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Spis. zn.: 38070/2016 

č. j.: 41166/2016 
 

z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 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. 272/15, 350/15, 393/16, 397/16, 398/16, 419/16, 420/16, 
421/16, 424/16, 427/16, 429/16, 444/16, 445/16, 446/16, 449/16 
 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  302/15 do 16.06.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  426/16 do 31.05.2016 Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

schvaluje 
celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2015 bez výhrad. 
Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2015: 
Příjmy celkem  528.928 tis. Kč 
Výdaje celkem  532.150 tis. Kč 
 

Termín: 28.04.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

bere na vědomí 
a) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2015 činí 89.978 tis. Kč 
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 
c) přehled výsledků hospodaření organizací města 
d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. do 31. 12. 2015 
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schvaluje 
Výrok: 
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperka, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2015. 
 
Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: Účetní závěrka města Šumperka 
k 31. 12. 2015 
Sídlo: 787 01 Šumperk, nám. Míru 1 
IČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31. 12. 2015. 
 
 

 

Základní škola Šumperk,  
Dr. E. Beneše 1 

PaedDr.  
Milan Tichý 447.924,42 62.446,85 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63  

Mgr.  
Radovan Pavelka 114.052,01 88.412,96 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38 

PaedDr.  
Hynek Pálka 38.767,10 198.750,43 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22 

Mgr.  
Petr Málek 118.897,25 91.295,57 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21 

Mgr.  
Viktor Verner  75.801,88 198.290,80 

Mateřská škola Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1 

Mgr.  
Yvona Šimková 5.542,71 34.967,57 

Mateřská škola Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25 Jarmila Palová 6.392,43 49.813,88 
Mateřská škola Pohádka 
Šumperk, Nerudova 4B 

Bc.  
Pavlína Bošková 84.121,04 0,00 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 
Komenského 9 

PhDr.  
Petra Müllerová, 
Ph.D. 859.470,05 64.748,00 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3 

MgA. 
Kamil Navrátil - 97.845,13 231.327,00 

Městská knihovna Šumperk,  
17. listopadu 6 

Mgr.  
Zdeňka Daňková 21.943,79 7.329,64 
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schvaluje 
zprávu o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2015. 
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
akční plán na léta 2016-2018 jako nedílnou součást Strategie rozvoje města Šumperka. 
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2017-2018 dle přílohy č. 1. 
 
       Termín:  28.04.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

ukládá RM a finančnímu výboru 
zahájit jednání s peněžními ústavy o přijetí úvěru na zajištění investičních akcí ve městě 
Šumperku v letech 2017-2018. 
       Termín:  31.03.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

Ing. Merta 
 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2015. 
 

bere na vědomí 
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2015 v oblasti působnosti odboru 
sociálních věcí. 
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bere na vědomí 
informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku za rok 
2015. 
 
 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje obci Dolní Studénky, se sídlem Dolní 
Studénky 99, PSČ 788 20, IČO 00635936, chladicí přívěs, inventární číslo: MUSPH0007VV7, 
v evidované ceně: 113.728,-- Kč. Účel darovací smlouvy: využití předmětu daru k zajištění 
podmínek pro stravování osob při různých veřejně prospěšných akcích. Obdarovaný se zaváže 
poskytnout předmět daru v případě mimořádných událostí a krizových situací k využití 
ve prospěch obyvatelstva správního obvodu města Šumperka jako obce s rozšířenou 
působností. 

Termín: 30.06.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, ve znění textu oddílu B návrhu 
smlouvy, uvedeného v příloze materiálu, mezi městem Šumperkem, jako oprávněným ze 
služebnosti a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399, jako 
povinným ze služebnosti, a to služebnost inženýrské sítě, zakládající právo umístit a 
provozovat na pozemcích p.č. 2096/1 a p.č. 2096/25 v k.ú. Šumperk podzemní kabelové 
vedení veřejného osvětlení, umístěné do předmětných pozemků v rámci investiční akce města: 
„Veřejné osvětlení podél komunikace parc. č. 2085 v k.ú. Šumperk, napojení lokality na 
Bělidle“. 

Termín: 31.07.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
„Zásady pro podporu města při rekonstrukci, obnově, výměně stávajících či vybudování nových 
soukromých kanalizačních přípojek v souvislosti s rekonstrukcí stokové sítě města, případně 
rekonstrukcí povrchů komunikací ve městě Šumperku v letech 2016-2018“ dle předloženého 
materiálu. 

Termín: 28.04.2016 
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 RM č. 1604/16 ze dne 3. 3. 2016, budoucí dar 
části p.p.č. 1990/26 o výměře cca 93 m2, části p.p.č. 1990/32 o výměře cca 15 m2, části 
p.p.č. 1990/39 o výměře cca 3 m2 a části p.p.č. 1990/40 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Šumperk 
z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 
do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, 
PSČ 779 11, IČO 60609460, s právem hospodaření pro Sociální služby pro seniory Šumperk, 
příspěvkovou organizaci, se sídlem U sanatoria 2631/25, Šumperk, IČO 75004011, za 
účelem realizace stavby Parkoviště Domova důchodců Šumperk, za podmínek: 
- mezi účastníky bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací, vlastní darovací 

smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby „Parkoviště Domova 
Důchodců Šumperk“ po zaměření skutečného stavu stavby geometrickým plánem, který 
uhradí obdarovaný 

- chodník na pozemcích p.č. 1990/39, p.č. 1990/32, p.č. 1990/40 v k.ú. Šumperk ve 
vlastnictví města nebude stavbou zasažen a zůstane zachován 

- obdarovaný uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 579/10 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu dle zákona 
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. 
V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedený pozemek převzít do 
vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené se Státním pozemkovým úřadem. 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, jejímž předmětem je strpění zřízení 
sjezdu na pozemku p.č. 1298 v k.ú. Horní Temenice v rámci stavby „Cyklostezka Bratrušov - 
dopravní připojení“, za těchto podmínek: 
- budoucí 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 
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- oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461 
- úplata za věcné břemeno bude stanovena v jednorázové výši na základě znaleckého 

posudku 
- budoucí oprávněný z věcného břemene nechá na své náklady vyhotovit geometrický plán 

pro zaměření věcného břemene 
- věcné břemeno se zřídí na dobu neurčitou 
- oprávněný uhradí náklady spojené se zřízením služebnosti, zejména zpracování 

znaleckého posudku a správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
- návrh smlouvy o zřízení služebnosti zašle budoucí oprávněný budoucímu povinnému 

z věcného břemene do 2 měsíců od pravomocné kolaudace dané stavby a vlastní smlouva 
o zřízení služebnosti bude uzavřena do 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy budoucímu 
povinnému z věcného břemene 
 

Termín: 30.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 2080/8, p.č. 2076/1 a p.č. 
2076/2 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk (or. při ul. Zábřežská a Nemocniční), včetně všech 
součástí a příslušenství, z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ 128 00, 
IČO 69797111, do vlastnictví města Šumperka. V případě kladného vyřízení žádosti 
o bezúplatný převod výše uvedené pozemky převzít do vlastnictví města Šumperka na základě 
smlouvy uzavřené s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 
Termín: 30.06.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
služební cestu starosty města Šumperka Mgr. Zdeňka Brože do oblasti Minhang, Šanghaj, 
Čína, ve dnech 16. – 20. května 2016. 

Termín: 16.05.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 

schvaluje 
využít nabídku spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., a zpracovat Plán odpadového 
hospodářství města Šumperka ve spolupráci se spolkem Odpady Olomouckého kraje, z. s., 
a se společností FITE a. s. Ostrava. 

Termín: 03.02.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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ruší 
usnesení ZM č. 410/16 ze dne 25. 2. 2016. 
 

Termín: 28.04.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

ukládá 
zástupci města Šumperka ve spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., pravidelně na každém 
druhém jednání ZM počínaje zasedáním ZM dne 16. 6. 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: 28.04.2016 
Zodpovídá: Ing. Vozda 
 

bere na vědomí 
zápis č. 14/2016 z jednání finančního výboru dne 18. 4. 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Rozpočtový výhled akcí města Šumperka 2017 - 2018

rozpočet možná dotace rozpočet možná dotace

Příprava rozvoje průmyslové zóny
30 000 30 000

Protihluková stěna u TDK
2 000

Příprava lokality "Bratrušovská" - projektová dokumentace
200

MŠ Jeremenkova - zateplení budovy
5 000

Mateřské a základní školy - rekonstrukce vody a kanalizace
3 000 3 000

Mateřské a základní školy - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení
2 000 2 000

Rekonstrukce objektu Zelená škola
iROP 20 000 18 000

ZŠ 8. května - odvlhčení budovy
6 000

ZŠ Vrchlického - oprava budovy jídelny (projektová dokumentace, výměna 
oken, zateplení, rekonstrukce rampy) 5 000

ZŠ Dr.E.Beneše - podlahy v tělocvičnách
1 000 1 000

ZŠ Sluneční - gymnastická hala (projektová dokumentace, realizace)
15 000

ZŠ Šumavská - rekonstrukce WC pro tělocvičnu a venkovní hřiště
750

ZUŠ - projektová dokumentace, sanace vlhkosti, rekonstrukce fasády
5 000 6 000

Popis

2018

2.1 Rozvoj vzdělanosti

2017Možná 
dotace-

zdroj

1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městě
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rozpočet možná dotace rozpočet možná dotace

Popis

20182017Možná 
dotace-

zdroj

1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městěModernizace a rozšíření městské knihovny - projektová dokumentace, 
realizace nové knihovny 30 000 10 000

Pontis - rekonstrukce fasády na objektu, rekonstrukce střechy
2 000

Areál nemocnice (býv. chirurgie a ORL) - komplexní zařízení sociálních 
služeb - projektová dokumentace 300

Dům se zvláštním režimem na Lužích - pro osoby těžko umístitelné v 
domovech pro seniory z důvodu nízkého příjmu, psychického onemocnění, 
závislosti (projekt, realizace)

MPSV 23 500 17 344

Technika pro JSDH města Šumperka - vozidlo
iROP 8 000 7 200

Cyklostezka Zábřežská - projektová dokumentace
200 200

Cyklostezka Uničovská - projektová dokumentace
200

Cyklostezka Bratrušovská - průzkum, projektová dokumentace, realizace
iROP 380 15 000 10 000

Rekonstrukce přednádraží - II. Etapa - projektová dokumentace, realizace
iROP 1 500 30 000 24 000

Parkoviště Fibichova
10 000

Parkoviště Čajkovského - projektová dokumentace
500

Parkoviště

Přednádraží

Cyklistické stezky

3.1 Dopravní infrastruktura

2.3 Bezpečnost

2.2 Sociální služby
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rozpočet možná dotace rozpočet možná dotace

Popis

20182017Možná 
dotace-

zdroj

1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městěParkoviště Gagarinova (parkovací dům) - projektová dokumentace, 
realizace 20 000

Parkoviště Okružní - projektová dokumentace
100

Parkoviště Pod Hájovnou - projektová dokumentace
100

Parkoviště Pod Senovou u baseball. Hřiště (parkovací dům) - projektová 
dokumentace, realizace 500 1 000

Křižovatka Zábřežská x Vančurova, komunikace Vančurova
10 000

Křižovatka Polní x Zábřežská x Nemocniční včetně přechodového 
ostrůvku - projektová dokumentace 150

Komunikace Fibichova, rekonstrukce mostu
10 000

Komunikace Javoříčko, Blanická - rekonstrukce komunikace a 
přilehlého okolí  - projektová dokumentace, realizace 7 000

Křižovatka Dr.E.Beneše x M.R.Štefánika - okružní křižovatka - 
projektová dokumentace 300 500

Chodník Školní - projektová dokumentace, realizace
300 5 000

Chodník Gen.Svobody
1 000

Chodník Bohdíkovská 2. etapa od lokality za Hniličkou po lom, 3. etapa 
od lomu po točnu autobusu - projektová dokumentace 200

Úprava lokality Masarykovo nám. + ul. 28.října -  územní studie, 
projektová dokumentace 500 800

Nerudova - točna, sběrné místo, parkování - projektová dokumentace, 
realizace 3 000

ČSA  - projektová dokumentace, realizace
4 000

Řešení ulice Šumavská - projektová dokumentace, realizace
iROP 50 000 20 000

Rekonstrukce místních komunikací

Stránka 3 z 6



rozpočet možná dotace rozpočet možná dotace

Popis

20182017Možná 
dotace-

zdroj

1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městě

Lokalita za Hniličkou
2 000

Optický kabel radnice - Lautnerova, budoucí knihovna 28. října, ZUŠ, 
1.ZŠ, projektová dokumentace na zokruhování 100

Revitalizace sídliště 8.května - projektová dokumentace, realizace
500 5 000

Palackého - vnitroblok - projektová dokumentace, realizace
3 000

Regenerace panelového sídliště Prievidzská - etapa 7 - projektová 
dokumentace, realizace MMR 10 000 10 000 4 000

Regenerace panelového sídliště Prievidzská - etapa 5 - realizace
MMR 5 000 4 000

Lesopark cihelna - územní studie, projektová dokumentace
500

Smetanovy sady - realizace 2.etapy, altán (projektová dokumentace, 
realizace) OPŽP 500 1 000

Rekonstrukce domů v majetku města - ČSA 22 - realizace
OPŽP 7 800 2 500

Rekonstrukce objektů v majetku města - rekonstrukce radnice - 
kamenný obklad, venkovní schodiště, výměna oken, střecha, fasáda 20 000

Rekonstrukce objektů v majetku města - úřadovna Lautnerova - 
sanace vlhkosti, fasáda 4 000

Potok Temenec - úprava toku, realizace 1. etapy, projektová dokumentace 
dalších etap OPŽP 300 300

Sportovně-rekreační areál Benátky - hřiště, dráha pro in-line brusle, 
realizace workoutové dráhy, crossové dráhy a venkovní posilovny, odbahnění MZE 8 000 5 000 2 000

Andělárium - osazování turistických cílů dřevěnými sochami andělů
1 000 100

4.1 Rozvoj potenciálu cestovního ruchu

3.3 Životní prostředí

3.2 Rozvoj technické infrastruktury
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rozpočet možná dotace rozpočet možná dotace

Popis

20182017Možná 
dotace-

zdroj

1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městě

Rekonstrukce kina OKO - rekonstrukce vody, kanalizace a elektro instalací, 
projektová dokumentace na realizaci interiéru, venkovních prostor, fasády 5 000 3 000

Kaple sv. Anny a kříž v Horní Temenici - projektová dokumentace, sanace 
vlhkosti, fasáda 2 000

Kaple Svaté rodiny a kříž v Dolní Temenici - projektová dokumentace, 
sanace vlhkosti, střecha, fasáda 200 2 000

Klášterní kostel - projektová dokumentace na sanaci vlhkosti, realizace
500 2 500

Dominikánský klášter - projektová dokumentace, střecha, realizace
300 6 000

Kostel sv. Barbory - sanace vlhkosti, fasáda
1 500 2 500

Spolkový dům (bývalý Dům dětí u radnice) - zpracování projektové 
dokumentace 500

Rekonstrukce Pavlínina dvora - zpracování projektové dokumentace na 
výplně jižního křídla, realizace 1 500

SVČ Doris - oprava střechy na budově vily Doris, půdní vestavba v budově 
Komín (projektová dokumentace, realizace) 500 15 000

Zvýšení kvality veřejné správy
OPZ 3 000 2 700

c e l k e m 271 180 51 744 242 100 60 000

H.1 Zavádění a rozvoj principů "good governance"

4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch

4.2 Rozvoj kultury a jejího atrakčního potenciálu pro cestovní ruch
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rozpočet možná dotace rozpočet možná dotace

Popis

20182017Možná 
dotace-

zdroj

1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městě

Městské hradby - opravy
300 300

Opravy a modernizace sportovišť na Tyršově stadionu 
10 000 10 000

Obnova hřbitovů v Šumperku a Temenici
1 000

Obnova, oprava a modernizace lesních cest 
Ol. kraj 2 000 1 000

Modernizace krytého bazénu Na Benátkách včetně rekonstrukce 
restaurace Na Benátkách 75 000 40 000

Modernizace zimního stadionu 
OPŽP 20 000

Vysvětlivky:
iROP - Integrovaný regionální operační program Ol. kraj - Olomoucký kraj

MK - Ministerstvo kultury OPZ - Operační program zaměstnanost

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj OPŽP - Operační program životní prostředí

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury

MZE - Ministerstvo zemědělství

Akce realizované z rozpočtu Podniků města Šumperka z úvěru přijatého městem

Akce realizované Podniky města Šumperka 

4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch

4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch

4.2 Rozvoj kultury a jejího atrakčního potenciálu pro cestovní ruch

4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch

Akce realizované z rozpočtu Podniků města Šumperka - podléhající vyúčtování městu
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