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Spis. zn.: 105193/2016 
č. j.: 110300/2016 

z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 3. 11. 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. 378/16, 405/16, 434/16, 436/16, 493/16, 503/16, 504/16, 
505/16, 508/16, 510/16, 511/16, 512/16, 513/16, 514/16, 521/16, 522/16, 525/16, 
538/16, 539/16, 540/16, 541/16, 542/16, 546/16, 550/16, 552/16, 553/16, 554/16, 
555/16,  556/16,  557/16, 558/16,  559/16, 560/16,  566/16, 567/16,  568/16,  572/16 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  470/16 do 30.04.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  472/16 do 31.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  497/16 do 31.03.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  498/16 do 31.03.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  506/16 do 30.11.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  507/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  509/16 do 30.11.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  516/16 do 31.05.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  517/16 do 31.05.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  524/16 do 30.11.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  534/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

ruší 
usnesení ZM č. 399/16 ze dne 25. 2. 2016 pro bezpředmětnost - z důvodu neposkytnutí 
dotace. 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 507/16 ze dne 16. 6. 2016, kdy místo budoucího prodávajícího J. J. 
bude uvedena V. J. Bydliště i výše podílu zůstávají nezměněny. 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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ruší 
usnesení ZM č. 523/16 ze dne 16. 6. 2016 z důvodu odstoupení od záměru odkoupit předmět 
prodeje ze strany kupujícího. 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
doplnění usnesení ZM č. 534/16 ze dne 14. 7. 2016 o podmínku společnosti ÚSOVSKO a. s.: 
 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Šumperk 
 

 
Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

bere na vědomí 
plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 
období 2016/2017 dle projednaného návrhu správce komunikací společnosti Podniky města 
Šumperka a. s. 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2017. 
 
 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2017. 
 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
akční plán na léta 2017-2019 jako nedílnou součást Strategie rozvoje města Šumperka. 
 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
 
1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2017 

 
2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2017 

 
3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2017 

 
4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu pro rok 2017 
 

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2017 
 

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2017 
 

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2017 
 

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 
v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2017 
 

 
Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

schvaluje 
vyhlášení dotačního programu „Podpora neziskových akcí“. 
 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

schvaluje 
vyhlášení dotačního programu „Podpora celoroční činnosti“. 
 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

schvaluje 
vyhlášení dotačního programu „Podpora výkonnostního sportu“. 
 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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vydává 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1. 1. 2017. 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

ukládá RM 
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2017 na akci „Úprava veřejného prostranství při ul. 
Temenické“ částku ve výši 3,8 mil. Kč. 

Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

ukládá RM 
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2017 na akci „Víceúčelová sportovní hala Šumperk“ 
částku ve výši 16 mil. Kč. 

Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
využít nabídku L. P., Šumperk, a odkoupit byt o velikosti 2+1 o podlahové ploše 66,85 m2 
v domě č. p. 1277 na st.p.č. 1366 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 
126/1000 (or. ozn. Banskobystrická 46) za kupní cenu dle znaleckého posudku 780.000,-- Kč 
s podmínkou výmazu práva odpovídající věcnému břemenu užívání bytu pro oprávněnou B. A., 
Rapotín. 
Kupující město Šumperk uhradí veškeré náklady související s převodem bytové jednotky. 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 5. 9. 2016 do 21. 9. 2016 dle usnesení rady města č. 2271/16 ze dne 1. 9. 2016, 
prodej části p.p.č. 2169/4 o výměře 62 m2, dle GP zak. č. 6725-116/2016 p.p.č. 2169/9 
o výměře 62 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
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- kupní cena 300,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, kupní cena pozemku je nižší než kupní cena 

obvyklá z důvodu uložení betonových skruží, kterými v minulosti protékal vodní tok, který 
byl odkloněn 

- účel prodeje: rozšíření zahrady 
- kupující uhradí 1/2 nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu a uhradí 

správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 
 

Termín: 28.02.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

ruší 
usnesení ZM č. 431/16 ze dne 31. 3. 2016 v plném rozsahu z důvodu přijetí nového 
usnesení. 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
odkoupení části pozemku p.č. 1390/1 a části p.p.č. 228, oba v k.ú. Horní Temenice, dle GP 
zak. č. 964-558a/2015 pozemky označeny jako p.p.č. 1390/1 o výměře 30 m2 a p.p.č. 228/1 
o výměře 170 m2, oba v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek: 
- 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: dohodou 1,-- Kč/m2 + sazba DPH 
- účel prodeje: výstavba chodníku 
- kupující uhradí  správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
- společně s prodejem pozemku bude zřízena bezplatně služebnost stávajícího vedení 

kanalizační a vodovodní přípojky 
- správní poplatek za zápis služebnosti a vlastnického práva bude hrazena společně, každý 

1/2, tj. 500,-- Kč kolek 
 
Termín: 28.02.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

neschvaluje 
vykoupit z vlastnictví J. Š., Šumperk, za kupní cenu 7,-- Kč/m2, tj. celkem 103,-- Kč, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/156 na pozemcích p.č. 1303/2, p.č. 1303/5, p.č. 1303/26, 
p.č. 1346/1 a p.č. 1346/15, vše v k.ú. Šumperk. 
 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 508/16 ze dne 16. 6. 2016, kterým byl schválen budoucí výkup části 
p.p.č. 970/1 v k.ú. Horní Temenice od S. H., Šumperk, za účelem realizace stavby „Cyklostezka 
Bratrušov“. Změna spočívá ve zvýšení výměry vykupované části p.p.č. 970/1 v k.ú. Horní 
Temenice z cca 527 m2 na cca 607 m2. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. Se S. H. bude 
uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě o zřízení práva provést 
stavbu. 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 26. 9. 2016 do 17. 10. 2016 dle usnesení rady města č. 2334/16 ze dne 22. 9. 2016, 
prodej části p.p.č. 987/5 o výměře cca 116 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví pozemků v okolí autosalonu Volkswagen 
- kupující: FORTEX - AGS, a. s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 
- kupní cena 450,-- Kč/m2 + DPH v případě, že prodávajícímu vznikne povinnost DPH odvést 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí 1/2 nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu a uhradí 

správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
 

Termín: 30.04.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
v roce 2017 realizovat investiční záměr vybudování přistávací dráhy na letišti Šumperk 
v částce ve výši 3.000.000,-- Kč a ukládá RM zapracovat do rozpočtových opatření města 
Šumperka roku 2017 částku ve výši 3.000.000,-- Kč na vybudování přistávací dráhy letiště 
Šumperk. 
 

Termín: 26.01.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
neuplatnit předkupní právo městem Šumperkem za nabídnutou kupní cenu k budově 
hangárové haly na pozemku p.č. 2444/5 v k.ú. Nový Malín (or. areál letiště Šumperk) z titulu 
vlastnictví pozemku pod budovou při převodu hangárové haly na p.č. 2444/5 v k.ú. Nový Malín 
z prodávajícího: A2 CZ, s. r. o., se sídlem Ráby 23, Staré Hradiště u Pardubic, PSČ 533 52, 
IČO 25936883, na kupujícího: GLIDER&AERO COMPOSITE SERVICE s. r. o., se sídlem Hlavní 
třída 3114/9A, Šumperk, IČO 04495292. 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
neuplatnit předkupní právo městem Šumperkem dle kupní smlouvy č. MP-K 36/03/Dr ze dne 
20. 10. 2003 k pozemku st.p.č. 794/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
č. p. 1914 stavba občanského vybavení, a k pozemku st.p.č. 794/2 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1915 stavba občanského vybavení, vše v k.ú. Šumperk, 
obec Šumperk (or. ozn. Šumavská 11, 13, Šumperk) při převodu nemovitostí darovací 
smlouvou ze stávajícího vlastníka: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v České republice, o. s., Okresní organizace Šumperk, se sídlem Šumavská 1915/13, 
Šumperk, IČO 62353292, na nového vlastníka: Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú., se 
sídlem Šumavská 1915/13, Šumperk, IČO 04775627. 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 187.985,70 Kč za zemřelým J. R., posledně 
bytem Šumperk, vzniklých neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na 
adrese Šumperk. 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 584.473,74 Kč za zemřelou J. R., posledně bytem 
Šumperk, vzniklých neuhrazením nájemného za užívání bytu na adrese Šumperk. 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 23.351,-- Kč za zemřelým M. L., posledně bytem 
Šumperk, vzniklých neuhrazením nájemného za užívání bytu na adrese Šumperk. 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 562/16 ze dne 15. 9. 2016, kterým byla schválena realizace prodeje 
části p.p.č. 1291/9, části p.p.č. 1895/26 a st.p.č. 1896/2, vše v k.ú. Šumperk (pozemky 
u domů Americká 4 a 6, Šumperk). Změnou usnesení dojde k úpravě kupujících, kde místo 
P. a A. V., Šumperk, bude nově A. V., Šumperk. 
Ostatní kupující a podmínky převodu vlastnického práva uvedené v usnesení ZM č. 562/16 
zůstávají beze změny. 

 
Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie s obcí Rapotín s účinností 
od 1. 4. 2017. 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

schvaluje 
navýšení počtu strážníků Městské policie Šumperk o 4 strážníky s účinností od 1. 4. 2017. 
 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

bere na vědomí 
zprávu představenstva společnosti Podniky města Šumperka a. s. k výsledkům forenzního 
auditu, který proběhl ve společnosti Podniky města Šumperka a. s. na jaře roku 2016, včetně 
seznamu přijatých či navrhovaných opatření k zjištěním uvedeným ve zprávě z forenzního 
auditu ze dne 4. 5. 2016. 
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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 3. 11. 2016 tyto občany: 
 
Z. J., bytem Šumperk 
M. M., bytem Šumperk 
R. S., bytem Šumperk 
M. T., bytem Šumperk 

 
Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci s italským městem Sulmona. 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky ve výši 82.168,-- Kč (slovy: 
osmdesátdvatisícjednostošedesátosm korun českých) organizaci Mateřská škola Pohádka 
Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, IČO 71011994, dle předloženého materiálu. 
Účel poskytnutí peněžité zápůjčky: předfinancování části projektu „Personální podpora 
a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Pohádka Šumperk“, realizovaného v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

schvaluje 
 
- uzavření dodatku č. 1 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP 

a elektronická spisová služba“ uzavřené s obcí Janoušov na dobu určitou od 1. 1. 2017 
do 31. 12. 2018 
 

- uzavření dodatku č. 2 k Partnerské smlouvě na projekt „Technologické centrum ORP 
a elektronická spisová služba“ s obcemi správního obvodu, které projevily zájem 
o pokračování spolupráce na tomto projektu, a městem Šumperkem na dobu určitou 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 

 
Termín: 30.12.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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bere na vědomí 
rezignaci Ing. Alice Urbáškové na členství ve finančním výboru města Šumperka 
k 26. 10. 2016. 
 
 

volí 
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
Ing. Libora Blaháčka členem finančního výboru města Šumperka s účinností od 4. 11. 2016. 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

volí 
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
Ing. et Ing. Bc. Bronislava Suchého členem finančního výboru města Šumperka s účinností 
od 4. 11. 2016. 

Termín: 03.11.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

souhlasí 
se zněním nových stanov dobrovolného svazku obcí – SOSM, předložené správním výborem 
SOSM, dle předloženého materiálu. 

bere na vědomí 
zápis z kontroly využívání služebních vozidel Městského úřadu ze dne 19. 9. 2016. 
 
 

bere na vědomí 
zápis č. 17/2016 z jednání finančního výboru dne 31. 10. 2016. 
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bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 15. 9. 2016. 
 
 
 
 

 


