnění podmínek: 

- kupující město Šumperk uhradí 2x správní poplatek za výmaz zástavních práv k p.p.č. 
566/11 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 286/15 zůstávají nezměněny. 
 

Termín: 31.05.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 326/15 ze dne 5. 11. 2015 z důvodu doplnění výše kupní ceny 
s ohledem na využití pozemků dle platného Územního plánu Šumperk takto: 
 
jednat s vlastníky pozemků o výkupu za 
- maximální kupní cenu ve výši 100,-- Kč/m2 v části, která je platným Územním plánem 

Šumperk vymezena jako plocha smíšená nezastavěného území 
- za maximální kupní cenu ve výši 333,-- Kč/m2 v části, která je vymezena jako plocha 

smíšená obytná 
- za maximální kupní cenu ve výši 224,-- Kč/m2 v části, která je vymezena jako plocha 

občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
K těmto cenám bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 
prodávajícímu povinnost DPH odvést. 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1361/14 ze dne 9. 10. 2014, kterým byl schválen projektový záměr 
výstavby „Asistenčního domu pro osoby s poruchou autistického spektra Dětského klíče 
Šumperk, o. p. s.“. Změna spočívá: 
- v doplnění kupní ceny o platnou sazbu DPH v době převodu vlastnického práva, která bude 

připočítána ke sjednané kupní ceně v případě, pokud bude stanovena povinnost 
prodávajícímu sazbu DPH z kupní ceny odvést 
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- v úpravě výměry budoucího předmětu, kdy namísto části p.p.č. 1031/6 o výměře cca 
1 621 m2 bude část p.p.č. 1031/6 o výměře cca 1 431 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1361/14 zůstávají beze změny. 
 

Termín: 30.06.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 14. 3. 2016 do 30. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1613/16 ze dne 3. 3. 2016, příslib 
budoucího prodeje části p.p.č. 1031/6 o výměře cca 1 431 m2 v k.ú. Horní Temenice, 
za podmínek: 
- účel prodeje: výstavba asistenčního domu pro osoby s poruchou autistického spektra se 

zázemím (dále jen stavba) 
- budoucí kupující: DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, 

IČO 25852957 
- kupní cena: stanovena dohodou, zastavěná část pozemku 150.000,-- Kč/celek + platná 

sazba DPH v době převodu vlastnického práva, pokud bude povinnost prodávajícího 
odvést z kupní ceny DPH, zahrada 300,-- Kč/m2 + platná sazba DPH v době převodu 
vlastnického práva, pokud bude povinnost prodávajícího odvést z kupní ceny DPH; kupní 
cena je cenou nižší než kupní cenou obvyklou z důvodu podpory a zájmu města vybudovat 
dům s uvedeným účelem na území města Šumperka 

- budoucí kupující se zavazují, že do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 400.000,-- Kč, pokud nebude záloha na kupní 
cenu v termínu uhrazena, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy jednostranně 
odstoupit 

- vlastník pozemku si vyhrazuje právo stanovit plochu určenou pro sjednaný prodej 
s ohledem na skutečné zaměření pozemku s ohledem na zpřesnění hranic pozemku 
v dané lokalitě a se záměrem v dané části vybudovat odstavná stání 

- budoucí kupující se zavazují, že nejpozději k datu 31. 3. 2018 předloží budoucímu 
prodávajícímu stavební povolení na výstavbu 

- vlastnické právo na část pozemku, který bude zastavěn stavbou bude převedeno po 
předložení stavebního povolení na výstavbu, nejpozději do 6 měsíců ode dne kolaudace 
komunikace a inženýrských sítí pro plánovanou lokalitu výstavby rodinných domů 
s názvem lokalita pro RD „ Za Hniličkou“, nejpozději však do 31. 12. 2018 

- smluvní strany mohou jednostranně od smlouvy odstoupit v případě, pokud nebude 
vydáno na výstavbu stavební povolení 

- vlastnické právo k části pozemku určené jako zahrada bude převedeno po úhradě kupní 
ceny, nejdříve však společně s částí pozemku určené pro výstavbu, za předpokladu splnění 
sjednaných podmínek převodu vlastnického práva 

- náklady s převodem vlastnického práva bude hradit kupující, včetně geometrického plánu, 
na základě kterého bude specifikován pozemek, který bude předmětem vlastní kupní 
smlouvy; pokud bude geometrický plán řešit lokalitu k zástavbě jako celek, bude 
geometrický plán uhrazen prodávajícím 

 
Termín: 30.06.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na pořízení 
techniky pro JSDH města Šumperka. 
 

Termín: 15.05.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
změnu zakládací listiny společnosti PONTIS Šumperk o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 
2800/68, Šumperk, IČO 25843907, ze dne 1. 7. 2011, ve znění pozdějších úprav: 
 
v článku II. Předmět činnosti obecně prospěšné společnosti se rozšiřuje Provoz a poskytování 
sociálních služeb o: 
 
„n. sociální rehabilitace“. 

Termín: 30.04.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 

volí 
na základě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 
v platném znění, přísedícími Okresního soudu v Šumperku na čtyřleté volební období počínající 
zvolením 31. 3. 2016 tyto občany: 
 
J. V., Šumperk 
T. S., Šumperk 
 

Termín: 31.03.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 
 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 
bakalářských studií dle předloženého materiálu. 
 
 

Termín: 31.03.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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schvaluje 
plán kontrol kontrolního výboru zastupitelstva města Šumperka pro rok 2016 dle 
předloženého materiálu. 
 

Termín: 31.03.2016 
Zodpovídá: Pavel Horák 
 

bere na vědomí 
zápis č. 3/2016 ze zasedání kontrolního výboru dne 16. 3. 2016. 

 
 

bere na vědomí 
rezignaci RNDr. Jana Přichystala jako zástupce města Šumperka ve spolku Odpady 
Olomouckého kraje, z. s., ke dni 31. 3. 2016. 
 
 

jmenuje 
jako zástupce města Šumperka do spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., Ing. Jiřího Vozdu 
s účinností od 1. 4. 2016. 
 

Termín: 01.04.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

ukládá RM 
zabývat se zpracováním POH města Šumperka. 
 
 

Termín: 03.02.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s. 
 



ZM 15 – 31.03.2016 
 

12 
 

 
 

bere na vědomí 
zápis č. 13/2016 z jednání finančního výboru dne 21. 3. 2016. 

 
 
 

bere na vědomí 
odpověď ředitele Vodohospodářských zařízení Šumperk, a. s., JUDr. Martina Budiše na dotazy 
Pavla Horáka ke korekci ve Vodohospodářských zařízeních Šumperk, a. s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6 Divadlo v parku 2016 Divadlo Šumperk, s.r.o. Komenského 312/3, 787 01 Šumperk Kašík Matěj MgA. 70 000 60 000

17 MFF Šumperk Sdružení přátel folkloru severní Hané Růžová 458, 789 69 Postřelmov Drtil Miroslav 300 000 180 000

26 PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA 2016 Dům kultury Šumperk, s.r.o. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír Mgr. 80 000 50 000

27 ŠPEK 2016 Dům kultury Šumperk, s.r.o. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír Mgr. 80 000 50 000

36 KLASIKA VIVA 2016 MgA. Roman Janků V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman MgA. 80 000 65 000

37 Klášterní hudební slavnosti 2016 MgA. Roman Janků V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman MgA. 100 000 65 000

45 DŽEMFEST 2016 Kraj pro život, s.r.o. 8. května 971/59, 787 01 Šumperk Polák Ondřej Ing. 140 000 100 000

47 BLUES APERITIV a BLUES ALIVE 2016 BLUES ALIVE, s.r.o. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír Mgr. 500 000 310 000



 

1 Tělocvičná Jednota Sokol Šumperk U Tenisu 1106/4, 787 01 Šumperk Porteš František 500 000 144 000

4 FbC Asper Šumperk, z.s. nám. Jana Zajíce 2832/11, 787 01 Šumperk Mrázek Ondřej 60 000 60 000

7 AVZO TSČ ČR p.s. Šumperk-Temenice Pod Senovou 2680/66, 787 01 Šumperk Šváb Jindřich 60 000 11 000

11 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc Zavadil Petr Mgr. 60 000 10 000

16 Taneční spolek KK - Dance Sany Šumperk, z.s. Nový Malín 90, 788 03 Nový Malín Kuchtíková Monika Bc. 60 000 29 000

20 Junák  - český skaut, středisko Rudy Knotka  Šumperk, z.s. nám. Jana Zajíce 2832/11, 787 01 Šumperk Večeřa Martin Ing., PhD. 60 000 48 000

23 Kruh přátel Šumperského dětského sboru, z.s. Komenského 810/9, 787 01 Šumperk Žůrková Ivana Mgr. 60 000 60 000

26 Fotbalový klub Šumperk, z.s. Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 500 000 170 000

28 SOS dětské vesničky, z.s. Revoluční 17, 110 00 Praha 1 Maliňák Cyril Mgr. 60 000 10 000

30 Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. Králec 29, 788 20 Dolní Studénky Turczer Petr Ing. 60 000 36 000

31 Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o.s. Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr Ing. 480 000 309 000

33 Gymnastický klub Šumperk Sluneční 2692/38, 787 01 Šumperk Navrkal Jiří Mgr. 60 000 58 000

35 Magnus Orienteering, z.s. Tyršova 1581/12, 787 01 Šumperk Aleš David 60 000 20 000

38 Multisport Outdoor Team Šumperk, o.s. Revoluční 1689/12B, 787 01 Šumperk Paloncý Pavel Mgr. 60 000 12 000

40 Ski klub Šumperk Tyršova 1581/12, 787 01 Šumperk Hanák Jiří Ing. 60 000 26 000

41 SONS ČR, oblastní pobočka Šumperk  8. května 444/22, 787 01 Šumperk Jandrtová Renata Bc. 60 000 25 000

43 Dětský klíč Šumperk, o.p.s. Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk Nedomová Věra Ing. 60 000 25 000

44 TJ Šumperk, z.s. Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 500 000 469 000

45 Cannibals baseball Šumperk, o.s. Pod Senovou 2749/44B, 787 01 Šumperk Cahlík Tomáš 60 000 31 000

46 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okr. org. Šumperk Šumavská 1915/13, 787 01 Šumperk Strakošová Vykydalová Nataša Ing., Mgr. 60 000 25 000

 

12 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Palackého 13/49, 702 00 Ostrava Balabánová Helena Mgr. 60 000 0


