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Spis. zn.: 102746/2017 

č. j.: 109279/2017 
 

z 30. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 2. 11. 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. 727/17, 768/17, 769/17, 771/17, 791/17, 793/17, 795/17, 
796/17, 800/17, 802/17, 814/17, 820/17, 821/17, 825/17, 826/17, 830/17, 834/17, 
838/17, 840/17, 842/17, 843/17, 844/17, 848/17, 851/17, 852/17 
 
 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  515/16 do 28.02.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  516/16 do 28.02.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  517/16 do 28.02.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  722/17 do 31.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  723/17 do 31.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  724/17 do 31.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  740/17 do 14.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  797/17 do 14.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  835/17 do 14.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Brož 
  837/17 do 14.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Brož 
  850/17 do 14.12.2017 Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 
 

schvaluje 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého 
kraje. 

 
Termín: 30.11.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území města Šumperka. 
 

 
Termín: 30.11.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
navýšení dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály s. r. o., Lidická 2819/81, 
Šumperk, IČO 27786781, provozující areály plaveckých bazénů v Šumperku na rok 2017 
z částky 2.000 tis. Kč na částku 4.800 tis. Kč. 

 
Termín: 30.11.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
navýšení dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, s. r. o., Lidická 2819/81, 
Šumperk, IČO 27786781, provozující zimní stadion v Šumperku na rok 2017 z částky 
3.000 tis. Kč na částku 3.800 tis. Kč. 

 
Termín: 30.11.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo XVI roku 2017: 
příjmy ve výši:      7.621 tis. Kč 
výdaje ve výši:  155.567 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  566.486 tis. Kč 
výdaje celkem:  858.991 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 863.026 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   860.861 tis. Kč 
 

 
Termín: 30.11.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Divadlu Šumperk, s. r. o., IČO 25875906 
na osvětlovací pult ve výši 200 tis. Kč. 
Termín profinancování dotace:   do 31.01.2018 
Termín vyúčtování dotace:   do 15.02.2018 
 

 
Termín: 30.11.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

bere na vědomí 
navýšení částky na realizaci projektu „Úprava okolí bývalé trafostanice v příměstském lese 
a vyznačení andělských stezek“ o částku 20.000,-- Kč z rozpočtu odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů. 
 

 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtového opatření roku 2017 přesun částky ve výši 20.000,-- Kč 
v rámci rozpočtu odboru ŠKV za účelem dokončení realizace projektu „Úprava okolí bývalé 
trafostanice v příměstském lese a vyznačení andělských stezek“. 
 

Termín: 09.11.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2018. 
 
 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2018. 
 

Termín: 02.11.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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schvaluje 
 
1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2018 

 
2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2018 

 
3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2018 

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

výkonnostního sportu pro rok 2018 
 

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2018 
 

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2018 
 

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 
 

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 
v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2018 

 
 
Termín: 02.11.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

schvaluje 
vyhlášení dotačního programu „Podpora neziskových akcí“. 
 

Termín: 02.11.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

schvaluje 
vyhlášení dotačního programu „Podpora celoroční činnosti“. 
 

Termín: 02.11.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

schvaluje 
vyhlášení dotačního programu „Podpora výkonnostního sportu“. 
 

Termín: 02.11.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. SML/2017/0350/MJP uzavřené 
dne 22. 5. 2017 mezi městem Šumperkem jako budoucím prodávajícím a L. a J. H., oba bytem 
Nový Malín, jako budoucími kupujícími na byt v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk, kterým 
dojde ke změně v označení budoucího kupujícího tak, že budoucím kupujícím bytu je výlučně 
J. H., bytem Šumperk. 

 
Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
na základě zveřejněného záměru prodeje od 26. 6. 2017 do 12. 7. 2017 dle usnesení RM 
č. 3328/17 ze dne 22. 6. 2017 budoucí prodej p.p.č. 1031/10 o výměře 875 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za podmínek: 
- budoucí kupující: J. H., Šumperk 
- kupní cena 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši 
- budoucí kupující uhradí doplatek zálohy na kupní cenu do výše 90 % kupní ceny bez DPH 

do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní; do výše doplatku zálohy 
bude započítána složená záloha na kupní cenu ve výši 30 %, vyrovnání kupní ceny bude 
uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejdříve do 90 dnů ode dne předání 
dokončené stavby komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za 
Hniličkou“, Horní Temenice (dále jen výstavba), nejpozději do 60 dnů ode dne kolaudace 
výstavby, nejpozději však do 30. 6. 2019 

- pokud nebude proveden doplatek kupní ceny do výše 90 % kupní ceny bez DPH ve 
stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající jednostranně odstoupit od budoucí 
kupní smlouvy 

- budoucí prodávající si vyhrazuje, v případě nedodržení hranic pozemku p.č. 1031/2 v k.ú. 
Horní Temenice při „výstavbě“, posunout hranice prodávaného pozemku navazujícího na 
p.p.č. 1031/2 v k.ú. Horní Temenice tak, aby „výstavba“ zůstala na pozemku ve vlastnictví 
města Šumperka, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu ponese budoucí 
prodávající 

- budoucí prodávající se zavazuje, že pro případ vyřízení rozhodnutí k povolení stavby RD 
uzavře s budoucím kupujícím smlouvou s právem provést stavbu 

- v případě odstoupení od smlouvy ze strany budoucího kupujícího se sjednává ve prospěch 
budoucího prodávajícího odstupné ve výši 5 % z kupní ceny celkem bez DPH 

- výstavbu RD na jednotlivých pozemcích lze realizovat po realizaci smlouvy budoucí kupní 
- budoucí kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 
- budoucí kupující převezmou závazek, že pozemky v rámci výstavby budou pozemky v dané 

lokalitě používány jako staveniště, dále budou pozemky využívány k zajištění obslužnosti 
p.p.č. 1031/16, a to do doby dokončené výstavby 
 
 

Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 



ZM 30 – 02.11.2017 
 

6 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 6. 9. 2017 do 22. 9. 2017 dle usnesení rady města č. 3507/17 ze dne 31. 8. 2017, 
směnu pozemků za podmínek: 

 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převedena do vlastnictví O. D., Šumperk, část pozemku p.č. 68/1, dle GP díl „a“ 
o výměře 9 m2 a část p.p.č. 61/21, dle GP p.p.č. 61/29 o výměře 39 m2 a část p.p.č. 
61/22, dle GP p.p.č. 61/30 o výměře 5 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice, přičemž hodnota 
směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 
300,-- Kč/m2 

- z vlastnictví O. D., Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část p.p.č. 70/2, dle GP p.p.č. 70/3 o výměře 
78 m2 a část st.p.č. 54/2, dle GP p.p.č. 958 o výměře 37 m2 v k.ú. Dolní Temenice, 
přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku 
a finanční částky 300,-- Kč/m2 

- finanční doplatek směňovaných pozemků ve výši 18.600,-- Kč bude městem Šumperkem 
uhrazen do 15 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy, před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků a správní 
poplatek za zápis vkladu vlastnického práva budou hrazeny účastníky smlouvy, každý 
z nich ve výši 1/2 skutečných nákladů 

Termín: 31.01.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 722/17 ze dne 23. 3. 2017, kterým byl schválen prodej pozemků ve 
vnitrobloku Wolkerova, Vrchlického a Revoluční. Ke změně dojde v části kupujících, kde 
z důvodu prodeje bytové jednotky v domě Wolkerova 2a, Šumperk, bude místo E. D., 
Vikýřovice, nově A. B., Šumperk. 
 
Ostatní kupující a podmínky stanovené usnesením ZM č. 722/17 zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
na základě zveřejněného záměru prodeje od 14. 8. 2017 do 30. 8. 2017 dle usnesení RM 
č. 3452/17 ze dne 10. 8. 2017 a v souladu s usneseními RM č. 3573/17 a č. 3574/17 ze 
dne 5. 10. 2017 budoucí prodej p.p.č. 1291/3 o výměře 2 165 m2, p.p.č. 1291/6 o výměře 
1 044 m2, p.p.č. 3019 o výměře 162 m2, p.p.č. 1278/18 o výměře 161 m2 vše v k.ú. 
Šumperk, dále jen „předmět prodeje“, za podmínek: 
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- do doby kolaudace stavby komunikace a inženýrských sítí na částech pozemků p.č. 
1291/9 a st.p.č. 1895/2, oba v k.ú. Šumperk, bude uzavřena na předmět prodeje 
smlouva budoucí kupní 

- budoucí kupující: T. P., Šumperk, T. P., Dolní Studénky, M. F., Velké Losiny 
- předmět prodeje bude v rámci smlouvy budoucí kupní sjednán s budoucími kupujícími, 

každému ve výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3; pokud bude před uzavřením 
smlouvy kupní předmět prodeje rozdělen, po dohodě všech kupujících, na základě 
geometrického plánu na reálné parcely, budou tyto prodány jednotlivým kupujícím tak, jak 
si sami určí 

- kupní cena: 1.300,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v době převodu vlastnického práva 
- účel prodeje: výstavba 3 rodinných domů s vybudováním komunikace a inženýrských sítí 

na předmětu prodeje, dále jen „záměr využití nabízeného území“ 
- 10 % kupní ceny bude uhrazeno při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, přičemž 

výše 1. zálohy bude vypočtena bez DPH 
- po pravomocném stavebním povolení na výstavbu inženýrských sítí (nepočítá se 

s přípojkou plynovodu) a komunikace z ul. Americké na části p.p.č. 1291/9 a části st.p.č. 
1895/2 oba v k.ú. Šumperk, bude na základě výzvy budoucího prodávajícího uhrazena 
2. záloha na kupní cenu ve výši 40 % budoucí kupní ceny bez DPH, vyrovnání kupní ceny 
bude uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva v katastru nemovitostí 

- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno do 60 dnů ode dne kolaudace 
stavby komunikace a inženýrských sítí na části st.p.č. 1895/2 a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. 
Šumperk, nejpozději do 31. 12. 2021. Do této doby bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí kupní. Pokud dojde k rozdělení předmětu převodu na jednotlivé části, je 
podmínkou převodu vlastnického práva vydaný souhlas k dělení předmětu prodeje 

- veškeré náklady na projektovou dokumentaci pro stavební řízení „záměru využití 
nabízeného území“, ponese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení ze strany 
budoucího kupujícího od smlouvy nebudou tyto náklady budoucím prodávajícím 
kompenzovány 

- budoucí prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v plném rozsahu v případě: 
- pokud nebude ve správním stavebním řízení povolena výstavba komunikace 

a inženýrských sítí, 
- v případě, pokud nebudou hrazeny zálohy na kupní cenu. 

V případě odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude záloha na kupní cenu 
vrácena budoucímu kupujícímu do 30 dnů ode dne odstoupení, bez nároku na úrok ze 
složené výše zálohy 

- v případě ukončení smlouvy budoucí kupní ze strany budoucího kupujícího se sjednává 
ve prospěch budoucího prodávajícího odstupné ve výši složené první zálohy na kupní cenu, 
tj. 10 % kupní ceny bez DPH 

- budoucí prodávající si sjednává smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny v případě 
nedodržení schváleného „záměru…“ 

- budoucí prodávající si vyhrazuje zúžit předmět prodeje v části navazující na plánovanou 
komunikaci na st.p.č. 1895/2 a p.p.č. 1291/9, oba v k.ú. Šumperk, pro vybudování 
obratiště v případě, pokud toto nebude vyprojektováno na částech pozemků určených 
k výstavbě samotné komunikace, dále si vyhrazuje v případě, pokud bude vyprojektována 
společná šachta na připojení inženýrských sítí umístěna na předmětu prodeje tuto umístit 
tak, aby bylo možné napojení „záměru…“ a upravit tak hranice předmětu prodeje nebo 
předmět prodeje zatížit příslušnou služebností 

- komunikace a inženýrské sítě na předmětu prodeje budou postaveny výhradně na náklady 
kupujících 

- vybudovaná komunikace na předmětu prodeje bude tato dále ve správě a v majetku 
budoucího kupujícího, pokud v rámci stavby komunikace nebude rozhodnuto, že ji do 
správy a svého majetku převezme město 

 
Termín: 31.01.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě zveřejněného záměru prodeje od 10. 10. 2017 do 26. 10. 2017 dle usnesení rady 
města č. 3576/17 ze dne 5. 10. 2017 budoucí prodej části pozemku p.č. 1581/2 o výměře 
cca 50 m2, části pozemku p.č. 1581/1 o výměře cca 560 m2, části p.p.č. 1662/19 o výměře 
cca 14 500 m2 a části p.p.č. 1534/42 o výměře cca 75 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- v souladu se zveřejněným záměrem prodeje bude uzavřena smlouva budoucí kupní 
- budoucí kupující: REAL SYSTÉM DEVELOPMENT a. s., se sídlem Lessnerova 263, Praha 10, 

Petrovice, PSČ 109 00, IČO 28374363 
- kupní cena 250,-- Kč/m2 + DPH v platné výši k datu převodu vlastnického práva 
- záloha na kupní cenu ve výši 10 % budoucí kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy 

budoucí kupní 
- účel prodeje: výstavba v souladu s územním plánem 
- budoucí kupující na své náklady vybuduje, na základě  vydaného územního rozhodnutí ze 

dne 8. 3. 2011, čj. MUSP 13967/2011, sp.zn: 98362/2010/VYS/NAMA, komunikační 
napojení včetně inženýrských sítí pro výstavbu v souladu s územním plánem 

- předmětem převodu vlastnického práva nebudou části pozemků zastavěné komunikačním 
napojením, včetně chodníků do parku 

- vybudovaná komunikace bude investorem darem převedena do majetku města v souladu 
s usnesením zastupitelstva města č. 653/12 

- budoucí kupující dokončí výstavbu komunikační napojení včetně inženýrských sítí pro 
výstavbu v souladu s územním plánem nejpozději do 31. 7. 2019 

- budoucí kupující je povinen v rámci přípravy výstavby vyhradit sběrné místo na třídění 
odpadů 

- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po vydaném pravomocném 
rozhodnutí  k povolení stavby do trvalého provozu a užívání, nejpozději do 30. 6. 2020 za 
podmínky splněné závazné podmínky, tj. předložení pravomocného rozhodnutí k povolení 
stavby do trvalého provozu 

- smlouva budoucí kupní bude uzavřena společně s dohodou o ukončení smluv budoucích 
kupních označených jako obch/0036/2008/Vr, obch/0035/2009 a obch/0064/2010 

 
 
Termín: 28.02.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy budoucí kupní označené jako obch/0036/2008 ze dne 
7. 1. 2008 ve znění dodatků č. 1 ze dne 12. 3. 2009, dodatku č. 2 ze dne 10. 7. 2009, 
dodatku č. 3 ze dne 29. 10. 2010 a dodatků společných ke smlouvám budoucím kupním 
označených jako obch/0036/2008 ze dne 7. 1. 2008, obch/0035/2009/ ze dne 10. 7. 2009 
a smlouvě obch/0064/2010 ze dne 19. 11. 2010, tj. dodatku ze dne 16. 1. 2012, dodatku 
č. 2 ze dne 23. 1. 2013, dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2014, dodatku č. 4 ze dne 20. 1. 2015 
a dodatku č. 5 ze dne 16. 12. 2015. Dodatkem dojde k ukončení sjednaného budoucího 
předmětu prodeje dle smlouvy budoucí kupní označené jako obch/0036/2008 z důvodu 
sjednání nové smlouvy budoucí kupní, jejímž předmětem budoucího prodeje budou pozemky 
uvedené ve smlouvě budoucí kupní označené jako obch/0036/2008 ze dne 7. 1. 2008. 

 
 
Termín: 28.02.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy budoucí kupní označené jako obch/0064/2010 ze dne 
19. 11. 2010 ve znění dodatků společných ke smlouvám budoucím kupním označených jako 
obch/0036/2008 ze dne 7. 1. 2008, obch/0035/2009/ ze dne 10. 7. 2009 a smlouvě 
obch/0064/2010 ze dne 19. 11. 2010, tj. dodatku ze dne 16. 1. 2012, dodatku č. 2 ze dne 
23. 1. 2013, dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2014, dodatku č. 4 ze dne 20. 1. 2015 a dodatku č. 5 
ze dne 16. 12. 2015. Dodatkem dojde k ukončení sjednaného budoucího předmětu prodeje 
dle smlouvy budoucí kupní označené jako obch/0064/2010 z důvodu sjednání nové smlouvy 
budoucí kupní, jejímž předmětem budoucího prodeje budou pozemky uvedené ve smlouvě 
budoucí kupní označené jako obch/0064/2010 ze de 19. 11. 2010. 

 
Termín: 28.02.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy budoucí kupní označené jako obch/0035/2009 ze dne 
10. 7. 2009 dodatků společných ke smlouvám budoucím kupním označených jako 
obch/0036/2008 ze dne 7. 1. 2008, obch/0035/2009/ ze dne 10. 7. 2009 a smlouvě 
obch/0064/2010 ze dne 19. 11. 2010, tj. dodatku ze dne 16. 1. 2012, dodatku č. 2 ze dne 
23. 1. 2013, dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2014, dodatku č. 4 ze dne 20. 1. 2015 a dodatku č. 5 
ze dne 16. 12. 2015. Dodatkem dojde k ukončení sjednaného budoucího předmětu prodeje 
dle smlouvy budoucí kupní označené jako obch/0035/2009 z důvodu sjednání nové smlouvy 
budoucí kupní, jejímž předmětem budoucího prodeje budou pozemky uvedené ve smlouvě 
budoucí kupní označené jako obch/0035/2009 ze de 10. 7. 2009. 

 
Termín: 28.02.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 9. 2017 do 22. 9. 2017 dle usnesení rady města č. 3487/17 ze dne 
31. 8. 2017, bezúplatný převod částí pozemku p.č. 104/10 o celkové výměře 219 m2, dle 
geometrického plánu č. 967-514/207 ze dne 3. 5. 2017 jde o pozemky p.č. 104/10 
o výměře 150 m2 a p.č. 104/25 o výměře 69 m2, oba v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, 
z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 
do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, 
PSČ 779 11, IČO 60609460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 709603998, 
a současně bezúplatné nabytí částí pozemku p.č. 104/11 o celkové výměře 40 m2, dle 
geometrického plánu č. 967-514/2017 ze dne 3. 5. 2017 jde o pozemky p.č. 104/11 
o výměře 7 m2, p.č. 104/21  o výměře 4 m2 a p.č. 104/26 o výměře 29 m2, a částí pozemku 
p.č. 918/1 o celkové výměře 63 m2, dle geometrického plánu č. 967-514/2017 ze dne 
3. 5. 2017 jde o pozemky p.č. 918/19 o výměře 2 m2, p.č. 918/20 o výměře 12 m2, p.č. 
918/22  o výměře 11 m2, p.č. 918/23 o výměře 16 m2 a p.č. 918/24 o výměře 22 m2, vše 
v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 
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nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 
 

Termín: 31.03.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2017 do 30. 8. 2017 dle usnesení rady města č. 3435/17 ze dne 
10. 8. 2017, bezúplatný převod pozemků p.č. 276/14 o výměře 88 m2, p.č. 2039/5 o výměře 
59 m2, oba v obci a k.ú. Šumperk, a pozemků p.č. 108/30 o výměře 138 m2, p.č. 108/41 
o výměře 81 m2, p.č. 108/42 o výměře 350 m2, p.č. 120/4 o výměře 320 m2, p.č. 126/12 
o výměře 34 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, z vlastnictví města Šumperka, se 
sídlem nám Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, do vlastnictví Olomouckého kraje, se 
sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, do 
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Lipenská 
753/120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399, a současně bezúplatné nabytí pozemků p.č. 
276/6 o výměře 15 m2, p.č. 276/7 o výměře 39 m2, p.č. 276/16 o výměře 32 m2, p.č. 276/17 
o výměře 139 m2, p.č. 276/18 o výměře 19 m2, p.č. 276/19 o výměře 1 m2, p.č. 276/20 
o výměře 1 m2, p.č. 2042/3 o výměře 29 m2 a p.č. 2119/6 o výměře 66 m2, vše v k.ú. a obci 
Šumperk, a pozemků p.č. 274/22 o výměře 1 m2, p.č. 917/2 o výměře 6 m2, p.č. 918/11 
o výměře 42 m2, p.č. 918/12 o výměře 127 m2, p.č. 918/13 o výměře 45 m2, p.č. 918/14 
o výměře 55 m2, p.č. 918/15 o výměře 11 m2, p.č. 918/16 o výměře 4 m2 a p.č. 918/17 
o výměře 33 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, z vlastnictví Olomouckého kraje, 
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. Nabyvatelé uhradí správní 
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 
 
Termín: 31.03.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 506/16 ze dne 16. 6. 2016, kterým byl 
schválen budoucí výkup části p.p.č. 873/2 o výměře cca 265 m2, části p.p.č. 884/1 o výměře 
cca 45 m2 a části p.p.č. 885 o výměře cca 193 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, z vlastnictví 
J. a M. P., Bratrušov, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, za účelem realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“. Změna spočívá ve zvýšení 
výměry převáděné části p.p.č. 873/2 v k.ú. Horní Temenice z cca 265 m2 na cca 289 m2 a ve 
zvýšení výměry převáděné části p.p.č. 884/1 v k.ú. Horní Temenice z cca 45 m2 na cca 62 m2. 
Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. S J. a M. P. bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě kupní. 

Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 10. 10. 2017 do 26. 10. 2017 dle usnesení rady města č. 3558/17 ze dne 5. 10. 2017, 
nepeněžitý vklad akcionáře města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., 
se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČO 47674954, a to vodovody a kanalizace: 

 
1. vodovod Horní Temenice s příslušenstvím dle stavebního povolení Okresního úřadu – 

referátu životního prostředí čj. Voda 1532/2/R-163/2001, 2002-Kl-El-231/2 ze dne 
31. 5. 2002 

2. Šumperk rekonstrukce kanalizace – odkanalizování oblasti Temenice (dílčí část: stoka A 
[od Š1 po Š37f], A4, A4-1, A5, A6, A6-1, A7-1, Aa, A8, A9, A12, A13, B) na pozemcích v k.ú. 
Dolní Temenice a Horní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk 
– odboru životního prostředí čj. ŽPR-1636/R-124/2005-Ing.Pu ze dne 28. 7. 2005 

3. Šumperk rekonstrukce kanalizace – odkanalizování oblasti Temenice (dílčí část: stoka A 
[Š37f-A85], A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, 
A29, A30, A31, A32, A33, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, 
A47) v k.ú. Horní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – 
odboru životního prostředí čj. ŽPR-2556/R-185/2005-Ing.Pu ze dne 21. 10. 2005 

4. horní tlakové pásmo vodovodu Šumperk SO 310 dle kolaudačního rozhodnutí Městského 
úřadu Šumperk – odboru životního prostředí „Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – 
Temenici, včetně regulace potoka Temenec“ čj. ŽPR-2825/R-206/2005-Ing.Tu ze dne 
2. 12. 2005 

5. SO-01 distribuční řady + výtlak HTP – část vodovodního řadu V-5 a SO-03 zrychlovací 
čerpací stanice na p.č. 296 v k.ú. Horní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Městského 
úřadu Šumperk – odboru životního prostředí „Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – 
Temenici, včetně regulace potoka Temenec“ čj. ŽPR-2974/R-223/2005-Ing.Tu ze dne 
19. 12. 2005 

6. splašková kanalizace SO-03 „Zástavba lokality za ulicí Prievidzskou – inženýrské sítě“ na 
pozemcích v k.ú. Dolní Temenice dle kolaudačních rozhodnutí Městského úřadu Šumperk 
– odboru životního prostředí čj. ŽPR-166/R-189/2005-Ing.Já ze dne 3. 11. 2005 a čj. ŽPR-
2687/R-204/2005-Ing.Já ze dne 30. 11. 2005 

7. vodovod SO-04 „Zástavba lokality za ulicí Prievidzskou – inženýrské sítě“ na pozemcích 
v k.ú. Dolní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – odboru 
životního prostředí čj. ŽPR-2687/R-204/2005-Ing.Já ze dne 30. 11. 2005 

8. splaškovou kanalizaci (dílčí část: stoka A [ Š85 po Š94], A1, A3, A3-1, A3-1-1, A10, A10-1, 
A11, A34, A34-1, A48) na pozemcích v k.ú. Horní Temenice dle kolaudačního rozhodnutí 
Městského úřadu Šumperk – odboru životního prostředí sp.zn. 142621/2006 ŽPR/IVPU, 
č.j. MUSP 189327/2006 ze dne 30. 11. 2006 

9. horní tlakové pásmo vodovodu Šumperk SO 310 – vodovod – vodovodní řad V-P-1 dle 
kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk – odboru životního prostředí 
„Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – Temenici, včetně regulace potoka Temenec“, 
sp.zn. 124501/2006 ŽPR/ALTU, čj. MUSP 164547/2006 ze dne 20. 10. 2006 

10. vodovod a splaškovou kanalizaci v lokalitě Panorama II v Šumperku, na kterou byl vydán 
kolaudační souhlas s užíváním stavby MěÚ Šumperk, odborem životního prostředí, dne 
14. 8. 2013 pod čj. MUSP 64750/2013, sp.zn.: 59701/2013 ŽPR/ALTU 

11. 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 čj. MUSP 69447/2014, sp.zn. 63375/2014 ŽPR/IVPU 

 
Hodnota vkládaného majetku města Šumperka bude stanovena znaleckým posudkem, který 
na své náklady zajistí společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 
 

Termín: 31.12.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 27.982,70 Kč za dlužníkem Z. H., Šumperk, 
vzniklých neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na adrese Šumperk, 
řešených v insolvenčním řízení a neuspokojených v rámci soudem schváleného oddlužení. 
 

 
Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
prominutí a odpis pohledávek v celkové výši 52.717,-- Kč za zemřelou N. K., posledně bytem 
Vikýřovice, vzniklých neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na adrese 
Šumperk. 
 

 
Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

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 15 mil. Kč za účelem navýšení základního kapitálu 
společnosti na novou výši 405.554.785,-- Kč, se splatností peněžitého vkladu za 30 ks nově 
emitovaných akcií každá o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč ve lhůtě splatnosti do 90 dnů 
ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu. 
 

 
Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
Strategii prevence kriminality v Šumperku na období 2018–2021 dle předloženého materiálu. 
 

Termín: 02.11.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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schvaluje 
poskytnutí zápůjčky v souladu s ustanovením § 2390 a násl. občanského zákoníku: 
zapůjčitel: město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 
vydlužitel: Pontis Šumperk, o. p. s., Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907 
účel zápůjčky: financování projektu Polsko-česká kampaň: bezpečný a aktivní senior 
částka: 366.000,-- Kč (slovy třistašedesátšesttisícKč) 
úroková sazba: 1% p. a. 
návratnost zápůjčky: do 30.04.2019 
zápůjčka bude poskytnuta v případě přiznání dotace na uvedený projekt 
 

 
Termín: 31.03.2018 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
uzavření smlouvy o finančním leasingu č. 1066139 dle předloženého materiálu za podmínek: 
výše akontace: 206.080,-- Kč s DPH 
splatnost: 54 měsíců 
splácení: pravidelné měsíční splátky ve výši 2.475,33 Kč s DPH/měsíc 
úroková sazba: pevná na celou dobu 5,26 % p. a. 
kupní cena vozidla: 121,-- Kč s DPH 
 

Termín: 15.12.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje Základní škole Šumperk, 
8. května 63, IČO 00852317, vybavení školní jídelny dle předloženého materiálu, v evidované 
ceně 2.222.632,-- Kč. 

Termín: 02.11.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje Mateřské škole Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, drobný dlouhodobý majetek 
dle předloženého materiálu, v evidované ceně 74.360,-- Kč. 
 

 
Termín: 02.11.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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schvaluje 
uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje Pedagogicko-psychologické poradně 
Olomouckého kraje, U Sportovní haly 1a, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 60338911, pracoviště 
Šumperk, Husitská 12, drobný dlouhodobý majetek dle předloženého materiálu, v evidované 
ceně 37.095,-- Kč. 

Termín: 02.11.2017 
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: Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, z. s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk, 

IČO 00494917 
Zastoupený: Ing. Lubošem Cekrem 
Účel použití: na úhradu nákladů spojených s dopravou k tréninkovým jednotkám 

mládežnického družstva do Uničova, Šternberka a Moravské Třebové v období 
od 20.08. 2017 do 07.11.2017 

Výše částky: 687.000,-- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2018 
 
 

Termín: 02.11.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtových opatření roku 2017 navýšení rozpočtu ve výši 687.000,-- Kč 
na pokrytí žádosti Hokejového klubu Mladí Draci Šumperk, z. s., o individuální dotaci 
z rozpočtu města Šumperka pro rok 2017. 
 

Termín: 30.11.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

schvaluje 
dodatek č. 15 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 
 

Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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schvaluje 
dodatek č. 10 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 
 

Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

bere na vědomí 
zápis č. 25/2017 z jednání finančního výboru dne 23. 10. 2017. 

bere na vědomí 
zápis č. 5/2017 ze zasedání kontrolního výboru dne 18. 10. 2017.

bere na vědomí 
zápis z kontroly využívání služebních vozidel Městského úřadu Šumperk. 
 
 

bere na vědomí 
zápis z kontroly inventarizace majetku města Šumperka. 
 
 

bere na vědomí 
zápis z kontroly inventarizace pozemků v majetku města Šumperka. 
 

 



 

257/XVI. Daně z příjmů 2 000 aktualizace dle očekávané skutečnosti
258/XVI. Daň z přidané hodnoty 12 000 aktualizace dle očekávané skutečnosti
259/XVI. Odvody z loterií 8 000 aktualizace dle očekávané skutečnosti

260/XVI. PMŠ vyúčtování minulých let 3 897 závěrečný účet za rok 2016

261/XVI. Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší -6 344 aktualizace dotace pro rok 2017
262/XVI. Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 5 -4 000 změna podmínek - dotace neposkytnuta
263/XVI. Veselá školka - navýšení kapacity MŠ -7 932 příjem dotace v roce 2018

  

 

264/XVI. Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců -4 033 mzdové výdaje-dotace SPOD /II.splátka/
265/XVI. 6 000 nákup cisternové automobilové stříkačky dle usn.ZM 850/17

  
266/XVI. Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadion) 800 navýšení dotace pro rok 2017 dle předloženého materiálu ŠSA1
267/XVI. Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény) 2 800 navýšení dotace pro rok 2017 dle předloženého materiálu ŠSA1
268/XVI. PMŠ a.s. - navýšení základního kapitálu 150 000 úvěr 


