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Spis. zn.: 5440/2017 
č. j.: 8385/2017 

z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 26. 1. 2017 

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. 422/16, 423/16, 439/16, 471/16, 492/16, 494/16, 501/16, 
502/16, 507/16, 509/16, 532/16, 534/16, 565/16, 569/16, 570/16, 571/16, 579/16, 
581/16, 598/16, 600/16, 601/16, 602/16, 603/16, 604/16, 605/16, 606/16, 607/16, 
611/16, 613/16, 621/16, 622/16, 627/16, 628/16, 629/16, 630/16, 634/16, 637/16, 
640/16, 641/16, 642/16, 644/16, 646/16, 648/16, 650/16 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1047/13 do 30.06.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
1060/13 do 30.06.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
    81/15 do 30.06.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  276/15 do 30.06.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  288/15 do 30.06.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  344/15 do 30.06.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  425/16 do 15.06.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  430/16 do 30.06.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  515/16 do 30.09.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  535/16 do 30.04.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  593/16 do 31.03.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  623/16 do 31.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

ruší 
usnesení ZM č. 1451/09 ze dne 10. 12. 2009. 
 

Termín: 26.01.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

ruší 
usnesení ZM č. 496/16 ze dne 16. 6. 2016. 



ZM 22 – 26.01.2017 
 

2 
 

Termín: 26.01.2017 
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, Cenu města Šumperka za rok 2016 v této kategorii: 
 
Architektura – novostavba  Budova hasičské zbrojnice HZS Olomouckého kraje 

ÚO Šumperk 
 

 
Termín: 26.01.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

schvaluje 
změnu v usnesení ZM č. 546/16 ze dne 15. 9. 2016 v bodě: termín Slavnostního večera 
předávání Cen města Šumperka za rok 2016 v Divadle Šumperk z původního termínu 
15. 4. 2017 na nový termín 22. 4. 2017. 
 

Termín: 26.01.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

stanoví 
v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nař. č. 37/2013 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, a v souladu s § 72 
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  měsíční odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva takto: 
člen zastupitelstva města       950,-- Kč 
člen rady města     2.800,-- Kč 
předseda výboru ZM (kteří jsou členy ZM)  2.600,-- Kč 
předseda komise RM (kteří jsou členy ZM)  2.600,-- Kč 
člen výboru ZM (kteří jsou členy ZM)      330,-- Kč 
člen komise RM (kteří jsou členy ZM)      330,-- Kč 
 

 
Termín: 01.02.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

stanoví, 
že neuvolněným členům zastupitelstva je poskytována stanovená finanční odměna měsíčně. 
 

Termín: 01.02.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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stanoví 
v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou 
poskytovat ode dne 1. 2. 2017. 
V případě nového zvolení do funkce, popř. při personální změně na obsazení jednotlivých 
funkcí (předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet 
ode dne účinnosti zvolení do této funkce. 

Termín: 01.02.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

stanoví 
v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce. 
 

Termín: 01.02.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

stanoví 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce 
členů výborů zastupitelstva města takto: 
člen výboru ZM (který není členem ZM)   330,-- Kč 
 

 
Termín: 01.02.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

stanoví, 
že stanovená finanční odměna je poskytována měsíčně. 
 

Termín: 01.02.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

stanoví, 
že členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, bude finanční 
odměna náležet s účinností od 1. 2. 2017. 
Při personální změně v obsazení bude odměna náležet ode dne účinnosti zvolení do této 
funkce. 

Termín: 01.02.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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stanoví, 
že při souběhu výkonu dvou či více funkcí (např. člena komise a člena výboru) se odměna 
fyzické osobě, která není členem zastupitelstva, poskytne jako součet měsíčních odměn 
stanovených pro jednotlivé funkce. 

Termín: 01.02.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo I roku 2017: 
příjmy ve výši:    10.000 tis. Kč 
výdaje ve výši:  135.743 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  499.989 tis. Kč 
výdaje celkem:  643.862 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 646.529 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   645.732 tis. Kč 
 
 

Termín: 31.01.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

schvaluje 
koupi vodních děl v lokalitě „Za Hniličkou, Šumperk Horní Temenice“, a to vodovodního řadu 
a splaškové kanalizace situovaných na pozemcích p.č. 223/1, p.č. 1070/3, p.č. 1316/7 
a p.č. 1316/11 v katastrálním území Horní Temenice, na které byl dne 23. 7. 2014 vydán 
Městským úřadem v Šumperku, odborem životního prostředí, kolaudační souhlas č. j. MUSP 
69447/2014, sp. zn. 63375/2014 ŽPR/IVPU, do vlastnictví města Šumperka. 
 
Prodávající: J. a M. G., Šumperk 

M. P., Insbruck 
 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Předmět koupě: vodovodní řad a splašková kanalizace situované na pozemcích p.č. 223/1, 

  p.č. 1070/3, p.č. 1316/7 a p.č. 1316/11 v katastrálním území Horní 
  Temenice, na které byl dne 23. 7. 2014 vydán Městským úřadem 
  v Šumperku, odborem životního prostředí, kolaudační souhlas č. j. MUSP 
  69447/2014, sp. zn. 63375/2014 ŽPR/IVPU 

 
Kupní cena: 1,-- Kč k celku 

Termín: 30.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 19. 12. 2016 do 4. 1. 2017 dle usnesení rady města č. 2629/16 ze dne 15. 12. 2016, 
prodej pozemku st.p.č. 871 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 
č.p./č.e. – stavba občanského vybavení (budova „Staré chirurgie“), pozemku st.p.č. 870 – 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 640 - stavba občanského vybavení 
(budova „Staré ORL“) a pozemku st.p.č. 872 –zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova bez č.p./č.e. - stavba občanského vybavení (budova „Bývalé kaple“), to vše v k.ú. 
Šumperk. 
 
Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Kupující: Nemocnice Šumperk a. s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, 

IČO 47682795 
 
Kupní cena: dle znaleckého posudku č. 4824-4/2017 ze dne 30. 12. 2016 za cenu 

obvyklou v celkové výši 7.100.000,-- Kč 
Účel:  provozování zdravotnické činnosti dle kolaudačního souhlasu (např. zřízení 

ošetřovatelských, sociálních a rehabilitačních lůžek) na dobu minimálně 20 let 
od vydání kolaudačního souhlasu 

 
 
Termín: 30.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
odkoupení souboru nemovitého majetku, a to pozemku st.p.č. 372/4 – zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č.p. 70  - rod. dům, a dvou spoluvlastnických 
podílů o celkové velikosti 10/16 na pozemku p.č. 4/1 - zahrada, to vše k.ú. Šumperk (bývalá 
manufaktura v Šumperku). 
 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Prodávající: M. Š., Brno 

H. H., Brno 
 
Kupní cena: 2.500.000,-- Kč (slovy: dvamiliony pětsettisíc korun českých) k celku s tím, že 

každý z prodávajících obdrží jednu polovinu kupní ceny, tj. částku 
1.250.000,-- Kč 

 
Podmínky: 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupní cena bude hrazena ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedeném 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí katastrálním úřadem k předmětu koupě 
dle této kupní smlouvy ve prospěch kupujícího 

 
 

Termín: 31.05.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
učinění nabídky na odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti 3/8 na pozemku p.č. 4/1 
v k.ú. Šumperk M. Š., Šumperk, a to ve výši 658.760,-- Kč stanovené znaleckým posudkem 
Ing. Klečky č. 3582-76/16 a současně schvaluje úhradu této částky na bankovní účet určený 
M. Š. v souladu s vedlejším ujednáním omezení vlastnického práva – výhrada lepšího kupce 
zřízeného v kupní smlouvě uzavřené dne 25. 5. 2016, NZ 207/2016, N 245/2016 mezi 
městem Šumperkem a M. Š., Šumperk, a J. P., Šumperk. 
 
Způsob úhrady: uzavření nepojmenované smlouvy mezi městem Šumperkem a M. Š. 

o úhradě částky ve výši 658.760,-- Kč na účet č. 2104535770/2700 
pro složení kupní ceny lepšího kupce 

 
Termín: 31.05.2017 
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. 2329/16 ze dne 22. 9. 2016, 
prodej části p.p.č. 1875/4 o výměře 33 m2, dle GP číslo 6730-124/2016 pozemek p.č. 
1875/6 o výměře 33 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena: 400,-- Kč/m2 
- kupující: Profr74 spol. s r. o., se sídlem B. Němcové 782/4, Šumperk, IČO 04998537 
- účel prodeje: zajištění přístupu k pozemku 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
- prodávající si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit 

 
Termín: 30.04.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
odkoupení pozemků p.č. 92/8 o výměře 29 m2 a p.č. 92/9 o výměře 17 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání – pozemky po vybudování chodníku při ul. 

   Bohdíkovské 
- prodávající: M. F., Velké Losiny 

    T. P., Dolní Studénky 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 120,-- Kč/m2 
- společně s kupní smlouvou bude sjednána na dobu neurčitou bezúplatně služebnost 

spočívající v umístění oplocení na p.p.č. 92/8 v k.ú. Horní Temenice pro vlastníky p.p.č. 
92/3 v k.ú. Horní Temenice 

- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady a uhradí správní poplatek 
za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 

Termín: 30.04.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, jako 
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce pro rok 2017 paušální částku 
9.500,-- Kč za kalendářní rok. Částka bude vyplacena na základě písemné žádosti do konce 
2. měsíce 4. čtvrtletí daného roku. 

 
Termín: 26.01.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
zapracovat do rozpočtových opatření roku 2017 poskytnutí spoluúčasti města Šumperka 
v maximální výši 750.000,-- Kč TJ Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/51, Šumperk, 
IČO 14617790, na financování akce „Rekonstrukce a modernizace objektu loděnice 
TJ Šumperk“ za podmínky, že na akci bude TJ Šumperk, z. s., poskytnuta státní investiční 
dotace MŠMT ČR z Vyhlášené podpory sportu pro rok 2017 - programu 133 510 „Podpora 
materiálně technické základny sportu programové financování“ - subtitul 133512 „Všeobecná 
sportovní činnost (rekonstrukce staveb)“. 

Termín: 31.03.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

bere na vědomí 
termín porady zastupitelů města dne 9. 3. 2017 v 15:30 hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu na Rooseveltově ulici, a to v návaznosti na dopis předsedy představenstva 
VHZ, a. s., ze dne 4. 1. 2017. 

 

bere na vědomí 
zápis č. 19/2017 z jednání finančního výboru dne 16. 1. 2017. 
 
 

bere na vědomí 
zápis č. 1/2017 ze zasedání kontrolního výboru dne 11. 1. 2017. 
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bere na vědomí 
zápis z kontroly vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 

bere na vědomí 
odpověď na interpelaci p. Martina Janíčka ze zasedání ZM dne 15. 12. 2016. 
 
 
 
 

 


