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Spis. zn.: 120431/2017 

č. j.: 120437/2017 

 

U S N E S E N Í  

z 31. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 14. 12. 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. 

903/17 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 797/17, 805/17, 835/17, 837/17, 858/17, 859/17, 860/17, 

861/17, 862/17, 863/17, 865/17, 867/17, 868/17, 869/17, 870/17, 871/17, 888/17, 

891/17, 892/17, 893/17, 895/17 

 

 

904/17 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

  740/17 do 31.01.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  767/17 do 25.01.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  850/17 do 25.01.2018 Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

905/17 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 853/17 ze dne 14. 9. 2017 

ruší 

usnesení ZM č. 853/17 ze dne 14. 9. 2017 pro bezpředmětnost. 

 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

 

906/17 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 854/17 ze dne 14. 9. 2017 

ruší 

usnesení ZM č. 854/17 ze dne 14. 9. 2017 pro bezpředmětnost. 

 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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907/17 Kontrola plnění usnesení – doplnění a změna usnesení ZM č. 894/17 

ze dne 2. 11. 2017 

schvaluje 

doplnění a změnu usnesení ZM č. 894/17 ze dne 2. 11. 2017 takto: 

- a zápasům 

- a Olomouce 

- z 20.08.2017 na 04.08.2017. 

Bude řešeno uzavřením Dodatku č. 1 mezi městem Šumperkem a příjemcem Hokejový Klub 

Mladí Draci Šumperk, z. s.“ 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

908/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2018 - individuální žádost 

neschvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 868/17 ze dne 2. 11. 2017. 

 

Příjemce: Fotbal  Šumperk, s. r. o., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 27847861 

Zastoupený: Vladimírem Dostálem a Bohdanem Heclem 

Účel použití: na pokrytí nákladů nutných k provozování sportovní činnosti mužstva mužů: 

dopravné, nájmy, rozhodčí, trenéři, hráči, sportovní vybavení a materiál, 

přestupy, opravy a údržba, faktury za ostatní služby nutné k zajištění sportovní 

činnosti 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

 

909/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2018 - individuální žádost 

neschvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 868/17 ze dne 2. 11. 2017. 

 

Příjemce: Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje zájmové sdružení 

právnických osob, Jungmannova 972/25, Olomouc, IČO 72563401 

Zastoupený: Mgr. Marcelou Vystrčilovou 

Účel použití: na odměnu koordinátora Nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) 

na Šumpersku, materiál a cestovní náhrady koordinátora, propagace regionu 

a poradenství pro NNO, pořádání regionálních akcí, činnost šumperské sekce, 

činnost webmastera webových stránek Unie nestátních neziskových organizací 

 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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910/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2018 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 868/17 ze dne 2. 11. 2017. 

 

 

Příjemce: Společnost česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z. s., Kladská 

233/1, Šumperk, IČO 43961266 

Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Brožem 

Účel použití: na provoz Společnosti česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z. s., 

  a na provoz Evropského domu setkávání Kladská 233/1, Šumperk 

Výše částky: 260.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

911/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2018 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 868/17 ze dne 2. 11. 2017. 

 

Příjemce: Hokej Šumperk 2003, s. r. o., Žerotínova 2010/59, Šumperk, IČO 26840219 

Zastoupený: Ing. Vladimírem Velčovským 

Účel použití: na činnost a na úhradu nákladů spojených s pronájmem ledové plochy zimního 

stadionu v Šumperku pro sportovní činnost lední hokej muži 

Výše částky: 3.400.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

912/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2018 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 868/17 ze dne 2. 11. 2017. 

 

Příjemce: TJ Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 

Zastoupený: Jarmilou Hynkovou 

Účel použití: na úhradu na energie a služby čerpané při provozu sportovního areálu Tyršova 

stadionu v Šumperku, jako je vodné, stočné, elektřina, plyn, revize apod., 

k úhradě nákladů na údržbu sportovních ploch i budov sportovního areálu 

Tyršova stadionu v Šumperku, k úhradě nákladů spojených se zajišťováním 

provozu sportovního areálu Tyršova stadionu v Šumperku, včetně úhrady části 

mezd a ostatních osobních nákladů TJ Šumperk, z. s., k úhradě sportovního 

materiálu a pronájmu sportovišť, k zajištění sportovní činnosti členů TJ 

Šumperk, z. s., pořizování investic (se souhlasem poskytovatele) 



ZM 31 – 14.12.2017 

 

4 
 

 

 

Výše částky: 1.550.000,-- Kč  

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

 

913/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2018 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 868/17 ze dne 2. 11. 2017. 

 

Příjemce: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 

Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244 

Zastoupený: PhDr. Janem Závěšickým 

Účel použití: na výdaje spojené s údržbou lyžařských běžeckých tras, s údržbou lyžařského 

značení, s administrací, koordinací údržby lyžařských běžeckých tras a na 

výdaje spojené s provozem aplikace pro sledování sněžných vozidel 

Výše částky: 100.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

 

914/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2018 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 868/17 ze dne 2. 11. 2017. 

 

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

IČO 00494917 

Zastoupený: Ing. Lubošem Cekrem 

Účel použití: na úhradu nákladů vzniklých s užíváním krytého sportovního zařízení (zimní 

stadion v Šumperku) ke své sportovní činnosti – mládežnická družstva ledního 

hokeje. Tyto náklady vznikají z uzavřeného smluvního vztahu s provozovatelem 

zimního stadionu v Šumperku – Šumperské sportovní areály, s. r. o., Šumperk; 

na náklady vzniklé s užíváním sportoviště TJ, na náklady vzniklé s užíváním 

šaten v prostorách PMŠ a na podporu extraligy mladšího dorostu a podporu 

trenéra mladších žáků 

Výše částky: 3.040.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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915/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2018 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 868/17 ze dne 2. 11. 2017. 

 

Příjemce: Fotbalový klub Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 26999501 

Zastoupený: Bořivojem Bartošem 

Účel použití: na úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní 

činnosti, na náklady vzniklé s užíváním sportoviště, na podporu trenérů 

a ostatních nákladů vzniklých ze sportovní činnosti 

Výše částky: 690.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

 

916/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2018 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 868/17 ze dne 2. 11. 2017. 

 

Příjemce: Ječmínek, o. p. s., Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 26835932 

Zastoupený: Danou Výprachtickou 

Účel použití: na činnost a provoz jeslí 

Výše částky: 615.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

917/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2018 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 868/17 ze dne 2. 11. 2017. 

 

Příjemce: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 

logopedická Schola Viva, o. p. s., Erbenova 2298/16, Šumperk, IČO 25827707 

Zastoupený: Mgr. Vladimírem Bicanem 

 

Účel použití: na činnost a provoz 

Výše částky: 670.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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918/17 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2018 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 868/17 ze dne 2. 11. 2017. 

 

Příjemce: Základní škola a střední škola Pomněnka, o. p. s., Šumavská 13, Šumperk, 

IČO 25828274 

Zastoupený: lng. Mgr. Natašou Strakošovou Vykydalovou 

Účel použití: na činnost a provoz 

Výše částky: 258.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

 

919/17 Rozpočet města Šumperka na rok 2018 

schvaluje 

rozpočet města Šumperka na rok 2018 dle předloženého materiálu: 

příjmy rozpočtu celkem: 581.555 tis. Kč 

přebytek z minulých let:   59.800 tis. Kč 

úvěr ve výši:     20.000 tis. Kč 

 

výdaje rozpočtu celkem: 643.901 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů:    17.454 tis. Kč 

 

 

Termín: 01.01.2018 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

920/17 Rozpočet města Šumperka na rok 2018 

schvaluje 

rozpočty fondů města Šumperka dle předloženého materiálu: 

sociální fond 

fond životního prostředí 

fond na úpravu zevnějšku 

Termín: 01.01.2018 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

921/17 Rozpočet města Šumperka na rok 2018 

schvaluje 

v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2018, poskytnutí (uvolnění) 

finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka, vyjmenovaným právnickým osobám 

uvedených v rozpočtu města Šumperka na rok 2018. 

 

Termín: 01.01.2018 

Zodpovídá: Mgr. Brož 
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922/17 Střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka na roky 2019-2021 dle předloženého 

materiálu. 

Termín: 01.01.2018 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

923/17 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města 

stanovuje 

měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce v následujících 

částkách: 

člen zastupitelstva města    2.000,-- Kč 

člen rady města     6.000,-- Kč 

předseda výboru ZM (kteří jsou členy ZM)  4.300,-- Kč 

předseda komise RM (kteří jsou členy ZM)  4.300,-- Kč 

člen výboru ZM (kteří jsou členy ZM)      400,-- Kč 

člen komise RM (kteří jsou členy ZM)      400,-- Kč 

 

 

Termín: 01.01.2018 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

924/17 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města 

stanovuje, 

že v případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne 

odměna za tu jeho funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna (odměny za výkon jednotlivých 

funkcí se nebudou sčítat). 

 

Termín: 01.01.2018 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

925/17 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města 

stanovuje 

v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění účinném od 1. 1. 2018, 

měsíční odměny poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za 

výkon funkce členů výborů a předsedů a členů komisí stejnou finanční odměnu jako 

neuvolněným členům zastupitelstva města: 

- předseda komise RM (kteří nejsou členy ZM)   4.300,-- Kč 

- člen výboru ZM (kteří nejsou členy ZM)       400,-- Kč 

- člen komise RM (kteří nejsou členy ZM)       400,-- Kč 

 

Termín: 01.01.2018 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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926/17 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města 

stanovuje, 

že odměna bude poskytována od data účinnosti nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 

členů zastupitelstev územních samosprávných celků a novelizace zákona č. 128/2000 Sb., 

zákon o obcích v platném znění, tj. od 1. 1. 2018. 

 

Termín: 01.01.2018 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

927/17 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města 

stanovuje, 

že v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

Termín: 01.01.2018 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

928/17 Žádost o změnu účelu čerpání části dotace z rozpočtu města Šumperka - Fotbalový 

klub Šumperk, z. s. 

schvaluje 

organizaci Fotbalový klub Šumperk, z. s., se sídlem Žerotínova 1691/55, Šumperk, 

IČO 26999501, změnu účelu čerpání části dotace z rozpočtu města Šumperka v roce 2017 

ve výši 185.000,-- Kč z nákladů spojených s ligou Sportovního Centra Mládeže kategorie U19 

na první část sezony 2017/2018 (od 01.07.2017 do 31.12.2017) na úhradu nákladů 

spojených s koupí přenosných hliníkových fotbalových branek. 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

929/17 Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

s účinností od 1. 1. 2018. 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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930/17 Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku ze psů 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku č. 5/2017, o místním poplatku ze psů, s účinností od 1. 1. 2018. 

 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

931/17 Akční plán na léta 2018-2020 

schvaluje 

akční plán na léta 2018-2020 jako nedílnou součást Strategie rozvoje města Šumperka 

na léta 2014-2020. 

 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

932/17 Úprava a doplnění podnětů a návrhů na Změnu č. 2 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

zapracovat do návrhu Zadání Změny č. 2 Územního plánu Šumperk a dále prověřit v procesu 

pořízení Změny č. 2 Územního plánu Šumperk tyto podněty města Šumperka a návrhy podané 

občany města Šumperka, fyzickými a právnickými osobami, které mají vlastnická práva 

k pozemku nebo stavbě na území města Šumperka (dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 odst. 3 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu): 

 

M-01  Sanatorka  

M-02  Průmyslová zóna IV 

M-03  Průmyslová zóna III 

M-04  Karlov 

M-05  Temenice – plocha Z43 

M-06  Sallerova výstavba 

M-07  Hedva 

V-02  Skalka (parc. č. 316/4, 316/11, …) 

V-03  Skřivánčí pole (parc. č. 752/20) 

V-07  Vančurova (parc. č. 564/2) 

V-14  Hrubínova (parc. č. 1662/19, 1581/11, …) 

V-15  Benátky (parc. č. st. 2197, st. 4463, ...) 

V-16  U krematoria (parc. č. 589/6) 

 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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933/17 Úprava a doplnění podnětů a návrhů na Změnu č. 2 Územního plánu Šumperk 

neschvaluje 

zapracovat do návrhu Zadání Změny č. 2 Územního plánu Šumperk a dále prověřovat 

v procesu pořízení Změny č. 2 Územního plánu Šumperk tyto návrhy podané občany města 

Šumperka, fyzickými a právnickými osobami, které mají vlastnická práva k pozemku nebo 

stavbě na území města Šumperka (dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 odst. 3 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu): 

 

V-01  Zemědělská (parc. č. st. 96/10) 

V-04  Skřivánčí pole (parc. č. 752/16-18) 

V-05  Hájenka (parc. č. st. 184, 790/11) 

V-06  Potoční (parc. č. 811/2, 908/10) 

V-08  Horní Temenice (parc. č. 436/1)  

V-09  Pod Senovou (parc. č. 816/23) 

V-10  Pod Senovou (parc. č. 816/31) 

V-11  U Bratrušova (parc. č. 970/2) 

V-12  U Bratrušova (parc. č. 970/1) 

V-13  Horní Temenice (parc. č. 908/2, 908/4, ...) 

V-17  U Bratrušova (parc. č. 880/2) 

V-18  Vyhlídka II (celá lokalita) 

 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

934/17 MJP - smlouva o spolupráci za účelem realizace stavby mostu v projektu „Cyklostezka 

Bratrušov“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci za účelem realizace a spolufinancování stavby mostu v projektu 

„Cyklostezka Bratrušov“, jejímiž účastníky jsou město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 

Šumperk, IČO 00303461, a obec Bratrušov, se sídlem Bratrušov 176, Šumperk, IČO 

00635847. 

Podmínky: 

- obec Bratrušov podá žádost o dotaci z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury 

(SFDI) 

- obec Bratrušov zajistí výběr zhotovitele stavby mostu v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o veřejných zakázkách, a zajistí uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem 

- financování stavby bude provedeno tak, že město Šumperk uhradí poměrnou část 

skutečně vynaložených nákladů za část stavby nacházející se v k.ú. Horní Temenice a obec 

Bratrušov uhradí poměrnou část skutečně vynaložených nákladů za část stavby 

nacházející se v k.ú. Bratrušov 

 

Termín: 30.04.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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935/17 MJP - změna na straně budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, 

Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 28. 2. 2018, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucím kupujícím V. P., 

Šumperk, zastoupeným opatrovníkem K. P., 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 vyrovnal s M. K., 

Albrechtice. 

Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s M. K., Albrechtice, a to za stejných 

podmínek s účinností od 1. 3. 2018. 

 

Termín: 30.04.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

936/17 MJP - změna na straně budoucího kupujícího bytu v domě Prievidzská 2922/25, 

Šumperk 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky 

a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku č. OBCH/0091/2012 

uzavřené dne 28. 12. 2012 mezi městem Šumperkem jako budoucím prodávajícím 

a T. a V. K., prvý bytem Rejhotice, druhá bytem Staré Město, jako budoucími kupujícími na byt 

v domě Prievidzská 2922/25, Šumperk, kterým dojde ke změně v označení budoucího 

kupujícího tak, že budoucím kupujícím bytu je výlučně: T. K., Rejhotice. 

 

Termín: 28.02.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

937/17 MJP - areál nemocnice v Šumperku - budoucí přijetí daru - pozemky pod stavbou 

rozšířeného parkoviště jako investice města Šumperka u areálu nemocnice 

v Šumperku při ulici Nerudově a Zábřežské v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

přijetí příslibu daru nemovitého majetku z majetku Nemocnice Šumperk a. s., se sídlem 

Nerudova 640/41, Šumperk, PSČ 787 52, IČO 47682795, do majetku města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, pozemky pod stavbou parkoviště – II. etapa, 

jako investiční akci města Šumperka na rok 2019 za účelem úpravy a rozšíření stávajícího 

parkoviště na částech pozemků dle projektové dokumentace Ing. Marty Halámkové, zak. č. 

25/2017, a to části pozemku p.č. 569/8 v k.ú. Šumperk, or. ozn. při ulici Nerudově a 

Zábřežské u areálu nemocnice v Šumperku, za podmínek: 

- účel příslibu převodu: sjednocení vlastnictví stavby a pozemků pod stavbou parkoviště 

- vlastnické právo k pozemkům pod stavbou bude převedeno po zaměření skutečného stavu 

geometrickým plánem a pravomocném dílčím kolaudačním souhlasu předmětné stavby 

- celoroční údržbu parkoviště bude zajišťovat Nemocnice Šumperk a. s. na vlastní náklady 

- město Šumperk uhradí náklady na geometrický plán pro zaměření skutečného stavu 

předmětu převodu 

- město Šumperk zajistí na vlastní náklady darovací smlouvu včetně správního poplatku za 

návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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938/17 MJP - příslib prodeje pozemků u domu Americká 4, 6, Šumperk (vedle katastrálního 

úřadu) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 14. 8. 2017 do 30. 8. 2017 dle usnesení rady města č. 3453/17 ze dne 10. 8. 2017, 

prodej části st.p.č. 1895/2 o výměře cca 280 m2, části p.p.č. 1291/9 o výměře cca 580 m2 

a st.p.č. 1896/2 o výměře 386 m2, dále předmět prodeje, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  

- účel prodeje: zázemí k domům 

- kupní cena: 300,-- Kč/m2, kupní cena je stanovena dle pravidel platných do roku 2014, 

jako závazek ze smlouvy budoucí kupní z roku 2012 

- budoucí kupující: P. a M. B., Sudkov, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu 

prodeje, I. B., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, V. D., 

Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 předmětu prodeje, M. D., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, J. a A. F., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, J. K., Šumperk, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, V. K., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/12 předmětu prodeje, M. L., Žabovřesky, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 

předmětu prodeje, J. O., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu 

prodeje, J. a D. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, S. Š., 

Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, M. a H. V., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, a A. V., Šumperk, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje 

- před splněním dále uvedených podmínek bude uzavřena smlouva budoucí kupní 

- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno po kolaudaci 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 

- budoucí prodávající si vyhrazuje od smlouvy v plném rozsahu odstoupit, pokud k datu 

31. 12. 2018 nebude vydáno pravomocné stavební povolení na výstavbu komunikace 

a inženýrských sítí na části st.p.č. 1291/9 a části p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk 

- budoucí prodávající si vyhrazuje právo pozměnit hranice budoucího předmětu prodeje 

v případě, pokud bude nutné v rámci vybudování komunikace vybudovat obratiště na části 

p.p.č. 1291/9 v k.ú. Šumperk 

- budoucí prodávající se zavazuje, že odprodá části pozemků, které město nebude 

potřebovat pro výstavbu komunikace a veřejného osvětlení a následnou údržbu 

komunikace v daném místě 

- pokud bude komunikace na shora uvedených částech povolena jako neveřejná 

komunikace, bude zřízeno ve prospěch vlastníka předmětu prodeje věcné břemeno cesty 

a stezky 

- geometrický plán, kterým bude označen předmět prodeje, uhradí město Šumperk 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

939/17 MJP - prodej části p.p.č. 1959/24 v k.ú. Šumperk (konec ulice Reissovy) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 13. 11. 2017 do 29. 11. 2017 dle usnesení rady města č. 3741/17 ze dne 9. 11. 2017, 

prodej části p.p.č. 1959/24, dle GP p.p.č. 1959/25 o výměře 182 m2 v k.ú. Šumperk, za 

podmínek: 

- kupující: J. R. K., Šumperk 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2  

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 
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- kupující uhradí geometrický plán, kterým bude vymezen předmět prodeje a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

940/17 MJP - prodej spoluvlastnického podílu na st.p.č. 294/5 v k.ú. Dolní Temenice 

(pozemek pod domem Gagarinova 2378/15, Šumperk) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 13. 11. 2017 do 29. 11. 2017 dle usnesení rady města č. 3739/17 ze dne 9. 11. 2017, 

prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 504/10000 na st.p.č. 294/5 v k.ú. Dolní Temenice, 

za podmínek: 

- kupující: H. a V. V., Šumperk 

- kupní cena: 538,-- Kč/m2 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

941/17 MJP - prodej spoluvlastnického podílu na pozemku u domu Dolnostudénská 2, 

Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 23. 10. 2017 do 8. 11. 2017 dle usnesení rady města č. 3630/17 ze dne 19. 10. 2017, 

prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na p.p.č. 1194/3 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

- kupující: B. V., Šumperk 

- účel prodeje: zahrada k domu 

- kupní cena 300,-- Kč/m2 - stanovena jako nižší kupní cena, než je kupní cena obvyklá, 

z důvodu prodeje spoluvlastnického podílu 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

942/17 MJP - výkup pozemku p.č. 1140/5 v k.ú. Šumperk (pozemek součástí zahrádkářské 

kolonie Střelnice, vstup z komunikace Jesenické, vedle kovošrotu) 

neschvaluje 

vykoupit p.p.č. 1140/5 o výměře 1 318 m2 v k.ú. Šumperk z vlastnictví R. M., Bludov, za kupní 

cenu 200,-- Kč/m2. 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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943/17 MJP - realizace budoucího prodeje p.p.č. 215 a st.p.č. 96 v k.ú. Dolní Temenice 

(ul. Anglická) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 15. 2. 2016 do 2. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1497/16 ze dne 11. 2. 2016 

a podle usnesení zastupitelstva města č. 435/16 ze dne 31. 3. 2016, kterým byl vydán příslib 

prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 215 o výměře 993 m2 a st.p.č. 93 o výměře 176 m2 oba v k.ú. 

Dolní Temenice, za těchto podmínek: 

- kupující: J. a E. P., Šumperk 

- kupní cena: 300,-- Kč/m2, kupní cena uhrazena v souladu se smlouvou budoucí kupní 

SML/2016/0292/MJP/Vr 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

944/17 MJP - prodej pozemku st.p.č. 1743, jehož součástí je budova čp. 269 a pozemku p.č. 

1999/12 v obci a k.ú. Šumperk (dům a zahrada na ulici Denisova 2) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 10. 10. 2017 do 26. 10. 2017 dle usnesení rady města č. 3559/17 ze dne 

5. 10. 2017, prodej pozemku st.p.č. 1743 o výměře 533 m2, jehož součástí je budova 

s čp. 269 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Denisova 2), za podmínek: 

- kupující: Pramet Tools, s. r. o., se sídlem Uničovská 905/2, Šumperk, IČO 25782983 

- účel prodeje: vypořádání podle kupní smlouvy č. MP-K 25/97 uzavřené dne 11. 2. 1997 

mezi městem Šumperkem a společností Pramet, a. s., Šumperk, ve které se město 

Šumperk zavázalo převést pozemek st.p.č. 1743 o výměře 533 m2, jehož součástí je 

budova s čp. 269 v obci a katastrálním území Šumperk, společnosti Pramet, a. s., 

Šumperk nebo jejímu právnímu nástupci za symbolickou cenu 1,-- Kč 

- kupní cena: 1,-- Kč k celku 

- prodávající převede na kupujícího zůstatek nevyčerpané části fondu údržby domu 

Denisova 2 

- kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí v plné výši 

 

Termín: 30.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

945/17 MJP - prodej pozemku st.p.č. 1743, jehož součástí je budova čp. 269 a pozemku p.č. 

1999/12 v obci a k.ú. Šumperk (dům a zahrada na ulici Denisova 2) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 10. 10. 2017 do 26. 10. 2017 dle usnesení rady města č. 3560/17 ze dne 

5. 10. 2017, prodej pozemku p.č. 1999/12 o výměře 259 m2 v obci a k.ú. Šumperk, za 

podmínek: 

- kupující: Pramet Tools, s. r. o., se sídlem Uničovská 905/2, Šumperk, IČO 25782983 

- účel prodeje: zahrada k domu čp. 269 na ulici Denisova 2 

- kupní cena: 400,-- 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 
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Termín: 30.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

946/17 MJP - směna částí pozemků p.č. 276/9 a st.p.č. 4309 v obci a k.ú. Šumperk 

(schodiště u domu Čajkovského 2) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 14. 6. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4817/14 ze dne 10. 4. 2014, 

směnu pozemků formou směnné smlouvy bez finančního vypořádání za podmínek: 

- účel směny: náprava majetkoprávního vztahu u části venkovního schodiště 

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

bude převedena část pozemku p.č. 276/9, nově dle GP č. 6406-29/2014 označena jako 

pozemek p.č. 276/12 o výměře 5 m2 a pozemek p.č. 276/13 o výměře 2 m2 v obci a k.ú. 

Šumperk do podílového spoluvlastnictví kupujících, kteří jsou aktuálními vlastníky 

pozemku st.p.č. 4309, jehož součástí je stavba čp. 2082, čp. 2083 a čp. 2084, velikost 

nabývajícího spoluvlastnického podílu bude odpovídat velikosti spoluvlastnického podílu 

na pozemku st.p.č. 4309 v obci a k.ú. Šumperk tak, jak je uveden na LV č. 4014 

- z podílového spoluvlastnictví aktuálních vlastníků st.p.č. 4309, jehož součástí je stavba 

čp. 2082, čp. 2083 a čp. 2084, v obci a k.ú. Šumperk, bude převeden do vlastnictví města 

Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku st.p.č. 

4309, jehož součástí je stavba čp. 2082, čp. 2083 a čp. 2084, v obci a k.ú. Šumperk, 

nově dle GP č. 6406-29/2014 označena jako pozemek p.č. 3252 o výměře 3 m2 v obci 

a k.ú. Šumperk 

- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým došlo k rozdělení pozemků 

p.č. 276/9 a st.p.č. 4309 v k.ú. Šumperk a  správní poplatek za zápis vkladu do katastru 

nemovitostí uhradí město Šumperk 

 

Termín: 31.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

947/17 Přísedící okresního soudu 

volí 

na základě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 

v platném znění, přísedícími Okresního soudu v Šumperku na čtyřleté volební období počínající 

zvolením tyto občany: 

 

O. B., Šumperk 

M. H., Šumperk 

K. J., Šumperk 

H. J., Šumperk 

F. K., Šumperk 

Š. K., Šumperk 

J. R., Šumperk 

M. S., Šumperk 

L. Š., Šumperk 

 

 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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948/17 Vstup města Šumperka do Sdružení místních samospráv ČR 

schvaluje 

vstup města Šumperka do Sdružení místních samospráv ČR, se sídlem Nábřeží 599, Zlín – 

Prštné, IČO 75130165. 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

949/17 Dům kultury Šumperk - ideový záměr budoucího provozování 

schvaluje 

budoucí provozování Domu kultury v Šumperku formou odkoupení 100 % obchodního podílu 

stávající obchodní společnosti Dům kultury Šumperk, s. r. o., Fialova 416/3, Šumperk, IČO 

25818830, za částku do 350 tis. Kč dle předloženého materiálu s účinností od 1. 1. 2019. 

 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

950/17 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk 

schvaluje 

dodatek č. 7 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 

00852082, ze dne 18. 12. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2005, dodatku č. 2 ze 

dne 12. 7. 2012, dodatku č. 3 ze dne 15. 11. 2012, dodatku č. 4 ze dne 12. 12. 2013, 

dodatku č. 5 ze dne 9. 10. 2014 a dodatku č. 6 ze dne 23. 3. 2017. 

 

Termín: 14.12.2017 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

 

951/17 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 6/2017 ze zasedání kontrolního výboru dne 29. 11. 2017. 

 

 

 

952/17 Zápis kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis z kontroly postupu při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
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953/17 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 26/2017 z jednání finančního výboru dne 4. 12. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Brož      RNDr. Jan Přichystal 

       starosta                      1. místostarosta 

 


