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Spis. zn.: 87289/2017 
č. j.: 87301/2017 

z 29. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 14. 9. 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 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Záchrana Klapperothovy manufaktury 
v Šumperku“ mezi městem Šumperkem a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 
Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460. 
 

Termín: 29.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
záměr vybudovat v části objektu Klapperothovy manufaktury digitální interaktivní muzeum 
textilnictví a dále tvůrčí dílny pro veřejnost. 
 

Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
kontrolu usnesení ZM č. 1047/13, 1060/13, 463/16, 473/16, 533/16, 551/16, 633/16, 
638/16, 673/17, 674/17, 726/17, 728/17, 761/17, 762/17, 763/17, 764/17, 765/17, 
766/17, 770/17, 779/17, 780/17, 782/17, 783/17, 788/17, 789/17, 794/17, 798/17, 
799/17, 803/17, 806/17, 810/17, 813/17, 815/17, 816/17, 817/17 
 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
    81/15 do 31.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  430/16 do 31.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  725/17 do 30.06.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  767/17 do 30.11.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  805/17 do 03.11.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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ruší 
usnesení ZM č. 344/15 ze dne 17. 12. 2015. 
 

Termín: 14.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

ruší 
usnesení ZM č. 643/16 ze dne 15. 12. 2016 pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 14.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2017. 
 
 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30. 6. 2017. 
 

Základní škola Šumperk, 
Dr. E. Beneše 1 

PaedDr. 
Milan Tichý 1.040.400,75 81.788,90 

Základní škola Šumperk, 
8. května 63  

Mgr. 
Radovan Pavelka -459.333,28 45.946,29 

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38 

PaedDr. 
Hynek Pálka -312.641,36 177.323,63 

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22 

Mgr. 
Petr Málek -53.501,97 34.505,15 

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21 

Mgr. 
Viktor Verner  163.818,01 428.522,20 

Mateřská škola Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1 

Mgr. 
Yvona Šimková 36.573,00 14.112,35 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Silvie Zjavková 259.941,32 43.168,36 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B 

Bc. 
Pavlína Bošková 120.427,78 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP 
Doris Šumperk, Komenského 9 

PhDr. 
Petra Müllerová, PhD. -433.123,23 2.787,36 

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3 

MgA. 
Kamil Navrátil 466.848,76 180.595,00 

Městská knihovna Šumperk, 
17. listopadu 6 

Mgr. 
Kamila Šeligová 104.235,95 331,24 
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bere na vědomí 
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním v roce 2016/2017. 

 
 

schvaluje 
časový harmonogram pro udílení Cen města Šumperka za rok 2017. 
 

Termín: 14.09.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

schvaluje 
vylosovat deset navrhovatelů nominací na Ceny města Šumperka za rok 2017 s tím, že každý 
vylosovaný obdrží dvě vstupenky na slavnostní večer. 
 

Termín: 31.03.2018 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

schvaluje 
prodej vstupenek na Ceny města Šumperka za rok 2017 pro veřejnost (39 míst v 6. a 7. řadě). 
Prodejní cena jedné vstupenky je 100,-- Kč. 
 

Termín: 07.04.2018 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

bere na vědomí 
plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2017. 

 
 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 12 
odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2017, o omezení provozování hazardních her na území města 
Šumperka s účinností od 1. 1. 2018. 

Termín: 14.09.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
uzavření smlouvy o úvěru č. 0317342439/LCD dle předloženého materiálu za podmínek: 
výše investičního úvěru: 150.000.000,-- Kč 
splatnost: 10 let 
splácení: pravidelné měsíční splátky 
úroková sazba: pevná na celou dobu 1,09 % p. a. 
čerpání: jednorázově do 31.12.2017 
zajištění úvěru: bez zajištění 

 
Termín: 30.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
peněžitý vklad do společnosti Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 21, 
Šumperk, IČO 65138163, ve výši 150 mil. Kč za účelem navýšení základního kapitálu do 
31. 12. 2017. 

 
Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

doporučuje RM 
v působnosti valné hromady Podniků města Šumperka a. s. učinit další kroky vedoucí k úpisu 
akcií ve prospěch města Šumperka za účelem rekonstrukce sportovně-rekreačního areálu 
Benátky. 

 
Termín: 05.10.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

schvaluje 
prominout L. Š., Šumperk, poplatek z prodlení ve výši 104.770,-- Kč, vzniklý z pohledávek 
nájemného a služeb spojených s užíváním obecního bytu na adrese v Šumperku, přiznaných 
platebním rozkazem jednací číslo 209 C 82/2014-24. 

 
Termín: 30.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 13. 4. 2017 do 2. 5. 2017 dle usnesení rady města č. 2973/17 ze dne 6. 4. 2017, prodej 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5/10000 na st.p.č. 294/5 v k.ú. Dolní Temenice, za 
podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – stavba a pozemek jiného vlastníka 
- kupující: Společenství vlastníků jednotek pro dům Gagarinova 15, č.p. 2378, se sídlem 

Gagarinova 2378/15, Šumperk, IČO 27776531 
- 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: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
kupní cenu pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín, na kterém je plánována výstavba vodní 
nádrže č. 3, investor obec Nový Malín, se sídlem Nový Malín 240, IČO 00303089. Kupní cena 
se stanovuje za 1 m2 ve výši 103,-- Kč + DPH v platné výši pokud bude stanovena zákonná 
povinnost odvodu DPH z kupní ceny, přičemž výše kupní ceny platí do 28. 2. 2018. V případě 
většího záboru pozemku, než bylo předloženo pro schválení investičního záměru, může dojít 
k navýšení kupní ceny s ohledem na skutečný zábor pozemku ve vztahu k porostu na pozemku 
dotčeném stavbou vodní nádrže. 
Pokud nebudou do 28. 2. 2018 schváleny další podmínky pro uzavření smlouvy budoucí kupní, 
bude kupní cena stanovena s ohledem na aktuální základní cenu stavebního pozemku 
v souladu s oceňovací vyhláškou. 

Termín: 14.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
odkoupení části p.p.č. 224 o výměře cca 14 m2, části p.p.č. 1070/4 o výměře cca 57 m2 

a části p.p.č. 1316/5 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Horní Temenice do vlastnictví města Šumperka, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: výstavba komunikace a uložení inženýrských sítí 
- budoucí prodávající: M. P., Innsbruck 
- kupní cena: 600,-- Kč/m2 
- budoucí kupující město Šumperk uhradilo zálohu ve výši 10.500,-- Kč v souladu se 

smlouvou budoucí kupní obch /0066/2011/Vr ze dne 23. 7. 2013 
- budoucí kupující do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní uhradí prodávající 

2. zálohu na kupní cenu ve výši 20.000,-- Kč, doplatek kupní ceny bude prodávajícím 
uhrazen do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- smlouva o budoucí smlouvě kupní se uzavírá na dobu určitou s účinností od data 
zveřejnění v registru smluv do 31. 12. 2018 

- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno nejpozději do 28. 2. 2019 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu uhradí kupující město Šumperk 
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- do doby kolaudace komunikace bude uzavřena na odkoupení pozemků smlouva 

o smlouvě budoucí kupní 
Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

ruší 
usnesení ZM č. 288/15 ze dne 17. 9. 2015 v plném rozsahu. 
 

Termín: 14.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
přeřazení nemovitosti pozemku st.p.č. 21, jehož součástí je stavba č.p. 94 v obci a k.ú. 
Šumperk (or. ozn. nám. Míru 20), ze „Seznamu majetku určeného k ponechání v majetku 
města Šumperk“ na „Seznam majetku určeného k prodeji“. 
 

Termín: 31.10.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
kupní cenu pro prodej nemovitosti pozemku st.p.č. 21, jehož součástí je stavba č.p. 94 v obci 
a k.ú. Šumperk (or. ozn. nám. Míru 20) ve výši min. 7.500.000,-- Kč jako cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem. 

Termín: 31.10.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
odkoupení nemovitých věcí, pozemku st.p.č. 553/1 o výměře 10 172 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če, pozemku st.p.č. 5049 o výměře 290 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
p.p.č. 342/3 o výměře 586 m2, p.p.č. 1169/4 o výměře 832 m2, p.p.č. 1187/9 o výměře 
1 351 m2 a p.p.č. 1187/10 o výměře 263 m2, vše v obci a k.ú. Šumperk. 
- prodávající: OSOH, a. s., se sídlem Slovanská alej 1861/32, Plzeň, Východní Předměstí, 

PSČ 326 00, IČO 64360881 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 2.500,-- Kč/m2, tj. 33.735.000,-- Kč včetně DPH 
- kupní cena bude uhrazena do 1 roku od podpisu kupní smlouvy 
- správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
Termín: 30.06.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
v případě odkoupení pozemků v areálu bývalé Hedvy uložit majetkoprávnímu odboru jednat 
s vlastníkem pozemku p.č. 342/4 o výměře 179 m2, o jeho odkoupení (jde o možný přístupový 
pozemek do areálu) za kupní cenu 800,-- Kč/m2. 
 

Termín: 30.06.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
bezúplatný převod pozemků p.č. 2095/11 o výměře 152 m2, p.č. 2095/12 o výměře 105 m2, 
p.č. 2095/3 o výměře 166 m2, p.č. 2095/13 o výměře 22 m2, 2096/2 o výměře 276 m2, p.č. 
2096/4 o výměře 80 m2, p.č.  p.č. 2096/13 o výměře 4 m2, p.č. 2096/14 o výměře 42 m2, 
p.č. 2096/15 o výměře 29 m2, p.č. 2096/17 o výměře 26 m2, p.č. 2096/18 o výměře 560 m2, 
p.č. 2096/20 o výměře 60 m2, p.č. 2096/21 o výměře 407 m2, p.č. 2096/22 o výměře 64 m2, 
p.č. 2096/23 o výměře 72 m2, p.č. 2096/24 o výměře 44 m2, p.č. 2096/25 o výměře 597 m2, 
p.č. 2096/26 o výměře 129 m2, p.č. 2096/27 o výměře 40 m2  a p.č. 1268/36 o výměře 
62 m2 vše v k.ú. Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, z hospodaření 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 narovnání majetkoprávního vztahu. Nabyvatel uhradí veškeré 
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na 
vklad do katastru nemovitostí. 

Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje, 
že sjednaná kupní cena dle ujednání smluv o budoucích smlouvách kupních o převodu 
vlastnictví jednotky s nájemci a budoucími kupujícími 80 b.j. v domě nám. Jana Zajíce 13, 14, 
Šumperk, za převod vlastnictví bytové jednotky je sjednána včetně podílu na společných 
částech domu č.p. 2958 a na pozemku pod domem st.p.č. 725/7 v k.ú. Šumperk, obec 
Šumperk. 

Termín: 14.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 195/1 a st.p.č. 125/1 v k.ú. 
Dolní Temenice, obec Šumperk (or. lokalita při ul. Šumavské), 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: 31.03.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
nákup cisternové automobilové stříkačky s rozloženým financováním v letech 2017 a 2018 dle 
důvodové zprávy. 

Termín: 14.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

schvaluje 
dodatek č. 4 ke zřizovací listině Městské knihovny Šumperk, 17. listopadu 6, Šumperk, 
IČO 65496604, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2003, dodatku č. 2 ze dne 2. 5. 2008 
a dodatku č. 3 ze dne 12. 12. 2013. 

Termín: 14.09.2017 
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: FbC Asper Šumperk, z. s., nám. Jana Zajíce 2832/11, Šumperk, IČO 26550881 
Zastoupený: Ing. Ondřejem Mrázkem 
Účel použití: na náklady spojené s pronájmy sportovních hal a tělovýchovných zařízení 
Výše částky: 80.000,-- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
 

Termín: 14.09.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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schvaluje 
zapracovat do rozpočtu na rok 2018 poskytnutí spoluúčasti města Šumperka v maximální výši 
1.400 tis. Kč, TJ Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/51, Šumperk, IČO 14617790, na 
financování akce „Vybudování zázemí oddílu kanoistiky TJ Šumperk, z. s.“ za podmínky, že na 
akci bude TJ Šumperk, z. s., poskytnuta státní investiční dotace MŠMT ČR z Vyhlášené podpory 
sportu pro rok 2017/2018 – investiční prostředky - programu 133 530 „Podpora materiálně 
technické základny sportu programové financování“ – podprogram 133D 531 „Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“. 
 

Termín: 14.12.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

schvaluje 
zapracovat do rozpočtu na rok 2018 poskytnutí spoluúčasti města Šumperka v maximální 
výši 812 tis. Kč, Kuželkářský klub Šumperk, z. s., Žerotínova 55, Šumperk, 
IČO 68318375, na financování akce „Rekonstrukce kuželny Šumperk“ za podmínky, že na 
akci bude TJ Šumperk, z. s., poskytnuta státní investiční dotace MŠMT ČR z Vyhlášené podpory 
sportu pro rok 2017/2018 – investiční prostředky - programu 133 530 „Podpora materiálně 
technické základny sportu programové financování“ – podprogram 133D 531 „Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“. 
 

Termín: 14.12.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

bere na vědomí 
zápis č. 24/2017 z jednání finančního výboru dne 11. 9. 2017. 

 
 


