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Spis. zn.: 39728/2017 
č. j.: 44687/2017 

z 26. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 4. 5. 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. 497/16, 498/16, 535/16, 548/16, 563/16, 593/16, 599/16, 
639/16, 688/17, 696/17, 698/17, 703/17, 704/17, 705/17, 706/17, 716/17, 718/17, 
719/17, 720/17, 721/17, 729/17, 730/17, 731/17, 732/17, 733/17, 734/17, 735/17, 
736/17 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  450/16 do 15.06.2017 Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
  463/16 do 31.08.2017 Zodpovídá: Mgr. Brož, Ing. Merta 
  470/16 do 31.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  562/16 do 31.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  638/16 do 31.08.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  677/17 do 31.05.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  678/17 do 31.05.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

ruší 
usnesení ZM č. 298/15 ze dne 5. 11. 2015, týkající se poskytnutí účelové investiční dotace 
z rozpočtu města Šumperka Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení 
a mateřské škole logopedické Schola Viva, o. p. s. 
 

Termín: 04.05.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

ruší 
usnesení ZM č. 680/17 ze dne 26. 1. 2017, týkající se žádosti TJ Šumperk, z. s., 
o spolufinancování akce „Rekonstrukce a modernizace loděnice“. 
 

Termín: 04.05.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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schvaluje 
celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2016 bez výhrad. 
Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2016: 
Příjmy celkem  555.101 tis. Kč 
Výdaje celkem  511.124 tis. Kč 
 

Termín: 04.05.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

bere na vědomí 
a) zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2016 v celkové výši 

129.314 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. 2016 
 

 

schvaluje 
Výrok: 
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperka, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2016. 
 
Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: Účetní závěrka města Šumperka 
k 31. 12. 2016 
Sídlo: 787 01 Šumperk, nám. Míru 1 
IČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Šumperské sportovní areály s. r. o., Lidická 
2819/81, Šumperk, IČO 27786781, o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka na 
kompenzaci nákladů závazku veřejné služby na zajištění: 
- provozování sportovně-rekreačního areálu Na Benátkách – městského plaveckého areálu 

a přilehlých sportovišť 
- provozování zimního stadionu v Šumperku 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo VI roku 2017: 
příjmy ve výši:    24.141 tis. Kč 
výdaje ve výši:    20.738 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  539.432 tis. Kč 
výdaje celkem:  674.267 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 685.972 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   676.137 tis. Kč 

 
 
       Termín:  31.05.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 
 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 31. 12. 2016. 
 
 

Základní škola Šumperk, 
Dr. E. Beneše 1 

PaedDr.  
Milan Tichý 76.697,28 73.182,18 

Základní škola Šumperk, 
8. května 63  

Mgr.  
Radovan Pavelka 24.629,33 96.240,17 

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38 

PaedDr.  
Hynek Pálka - 101.906,78 216.566,14 

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22 

Mgr.  
Petr Málek -9.326,99 9.326,99 

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21 

Mgr.  
Viktor Verner  236.559,37 235.212,41 

Mateřská škola Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1 

Mgr.  
Yvona Šimková 79.604,88 3.202,82 

Mateřská škola Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25 Silvie Zjavková - 8.523,62 59.925,99 
Mateřská škola Pohádka 
Šumperk, Nerudova 4B 

Bc.  
Pavlína Bošková 238.671,30 0,00 

SVČ a ZpDVPP Doris 
Šumperk, Komenského 9 

PhDr.  
Petra Müllerová, Ph.D. 249.086,35 33.722,20 

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3 

MgA. 
Kamil Navrátil 465.092,39 295.068,60 

Městská knihovna Šumperk, 
17. listopadu 6 

Mgr.  
Kamila Šeligová 42.373,29 3.409,54 
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schvaluje 
v akčním plánu na léta 2017-2019 v bodě 3.1 Dopravní infrastruktura v položce „Chodník 
Bohdíkovská III. etapa od lokality za Hniličkou po lom“ převést částku 200 tis. Kč z roku 2019 
do roku 2018.  
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
zprávu o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2016 dle předloženého 
materiálu. 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
akční plán na léta 2017-2019 jako nedílnou součást Strategie rozvoje města Šumperka 
dle předloženého materiálu. 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2016. 

 
 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti sociálního odboru za rok 2016. 

bere na vědomí 
informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku za rok 
2016. 
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neschvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka ve výši 35.000,-- Kč na provoz Linky bezpečí, 
z. s., Ústavní 95, Praha, IČO 61383198. 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 
 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 586/16 ze dne 
3. 11. 2016. 
 
Příjemce: T. V., Šumperk 
Účel použití: na náklady spojené s provozem sidecarcrossového teamu 
Výše částky: 70.000,-- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 586/16 ze dne 
3. 11. 2016. 
 
Příjemce: Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk, z. s., Bratrušovská 2633/15, 

Šumperk, IČO 02214652 
Zastoupený: Annou Kouřilovou 
Účel použití: na činnost 
Výše částky: 25.000,-- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
 
       Termín:  04.05.2017 
       Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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schvaluje 
uzavření svěřenecké smlouvy mezi městem Šumperkem, M. Š., Šumperk, a notářkou 
JUDr. Jarmilou Sléškovou, se sídlem Masarykovo nám. 12, Šumperk, v rámci které bude 
notářka JUDr. Jarmila Sléšková městem Šumperkem ustanovena svěřeneckým správcem 
a převezme do úschovy částku 658.760,-- Kč a dále budou upraveny podmínky pro výplatu 
uhrazené kupní ceny ve výši 658.760,-- Kč za spoluvlastnický podíl o velikosti 3/8 na pozemku 
p.č. 4/1 - zahrada, to vše v k.ú. Šumperk (areál bývalé manufaktury v Šumperku), které město 
Šumperk uhradilo na základě nepojmenované smlouvy dle usnesení zastupitelstva města 
č. 676/17 ze dne 26. 1. 2017. 
Náklady na odměnu notáře za sepis svěřenecké smlouvy ponese město Šumperk a M. Š. 
rovným dílem. 
       Termín:  31.07.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti 3/8 na pozemku p.č. 4/1 - zahrada, to vše 
v k.ú. Šumperk (areál bývalé manufaktury v Šumperku). 
 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Prodávající: M. Š., Šumperk 
 
Kupní cena: 658.760,-- Kč (slovy: šestsetpadesátosmtisíc sedmsetšedesát korun českých) 
 
Podmínky: 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupní cena byla uhrazena na účet č. 2104535770/2700 pro složení kupní ceny lepšího 

kupce, vedeného notářkou JUDr. Jarmilou Sléškovou 
 

       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
po nabytí vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 3/8 na pozemku p.č. 4/1 
v k.ú. Šumperk, uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Šumperkem a Českou 
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČO 69797111, na základě kterého dojde k výmazu duplicity 
vlastnictví k pozemku p.č. 4/1 – zahrada v k.ú. Šumperk, a to ve prospěch města Šumperka, 
které se stane výlučným vlastníkem pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Šumperk. 

 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti jedné sedminy (1/7) na pozemku p.č. 2193/7 - 
ostatní plocha v k.ú. Šumperk, a to od společnosti Šumperská provozní vodohospodářská 
společnost, a. s., se sídlem Jílová 6, čp. 2769, Šumperk, IČO 47674911. 
 
Prodávající: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., se sídlem 

Jílová 6, čp. 2769, Šumperk, IČO 47674911 
 
Kupující:  Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Předmět koupě: spoluvlastnický podíl o velikosti jedné sedminy (1/7) na pozemku p.č. 

2193/7 - ostatní plocha v k.ú. Šumperk 
 
Kupní cena:  36.720,-- Kč (slovy: třicetšesttisíc sedmsetdvacet korun českých) 
 
Podmínky:  správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN uhradí kupující 

 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 638/16, kterým byla schválena změna usnesení ZM č. 535/16 ze dne 
14. 7. 2016, kterým byl schválen budoucí bezúplatný převod části p.p.č. 876 v k.ú. Dolní 
Temenice a části p.p.č. 1298 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 v odstranění poslední věty usnesení „S Olomouckým krajem bude 
uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací“. Ostatní podmínky zůstávají 
nezměněny. 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 506/49 v obci a k.ú. 
Šumperk ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu dle ustanovení 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 s ČR - Státním pozemkovým 
úřadem. 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný
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schvaluje 
realizaci budoucího výkupu pozemků p.č. 506/42 o výměře 2 m2, p.č. 506/45 o výměře 
25 m2, p.č. 506/46 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou „Propojení moravské 

cyklotrasy Bludov - Šumperk“ 
- prodávající: F. B., Bludov 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 100,-- Kč/m2, tj. celkem 4.100,-- Kč 
- kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradilo město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující město Šumperk 

 
       Termín:  31.08.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 20. 3. 2017 do 5. 4. 2017 dle usnesení rady města č. 2902/17 ze dne 16. 3. 2017, prodej 
spoluvlastnického podílu o velikosti 503/10000 na st.p.č. 294/4 v k.ú. Dolní Temenice, 
za podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – stavba a pozemek jiného vlastníka 
- kupující: M. a P. H., Uničov 
- kupní cena: 538,-- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 7. 12. 2016 do 29. 12. 2016 dle usnesení rady města č. 2574/16 ze dne 1. 12. 2016, 
prodej p.p.č. 545/9 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk. 
Kupující: P. a M. V., Nový Malín 
Podmínky prodeje: 
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná 

povinnost odvést z kupní ceny DPH 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí 

 
       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný
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schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 31. 5. 2017, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/71 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucím 
kupujícím J. K., Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě budoucí 
kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně 
této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s L. a J. H., Nový Malín. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 
byt č. 2958/71 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s L. a J. H., Nový Malín, a to 
za stejných podmínek s účinností od 1. 6. 2017. 
       Termín:  30.06.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, kterou Divadlo Šumperk s. r. o., se sídlem Komenského 312/3, 
Šumperk, IČO 25875906, daruje do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČO 00303461, části pozemku stavební parcela č. 178 zaměřené geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku č. 6766-506/2017, a to díl „a“ o výměře 2 m2 a pozemek p.č. 
3285 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 23 m2, vše v katastrálním území Šumperk, obec 
Šumperk (or. pozemky pod stavbou podzemních kontejnerů při ul. Komenského, Šumperk), 
za těchto podmínek: 
- geometrický plán nechal vypracovat na své náklady obdarovaný 
- správní poplatek ve výši 1.000,-- Kč za vkladové řízení uhradí obdarovaný 

 
 

       Termín:  30.09.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný

bere na vědomí 
zápis č. 3/2017 ze zasedání kontrolního výboru dne 12. 4. 2017.

bere na vědomí 
plán práce kontrolního výboru pro rok 2017.
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bere na vědomí 
zápis č. 22/2017 z jednání finančního výboru dne 24. 4. 2017. 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 23. 3. 2017 a 6. 4. 2017. 

 


