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Spis. zn.: 119157/2016 
č. j.: 119160/2016 

z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 15. 12. 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 
záměr města prodeje historického nemovitého majetku v areálu Nemocnice Šumperk budovy 
bývalé chirurgie situované na pozemku st.p.č. 871 včetně pozemku st.p.č. 871, budovy 
bývalého ORL situované na pozemku st.p.č. 870, včetně pozemku st.p.č. 870 a budovy bývalé 
kaple situované na pozemku st.p.č. 872, včetně pozemku st.p.č. 872 v k.ú. Šumperk za 
účelem vybudování oddělení ošetřovatelských, sociálních a rehabilitačních lůžek za cenu min. 
dle znaleckého posudku s tím, že se kupující zaváže, že po dobu 20 let budou objekty 
využívány pro zdravotnické účely a současně se zřídí předkupní právo pro prodávající město 
Šumperk, jako právo věcné. 

 
Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

ruší 
usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 1319/14 ze dne 18. 9. 2014 pro 
bezpředmětnost, z důvodu změny záměru investora. 
 

 
Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

souhlasí 
se záměrem soukromého investora vybudovat na svých pozemcích v lokalitě bývalého 
Sanatoria v Šumperku sportovní areál, včetně veřejného parku, přičemž část veřejného parku 
by se nacházela na částech pozemků města Šumperka, a to pozemku p.č. 607/3, p.č. 607/7, 
p.č. 601/3, p.č. 600/2 a p.č. 600/4 v k.ú. Dolní Temenice, které město Šumperk v dané 
lokalitě bezúplatně získalo od České republiky – Státního pozemkového úřadu. 
 

 
Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
kontrolu usnesení ZM č. 506/16, 524/16, 578/16, 580/16, 584/16, 585/16, 586/16, 
587/16, 588/16, 589/16, 590/16, 591/16, 592/16, 595/16, 597/16, 608/16, 610/16, 
612/16, 615/16, 616/16 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  501/16 do 26.01.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  502/16 do 26.01.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  509/16 do 26.01.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy o reklamě a sponzoringu se společností Radio Haná, s. r. o., se sídlem 
Blažejské náměstí 97/7, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 47681837, jejímž předmětem je pozice 
„titulárního partnera“ na akci „Šumperský ples“, který se uskuteční 10. 2. 2017 v Domě 
kultury Šumperk. Smluvní plnění ve výši 125.000,-- Kč bez DPH bude uhrazeno z rozpočtu 
odboru školství, kultury a vnějších vztahů. 

Termín: 10.02.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

schvaluje 
rozpočet města Šumperka na rok 2017 podle předloženého materiálu: 
příjmy rozpočtu celkem: 489.989 tis. Kč 
úvěr ve výši:     20.000 tis. Kč 
 
výdaje rozpočtu celkem: 508.119 tis. Kč 
splátky jistin úvěrů:      1.870 tis. Kč 

 
 
Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

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

 
Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 



ZM 21 – 15.12.2016 
 

3 
 

 
 

schvaluje 
v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2017, poskytnutí (uvolnění) 
finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka, vyjmenovaným právnickým osobám 
uvedených v rozpočtu města Šumperka na rok 2017. 
 

 
Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtových opatření roku 2017 finanční prostředky výši 20 % z celkových 
nákladů, tj. 370.000,-- Kč včetně DPH spoluúčast města Šumperka na záměr Kuželkářskému 
klubu Šumperk, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČO 68318375, na financování akce 
„Rekonstrukce a modernizace kuželny Šumperk“ za podmínky, že na akci bude 
Kuželkářskému klubu Šumperk poskytnuta státní dotace MŠMT ČR z Programu 133510 – 
Podpora materiálně technické základny sportu programové financování – Vyhlášení státní 
podpory sportu pro rok 2017. 

 
Termín: 29.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje obci Sobotín, se sídlem Sobotín 54, 
PSČ 788 16, IČO 00303348, skříňový přívěs PPS 12, v evidované ceně: 32.800,-- Kč. 

 
Termín: 01.03.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje městu Štíty, se sídlem nám. Míru 55, 
Štíty, PSČ 789 91, IČO 00303453, skříňový přívěs PPS 12, v evidované ceně: 32.800,-- Kč. 

 
Termín: 01.03.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1047/13 ze dne 7. 11. 2013 ve znění usnesení ZM č. 1060/13 ze dne 
12. 12. 2013 týkající se zkrácení vázací doby poskytnuté dotace na výstavbu bytů 
a následného prodeje bytů nájemcům a budoucím kupujícím tak, že za slova „a rozhodnutím 
ministra pro místní rozvoj č. 141/2013 a č. 142/2013“ se doplňuje text „a č. 54/2016“. 

 
 
Termín: 30.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 
 
 

vyslovuje souhlas 
s postoupením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní a smlouvy o zřízení práva provést 
stavbu č. OBCH/0054/2008/Šv ze dne 3. 5. 2010 na společnost BM LAND Česko s. r. o., se 
sídlem Türkova 1272/7, Praha 4, Chodov, PSČ 149 00, IČO 04335686. 

 
 
Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 
 
 

schvaluje 
v případě vybudování přístupové komunikace k průmyslové zóně IV výkup dotčených částí 
pozemků p.č. 984/4, p.č. 984/5, p.č. 1015/1, p.č. 1015/2 a p.č. 2094/3 v katastrálním 
území Šumperk, obec Šumperk, dle záboru vyznačeného v přiloženém situačním výkresu 
zpracovaném firmou CEKR CZ v XI/2016, zak. číslo: 0808-16/1. Prodávající: společnost BM 
LAND Česko s. r. o., se sídlem Türkova 1272/7, Praha 4, Chodov, PSČ 149 00, 
IČO 04335686. Účel výkupu: narovnání přístupové komunikace k průmyslové zóně IV. Kupní 
cena 1,-- Kč za všechny převáděné části pozemků. GP nechá zpracovat na své náklady město 
Šumperk. 

 
Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 26. 9. 2016 do 17. 10. 2016 dle 
usnesení rady města č. 2327/16 ze dne 22. 9. 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 V. M., Rapotín, část pozemku p.č. 2046/1 o výměře 121 m2, 
dle GP p.p.č. 1046/5 o výměře 121 m2 v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných 
pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 100,-- Kč/m2 + 
DPH v platné výši, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu DPH z kupní ceny 
pozemku 

- z vlastnictví V. M., Rapotín, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, pozemek p.č. 1122/17  o výměře 831 m2 v k.ú. 
Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry 
pozemku a finanční částky 100,-- Kč/m2 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán po výmazu zástavních 
práv na p.p.č. 1122/27 v k.ú. Šumperk, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu a správního poplatku 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 zástavních práv smluvních na p.p.č. 1122/27 v k.ú. Šumperk 

 
Termín: 31.05.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 382/16 ze dne 28. 1. 2016, kterým byl schválen budoucí prodej částí 
p.p.č. 999/49, p.p.č. 927/62, p.p.č. 927/61 a p.p.č. 927/11 vše v k.ú. Šumperk, spočívající 
v doplnění o text: 
- budoucí prodávající souhlasí, aby v termínu od 17. 12. 2016 do 31. 5. 2017 byl předmět 

budoucího prodeje využíván jako deponie pro stavební materiál 
- budoucí kupující se zavazuje, že v případě, pokud dojde k odstoupení od záměru 

budoucího prodeje, uhradí budoucí kupující za umožnění deponie stavebního materiálu 
částku ve výši 0,70 Kč/m2/den, přičemž plocha deponie na předmětných pozemcích bude 
předem sjednána. Úplata za deponii stavebního materiálu bude započtena oproti složené 
záloze na kupní cenu 

- pokud dojde k realizaci budoucí kupní smlouvy, nebude požadována úhrada za deponii 
stavebního materiálu na předmětných pozemcích 

 
Dále budoucí kupující:  
- neuplatňuje sjednané právo odstoupení od budoucího prodeje z důvodu nepředložení 

rozhodnutí o povolení výstavby parkoviště na předmětu sjednaného budoucího prodeje 
- stanovuje se nový termín předložení stavebního povolení na výstavbu parkoviště z termínu 

31. 12. 2016 nově na 31. 12. 2018 
 
Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 535/16 ze dne 14. 7. 2016, kterým byl 
schválen budoucí bezúplatný převod části p.p.č. 876 a části p.p.č. 1298 vše v k.ú. Horní 
Temenice z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 
Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, s hospodařením Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, 
IČO 70960399, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, za účelem realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“. Změna spočívá ve zvýšení 
výměry bezúplatně převáděné části p.p.č. 1298 v k.ú. Horní Temenice z cca 140 m2 na cca 
180 m2. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. S Olomouckým krajem bude uzavřen dodatek 
č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací. 
 

Termín: 30.04.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 11. 2016 do 30. 11. 2016 dle usnesení RM č. 2513/16 ze dne 
10. 11. 2016, prodej části pozemku p.č. 1947/4 – ostatní plocha o výměře 857 m2 v k.ú. 
Šumperk (označené geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 6681-531/2016 jako 
pozemek p.č. 1947/11 v k.ú. Šumperk). 
 
 
Prodávající: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
 
Kupující: Olomoucký kraj, se sídlem s právem hospodaření pro Vyšší odbornou školu 

a Střední průmyslovou školu, Gen. Krátkého 1, Šumperk 
 
 
Kupní cena: 800,-- Kč/m2, tj. celkem kupní cena ve výši 685.600,-- Kč 
 
 
Předmět prodeje a účel: prodej části pozemku p.č. 1947/4 – ostatní plocha o výměře 

857 m2 v k.ú. Šumperk (nově pozemek p.č. 1947/11 v k.ú. 
Šumperk) za účelem rozšíření zázemí areálu Vyšší odborné školy 
a Střední průmyslové školy v Šumperku 

 
 
Termín: 30.04.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
záměr města Šumperka odkoupit soubor nemovitého majetku, budovu kulturní památky 
č. p. 70 situované na pozemku st.p.č. 372/4, včetně pozemku st.p.č. 372/4, a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 5/8 na pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Šumperk (bývalá manufaktura) po 
pravomocném ukončení dědického řízení za nabídnutou kupní cenu 2.500.000,-- Kč. 
 

Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
v souvislosti s přijatým usnesením ZM č. 607/16 ze dne 3. 11. 2016, kterým bylo schváleno 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie s obcí Rapotín s účinností 
od 1. 4. 2017, změnu v článku 5, bodu 3. schválené veřejnoprávní smlouvy tak, že se původní 
text v článku 5, bodu 3. veřejnoprávní smlouvy mění a nahrazuje následujícím textem: 
 
„Výpovědní lhůta činí 12 (slovy: dvanáct) kalendářních měsíců a začne běžet od prvého dne 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.“ 
 
Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

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 listopadu 2016 
u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133510 pro rok 2017. 
 

Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtových opatření roku 2017 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“, a to v případě, že spolku Fotbalový klub 
Šumperk z. s. bude v termínu do 30. 6. 2017 přiznána dotace od Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133510. 
 

Termín: 30.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce, uzavřené mezi městem Šumperkem jako 
zapůjčitelem a společností Podniky města Šumperka, a. s., Slovanská 21, Šumperk, 
IČO 65138163, jako vydlužitelem, na zapůjčení částky 18.000.000,-- Kč (slovy 
osmnáctmilionůKč) s úrokovou sazbou 1 % p. a., kdy předmětem dodatku je úprava termínu 
vrácení zápůjčky, kdy se z čl. II. smlouvy vypouští věta o návratnosti zápůjčky do 16. 12. 2016 
a zůstává jen termín vrácení do 10 pracovních dnů ode dne připsání platby ze Státního fondu 
životního prostředí vydlužiteli. 

Termín: 16.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

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

v roce 2017 
 

- podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace 
sídlišť pro rok 2017“ v max. výši 4 mil. Kč 

 
- spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - etapa 

5 - II“ v roce 2017 z vlastních zdrojů města ve výši min. 8 mil. Kč 

 
 

Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o stanovení spádových obvodů mateřských škol 
zřizovaných městem Šumperkem s účinností od 1. 1. 2017. 

 
Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 

bere na vědomí 
rezignaci Martina Janíčka na členství v kontrolním výboru města Šumperka ke dni 
30. 11. 2016. 
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volí 
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
Martina Hladila členem kontrolního výboru města Šumperka s účinností od 16. 12. 2016. 

Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

bere na vědomí 
rezignaci Ing. Jakuba Jirgla na členství v kontrolním výboru města Šumperka ke dni 
1. 12. 2016. 
 
 

volí 
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
Tomáše Bartoška členem kontrolního výboru města Šumperka s účinností od 16. 12. 2016. 

Termín: 15.12.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

bere na vědomí 
zápis č. 18/2016 z jednání finančního výboru dne 5. 12. 2016. 
 
 

bere na vědomí 
zápis č. 6/2016 ze zasedání kontrolního výboru dne 30. 11. 2016. 
 
 

bere na vědomí 
zápis z kontroly zápisů ze zasedání ZM a RM. 
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bere na vědomí 
zápis z kontroly dodržování podmínek čerpání dotací z rozpočtu města Šumperka. 
 
 

bere na vědomí 
zápis z kontroly dodržování pravidel poskytování parkovacích karet vydávaných Městskou 
policií Šumperk. 
 
 

bere na vědomí 
zápis z kontroly dodržování zákonů při řešení podnětů, stížností, námětů a připomínek občanů 
a kontroly plnění zákonem stanovených postupů v řešené petičního práva občanů. 
 
 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 3. 11. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


