
 

1|33 

ZM 2 – 13.12.2018 

 

Naše čj.: MUSP 126984/2018 

Naše sp. zn.: 119008/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01YLJ1Y* 

 

U S N E S E N Í  

z 2. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 13. 12. 2018 

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. 

 

24/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 430/16, 517/16, 715/17, 717/17, 970/18, 971/18, 995/18, 

996/18, 999/18, 1038/18, 1039/18, 1040/18, 1041/18, 1042/18, 1043/18, 1044/18, 

1045/18, 1046/18, 1047/18, 1050/18, 1078/18, 1079/18, 1083/18, 1084/18, 

1088/18, 1092/18, 1093/18, 1094/18, 1096/18, 1097/18, 1098/18, 1099/18, 

1100/18, 1101/18, 1102/18, 1103/18, 1121/18, 1122/18, 1123/18, 1126/18, 

1127/18, 1128/18, 1129/18, 1130/18, 1131/18, 1132/18, 1133/18, 1134/18, 

1135/18, 1138/18, 1145/18, 1161/18, 1175/18, 1176/18, 1177/18, 1178/18, 

1179/18, 1180/18, 1183/18, 1184/18, 2/18, 3/18, 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 

17/18, 19/18, 20/18, 21/18, 22/18, 23/18 

 

25/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

  384/16 do 31.12.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  876/17 do 30.06.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  938/17 do 30.06.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1021/18 do 31.01.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1077/18 do 31.01.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1080/18 do 31.05.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1104/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1171/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1172/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

26/18 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo XIX roku 2018  

příjmy ve výši:              0 tis. Kč 
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výdaje ve výši:      2.420 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  637.627 tis. Kč 

výdaje celkem:  764.913 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 785.597 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   782.367 tis. Kč 

 

 

Termín: 31.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

27/18 Rozpočet města Šumperka na rok 2019 

ukládá RM 

zabývat se návrhem Z. M. týkajícím se dotací pro útulek Gaia č. j. 128765/2018. 

 

Termín: 07.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

28/18 Rozpočet města Šumperka na rok 2019 

ukládá RM 

zabývat se podnětem J. K. ve věci možného zřízení parkoviště pro 3 vozy na konci Janáčkovy 

ulice č. j. 128754/2018. 

 

Termín: 10.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

29/18 Rozpočet města Šumperka na rok 2019 

schvaluje 

rozpočet města Šumperka na rok 2019 dle předloženého materiálu: 

příjmy rozpočtu celkem: 610.909 tis. Kč 

přebytek z minulých let:   70.100 tis. Kč 

úvěr ve výši:     20.000 tis. Kč 

 

výdaje rozpočtu celkem: 683.486 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů:    17.523 tis. Kč 

 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

30/18 Rozpočet města Šumperka na rok 2019 

schvaluje 

rozpočty fondů města Šumperka dle předloženého materiálu: 

sociální fond 

fond životního prostředí 

fond na úpravu zevnějšku 
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Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

31/18 Rozpočet města Šumperka na rok 2019 

schvaluje 

v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2019, poskytnutí (uvolnění) 

finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka, vyjmenovaným právnickým osobám 

uvedených v rozpočtu města Šumperka na rok 2019. 

 

Termín: 31.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

32/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka - podmínky, smlouvy 

schvaluje 

 

1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2019 

 

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2019  

 

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2019 

 

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

výkonnostního sportu pro rok 2019 

 

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2019  

 

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2019  

 

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 

 

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2019 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

33/18  Dotace z rozpočtu města Šumperka - vyhlášení programu „Podpora neziskových akcí“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora neziskových akcí“. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

34/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka - vyhlášení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora celoroční činnosti“. 
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Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

35/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka - vyhlášení programu „Podpora výkonnostního 

sportu“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora výkonnostního sportu“. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

36/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 32/18 ze dne 

13. 12. 2018 

 

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

Zastoupený: Ing. Vladimírem Velčovským 

Účel použití:   na sportovní činnost mužského "A" týmu ledního hokeje a na úhradu nákladů 

spojených s pronájmem ledové plochy 

Výše částky:   3.450.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

37/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 32/18 ze dne 

13. 12. 2018 

 

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:   4.400.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 
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Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

 

 

 

38/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 32/18 ze dne 

13. 12. 2018 

 
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) 

Výše částky:   1.550.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

 

 

39/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 32/18 ze dne 

13. 12. 2018 

 

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

Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Adamem Kalousem, předsedou správní rady 

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 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 



 

6|33 

ZM 2 – 13.12.2018 

 

 

40/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 32/18 ze dne 

13. 12. 2018 

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, včetně úhrady části mezd a ostatních osobních nákladů, na podporu 

trenérů a na náklady spojené se Sportovním střediskem mládeže U9 až U15 

Výše částky:   890.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

41/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 32/18 ze dne 

13. 12. 2018 

 
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 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

42/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 32/18 ze dne 

13. 12. 2018 
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Příjemce:   Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 

Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Adamem Kalousem 

Účel použití:   na výdaje spojené s provozem Regionální filmové kanceláře Jeseníky Film 

Office 

Výše částky:   100.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

43/18 Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, 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. 5/2018, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 

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

s účinností od 1. 1. 2019. 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

44/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 32/18 ze dne 

13. 12. 2018 

 

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 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

45/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 32/18 ze dne 

13. 12. 2018 
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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 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

 

46/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 32/18 ze dne 

13. 12. 2018 

 

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 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

47/18 Veřejnoprávní smlouva 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace na částečnou úhradu provozních nákladů 

s Divadlem Šumperk, s. r. o., Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906, dle předloženého 

materiálu. 

Termín: 31.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

48/18 Veřejnoprávní smlouva 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy: 
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Příjemce:   Divadlo Šumperk, s. r. o. , Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 

Zastoupený: MgA. Matějem Kašíkem  

Účel použití:   na II. etapu výměny oken ubytovny herců, na finanční leasing na nákup 

nákladního automobilu, na projekt generální opravy restauračních prostor 

Opery.  

Výše částky:     1.050.000,-- Kč 

 

Termín: 31.03.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

49/18 Veřejnoprávní smlouva 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy: 

 

Příjemce:   Divadlo Šumperk, s. r. o. , Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 

Zastoupený: MgA. Matějem Kašíkem  

Účel použití:   divadelní parčík (usnesení ZM č. 4683/18, participativní rozpočet 2018, 2019) 

Výše částky:     1.750.000,-- Kč 

 

Termín: 31.03.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

50/18 Veřejnoprávní smlouva 

schvaluje 

uzavřít s účinností od 2. 1. 2019 dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 

a o zajištění kulturně-společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 ze 

dne 26. 9. 2006, ve znění pozdějších dodatků č. 1–6, uzavřené mezi městem Šumperkem 

a Domem kultury Šumperk, s. r. o., se sídlem Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830, 

za těchto podmínek: 

- v názvu smlouvy budou zrušena slova „a o zajištění kulturně-společenské a vzdělávací 

činnosti ve městě Šumperk“ 

- ve smlouvě bude zrušena celá část „B) Smlouva o zajištění kulturně-společenské 

a vzdělávací činnost ve městě Šumperk“ 

- v části C) smlouvy bude název „Společná ustanovení ke smlouvám“ nahrazen názvem 

„Závěrečná ustanovení“, označení části C) bude změněno na B)  a v čl. II bude zrušen 

odst. 2 s tímto textem: „Dům kultury je oprávněn vždy od 1.7. v každém běžném roce zvýšit 

smluvenou částku za zajištění činnosti kulturně společenské a vzdělávací ve městě 

Šumperku o míru inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem za předchozí rok.“ 

 

Termín: 31.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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51/18 Veřejnoprávní smlouva 

schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace na částečnou úhradu provozních nákladů 

s Domem kultury Šumperk, s. r. o., Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830, dle předloženého 

materiálu. 

Termín: 31.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

52/18 Veřejnoprávní smlouva 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy: 

 

Příjemce:   Dům kultury Šumperk, s. r. o. , Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830 

Zastoupený: Mgr. Hanou Pískovou   

Účel použití:   na nákup osobního automobilu a dovybavení hmotným majetkem  

Výše částky:     400.000,-- Kč 

Termín: 31.03.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

53/18 MJP - prodej pozemku v lokalitě Za Hniličkou 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 26. 6. 2017 do 12. 7. 2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22. 6. 2017, 

prodej p.p.č. 1031/18 o výměře 828 m2, včetně příslušenství  k pozemku (zejména vodovodní 

a kanalizační přípojky umístěné na p.p.č. 1031/2) v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: T. Š., Mohelnice 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,--/Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 520/16 ze 

dne 16. 6. 2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu s geometrickým 

plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby komunikačního napojení 

a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“,  

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 28.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

54/18 MJP - prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 26. 6. 2017 do 12. 7. 2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22. 6. 2017, 

prodej p.p.č. 213/9 o výměře 806 m2, včetně příslušenství k pozemku (zejména vodovodní 

a kanalizační přípojky umístěné na p.p.č. 1031/2) v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: J. Š., Olomouc, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, a K. V., Šumperk, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/2 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,--/Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 520/16 ze 

dne  16. 6. 2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu s geometrickým 

plánem, společně se zřízením věcného břemene vedení vodovodní a splaškové kanalizace, 

nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby  komunikačního napojení 

a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“ 

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 28.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

55/18 MJP - prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 26. 6. 2017 do 12. 7. 2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22. 6. 2017, 

prodej p.p.č. 1031/14 o výměře 840 m2, včetně příslušenství k pozemku (zejména vodovodní 

a kanalizační přípojky umístěné na p.p.č. 1031/2) v k.ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: L. Š., Šumperk 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,--/Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 520/16 ze 

dne 16. 6. 2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu s geometrickým 

plánem, společně se zřízením věcného břemene vedení vodovodní a splaškové kanalizace, 

nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby  komunikačního napojení 

a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“ 

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 28.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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56/18 MJP - prodej pozemku v lokalitě Za Hniličkou 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 26. 6. 2017 do 12. 7. 2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22. 6. 2017, 

prodej p.p.č. 213/10 o výměře 808 m2, včetně příslušenství  k pozemku (zejména vodovodní 

a kanalizační přípojky umístěné na p.p.č. 1031/2) v k.ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: L. P., Šumperk 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,--/Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 520/16 ze 

dne 16. 6. 2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu s geometrickým 

plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby komunikačního napojení 

a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“  

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 28.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

57/18 MJP - prodej pozemků a nebytové jednotky č. 1655/9 na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk 

ve vnitrobloku při ul. Komenského 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 4. 12. 2017 do 20. 12. 2017 dle usnesení rady města č. 3854/17 ze dne 30. 11. 2017, 

prodej st.p.č. 1839/3 o výměře 346 m2, p.p.č. 150/4 o výměře 386 m2, p.p.č. 150/2 o výměře 

240 m2 (dle GP p.p.č. 150/4 o výměře 348 m2, p.p.č. 150/6 o výměře 38 m2, p.p.č. 150/7 

o výměře 102 m2, p.p.č. 150/2 o výměře 138 m2, p.p.č. 3300 o výměře 14 m2 a st.p.č. 

1839/3 o výměře 332 m2) vše v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: 

- Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1603 Šumperk, Komenského 14, se sídlem 

Šumperk, Komenského 1603/14, Šumperk, IČO 26806975 - p.p.č. 150/4 

a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 150/6  

- Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1655 Šumperk, se sídlem Komenského 

1655/16, Šumperk, IČO 25879430 - p.p.č. 150/2 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/4 na p.p.č. 150/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 150/7 

a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 3300  

- Společenství vlastníků domu čp. 1595 Šumperk, Komenského 18, se sídlem 

Komenského 1595/18, Šumperk, IČO 06655785 – spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/4 na p.p.č. 150/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 150/7, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 3300 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/2 na st.p.č. 1839/3 

- Společenství vlastníků jednotek domu Dr. E. Beneše 9, Šumperk, se sídlem 

Dr. E. Beneše 1596/9, Šumperk, IČO 26790963 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 

na p.p.č. 150/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 150/7, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 3300 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2  na st.p.č. 

1839/3 

 

Podmínky prodeje:  
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- kupní cena je stanovena na původní označení pozemků u - p.p.č. 150/4 - pozemek pod 

drobnou stavbou a pozemek u domu který není omezen vjezdem do garáží 

400,-- Kč/m2, pozemek využívaný ke vjezdu do garáží 100,-- Kč/m2, p.p.č. 150/2 - 

pozemek u domu který není využíván ke vjezdu do garáží 400,-- Kč/m2, pozemek 

využívaný ke vjezdu do garáží 100,-- Kč/m2, st.p.č. 1839/3 v k.ú. Šumperk: 

300,-- Kč/m2, kupní cena je nižší než kupní cena obvyklá z důvodu vyvolané investice 

na zpřístupnění pozemku (odkoupení spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru 

a části p.p.č. 150/4 v k.ú. Šumperk)  

- účel prodeje: zázemí k domům  

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

návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  

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

 

 

Termín: 31.05.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

58/18 MJP - prodej pozemků a nebytové jednotky č. 1655/9 na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk 

ve vnitrobloku při ul. Komenského 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 4. 12. 2017 do 20. 12. 2017 dle usnesení rady města č. 3854/17 ze dne 30. 11. 2017, 

prodej nebytové jednotky č. 1655/9 na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk, včetně  podílu o velikosti 

541/10000 na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk a spoluvlastnického podílu o velikosti 541/10000 

na společných částech domu s čp. 1655 v obci a k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: 

- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1603 

Šumperk, Komenského 14, se sídlem Šumperk, Komenského 1603/14, Šumperk, 

IČO 26806975  

- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1655 

Šumperk, se sídlem Komenského 1655/16,Šumperk, IČO 25879430 

- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků domu čp. 1595 Šumperk, 

Komenského 18, se sídlem Komenského 1595/18, Šumperk, IČO 06655785  

- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu Dr. E. 

Beneše 9, Šumperk, se sídlem Dr. E. Beneše 1596/9, Šumperk, IČO 26790963 

 

Podmínky prodeje:  

- kupní cena: dohodou 20.000,-- Kč 

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

návrhu na vklad vlastnického práva 

- účel prodeje: zajištění vjezdu do vnitrobloku domů Komenského 14, 16 a 18 a 

Dr. E. Beneše 9, Šumperk 

- prodej bude realizován společně s prodejem souboru pozemku ve vnitrobloku domů 

Komenského 14, 16 a 18 a Dr. E. Beneše 9, Šumperk 

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

- v souladu s dohodou všech kupujících budou podmínky následné správy a údržby 

předmětu prodeje doplněny v rámci ujednání kupní smlouvy 

 

Termín: 31.05.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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59/18 MJP - uzavření dohody o ukončení smlouvy budoucí kupní 

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní ve znění dodatku č. 1 ze dne 

25. 6. 2013 mezi  budoucím kupujícím M. J., Šumperk, a městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím prodávajícím, z důvodu nového 

označení a rozsahu předmětu prodeje. 

 

 

Termín: 28.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

60/18 MJP - prodej části p.p.č. 960 a části p.p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice (or. vedle 

marketu PENNY v Temenici) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru prodeje dle usnesení RM č. 4560/18 ze dne 7. 6. 2018 

od 12. 6. 2018 do 29. 6. 2018, prodej části p.p.č. 960 o výměře 153 m2 (dle GP díl „a“ p.p.č. 

960) a části p.p.č. 104/4 o výměře 59 m2 (dle GP díl „b“ p.p.č. 104/4) oba v k.ú. Dolní 

Temenice, za podmínek:  

- kupující: M. J., Šumperk 

- kupní cena: a) 100 m2 p.p.č. 960…….450,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud bude 

stanovena zákonná povinnost odvést DPH z kupní ceny (závazek ze smlouvy budoucí 

obch 0029/2008) 

  b)  53 m2 p.p.č. 960 a 59 m2 p.p.č. 104/4 ….800,-- Kč/m2 + DPH v platné 

výši, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvést DPH z kupní ceny 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek 

za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

- kupní smlouva bude uzavřena společně s dohodou o ukončení smlouvy budoucí kupní 

ve znění dodatku ze dne 25. 6. 2016 

- společně s prodejem pozemku bude zřízeno věcné břemeno - služebnost vedení 

a údržby veřejného osvětlení ve prospěch prodávajícího za podmínek stanovených 

usnesení rady města č. 4716/18 ze dne 19. 7. 2018 

 

Termín: 28.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

61/18 MJP - prodej pozemků u domu Jeremenkova 12, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru prodeje dle usnesení RM č. 5104/18 ze dne 31. 10. 2018 

od 2. 11. 2018 do 19. 11. 2018,  budoucí prodej části p.p.č.1320/16 o výměře cca 313 m2 

a části st.p.č. 904/1 o výměře cca 196 m2 oba v k,.ú. Šumperk. 

 

Budoucí kupující: Společenství vlastníků jednotek domu Jeremenkova 12, Šumperk 

 

Podmínky: 

 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + platná sazba DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost 

odvodu 

- kupní cena bude uhrazena v pravidelných 12 měsíčních splátkách, přičemž první splátka 

ve výši min. 10 % kupní ceny bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí 

kupní, dále bude kupní cena hrazena v 11 pravidelných měsíčních splátkách 

- kupní cena bude dorovnána po vyhotovení geometrického plánu, kterým bude zaměřena 

plocha pro plánované parkoviště 
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- vlastnické právo bude převedeno po vydání pravomocného stavebního povolení na 

výstavbu parkoviště na části p.p.č. 1320/16 a části st.p.č. 904/1 v k.ú Šumperk, po 

vyhotovení geometrického plánu a schválení v zastupitelstvu města, nejpozději do 

31. 12. 2022 

- prodávající si vyhrazuje od záměru prodeje předmětných částí pozemků jednostranně 

odstoupit v případě, pokud nebude do 30. 6. 2021 vydáno pravomocné stavební povolení, 

v případě schválení prodloužení termínu sjednaného práva k odstoupení pro nesplnění 

podmínky vydání pravomocného stavebního povolení  v termínu, bude uzavřen dodatek ke 

smlouvě budoucí kupní, kterým dojde k posunutí termínu vydání pravomocného stavební 

povolení a tím i termínu sjednaného práva odstoupení ze strany budoucího prodávajícího 

s tím, že další podmínky převodu vlastnického práva nebudou měněny 

- v případě odstoupení od smlouvy budoucí kupní budou splátky na kupní cenu vráceny 

budoucímu kupujícímu v plném rozsahu, bez nároku na úrok ze složené výše záloh 

- geometrický plán na rozdělení pozemků bude uhrazen prodávajícím, správní poplatek 

za zápis vkladu vlastnického práva do katastru bude uhrazen kupujícím 

 

Termín: 31.03.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

62/18 MJP - změna usnesení ZM č. 938/17 ze dne 14. 12. 2017 ve znění usnesení ZM 

č. 959/18 ze dne 25. 1. 2018 – budoucí prodej při ul. Americké 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 938/17 ze dne 14. 12. 2017 ve znění usnesení  ZM č. 959/18 ze dne 

25. 1. 2018 v části:  

a) budoucích kupujících, kde místo J. a A. F., Šumperk bude nově A. F., Šumperk  

b) v páté odrážce, kterou si budoucí prodávající 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 p.p.č. 1291/9 v k.ú. Šumperk, která 

bude nahrazena textem: budoucí prodávající si vyhrazuje od smlouvy v plném rozsahu 

odstoupit, pokud k datu 31. 12. 2020 nebude vydáno pravomocné stavební povolení na 

výstavbu komunikace a inženýrských sítí na části p.p.č. 1291/9  a části st.p.č. 1895/2 

v k.ú. Šumperk.  

 

Změna usnesení označena pod bodem b) byla zveřejněna v souladu s § 39 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, usnesením RM č. 56/18 ze 

dne 23. 11. 2018 od 29. 11. 2018 do 13. 12. 2018. 

 

 

Termín: 31.03.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

63/18 MJP - výkup pozemku za účelem provedení opravy mostu M1 Potoční 

schvaluje 

do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, výkup 

části p.p.č. 49/1 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

 

Prodávající: J. N., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, a R. N., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 

 

Podmínky:  

- do kolaudace a zaměření skutečného záboru pozemku bude uzavřena smlouva budoucí 

kupní 
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- kupní smlouva bude uzavřena po zaměření hranic dotčených pozemků stavbou: Most M1 

Potoční, nejpozději do 31. 12. 2021  

- kupní cena: 100,-- Kč/m2, záloha na kupní cenu ve výši 50 % bude kupujícímu uhrazena 

do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 

- smlouva budoucí kupní bude podepsána společně se smlouvou s právem provést stavbu 

 

 

Termín: 28.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

64/18 MJP - výkup pozemku za účelem provedení opravy mostu M1 Potoční 

schvaluje 

do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, výkup 

části p.p.č. 66/3 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

 

Prodávající: M. N., Šumperk 

 

Podmínky:  

- do kolaudace a zaměření skutečného záboru pozemku bude uzavřena smlouva budoucí 

kupní 

- kupní smlouva bude uzavřena po zaměření hranic dotčených pozemků stavbou: Most M1 

Potoční, nejpozději do 31. 12. 2021  

- kupní cena: 100,-- Kč/m2, záloha na kupní cenu ve výši 50 % bude kupujícímu uhrazena 

do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 

- smlouva budoucí kupní bude podepsána společně se smlouvou s právem provést stavbu 

 

Termín: 28.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

65/18 MJP - výkup pozemku za účelem provedení opravy mostu M1 Potoční 

schvaluje 

do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, výkup 

části p.p.č. 67/1 o výměře cca 67 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

 

Prodávající: M. P., Šumperk 

 

Podmínky:  

- do kolaudace a zaměření skutečného záboru pozemku bude uzavřena smlouva budoucí 

kupní 

- kupní smlouva bude uzavřena po zaměření hranic dotčených pozemků stavbou: Most M1 

Potoční, nejpozději do 31. 12. 2021  

- kupní cena: 100,-- Kč/m2, záloha na kupní cenu ve výši 50 % bude kupujícímu uhrazena 

do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 

- smlouva budoucí kupní bude podepsána společně se smlouvou s právem provést stavbu 

 

Termín: 28.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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66/18 MJP - schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků z ČR – ÚZSVM 

do vlastnictví města Šumperka (lokalita ulice Šumavské v Šumperku) 

ruší 

usnesení ZM č. 1165/18 ze dne 13. 9. 2018 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

67/18 MJP - schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků z ČR – ÚZSVM 

do vlastnictví města Šumperka (lokalita ulice Šumavské v Šumperku) 

schvaluje 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 

věcného práva, kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, IČO 69797111, převede 

do vlastnictví města Šumperk pozemky p.č. 195/1 a p.č. 964 v k.ú. Dolní Temenice se všemi 

součástmi (trvalé porosty) za těchto podmínek: 

- Vlastnické právo se převede v souladu s ust. § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., ve 

veřejném zájmu, nabyvatel má připravenou realizaci stavby „Revitalizace ulice Šumavská“ 

spočívající v revitalizaci veřejného prostranství na těchto pozemcích, a to revitalizace 

veřejné zeleně. Pozemky budou i nadále sloužit k nekomerčním účelům pro potřeby 

občanů města a široké veřejnosti ke zlepšení kvality bydlení, bezpečnosti i životního 

prostředí. 

- Nabyvatel vezme na vědomí, že v blízkosti pozemků p.č. 195/1 a p.č. 964 se nachází síť 

elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., IČO 04084063 a dále, že přes pozemek p.č. 964 je vedeno podzemní vedení NN a 

dále se v blízkosti nachází zděná stanice NN obojí ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., IČO 

24729035. 

- Nabyvatel se zaváže o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze k účelům 

veřejného zájmu, pro který byl převeden. Z uvedeného důvodu nelze převáděný majetek 

využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do 

pachtu. Toto omezení se sjedná na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického 

práva dle smlouvy do katastru nemovitostí. 

- V případě, že nabyvatel nebude majetek využívat ve veřejném zájmu, bude jej využívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo jej bude pronajímat nebo přenechávat do 

pachtu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou převáděný majetek měl 

ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy 

platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně a to za každé porušení 

jakékoli smluvní povinnosti uvedené v předchozím bodu ve vztahu ke každé jednotlivé 

převáděné nemovité věci. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce 

nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do 

kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto 

termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta 

uložena opakovaně. 

- Nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 

břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně 

prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

- Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty 

převodcem písemně vyzván. 

- Bude-li zjištění smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 

případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto 

náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně 

vyzván. 
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- Převodce je oprávněn kdykoliv kontrolovat během lhůty 10letého omezení, zda jsou 

všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen 

k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

- Nabyvatel je povinen vždy do 31.01. následujícího roku předat převodci pravdivou a 

úplnou písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného 

zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném 

zájmu a k jehož zachování se nabyvatel ve smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto 

závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2000,-- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů 

poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. 

- Nabyvatel současně zřídí v souladu s § 1761 občanského zákoníku, ve prospěch převodce 

(jako oprávněného) k převáděnému majetku – p.č. 195/1 a p.č. 964 v k.ú. Dolní Temenice 

věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele (povinného) nezcizit převáděný majetek a 

nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 10 let, ode dne jeho nabytí do svého 

vlastnictví 

 

 

Termín: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

68/18 MJP - bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví Městské knihovny 

schvaluje 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu, kterou město Šumperk převede do vlastnictví 

Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, 

28. října 1280/1, IČO 65496604, movité věci – vybavení budovy při ul. 28. října 1280/1, 

Šumperk v celkové pořizovací ceně 13.128.553,70 Kč. 

 

 

Termín: 28.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

69/18 MJP - žádost Centra sociálních služeb Pomněnka, z. ú., o odprodej spojovacího krčku 

k budově čp. 1916 

schvaluje 

koncepci odprodeje spojovacího krčku, který je součástí budovy čp. 1916 na st.p.č. 4473 

v k.ú. Šumperk (or. Šumavská 15), včetně části st.p.č. 4473 v k.ú. Šumperk pod spojovacím 

krčkem, do vlastnictví Centra sociálních služeb Pomněnka, z. ú., se sídlem Šumperk, 

Šumavská 1915/13, IČO 04775627, za kupní cenu 5.000,-- Kč s tím, že spojovací krček bude 

včetně pozemku připojen k budově č. 1914 se st.p.č. 794/1 v k.ú. Šumperk (or. Šumavská 

11), která je ve vlastnictví Centra sociálních služeb Pomněnka, z. ú. 

 

 

Termín: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

70/18 MJP - budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

ruší 

usnesení ZM č. 1089/18, 1090/18 a 1091/18 ze dne 21. 6. 2018 z důvodu přijetí nových 

usnesení. 
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Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

71/18 MJP - budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 7. 5. 2018 do 22. 5. 2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 3. 5. 2018, budoucí 

prodej části p.č. 1040/1 o výměře cca 14 544 m2, části p.č. 1040/3 o výměře cca 1 820 m2, 

části p.č. 1040/4 o výměře cca 11 544 m2, části p.č. 1040/5 o výměře cca 697 m2, části p.č. 

2183/3 o výměře cca 365 m2, části p.č. 1041/1 o výměře cca 40 m2, části p.č. 1041/2 

o výměře cca 108 m2, části p.č. 1041/3 o výměře cca 264 m2, o celkové výměře cca 

29 382 m2, v k.ú. Šumperk, za účelem výstavby nové průmyslové zóny v souladu s územním 

plánem města Šumperka a v souladu s koordinační studií investičního záměru v dané lokalitě 

za těchto podmínek: 

- budoucí kupující: PRUMHOR, spol. s r. o., se sídlem Nemocniční 3261/30, Šumperk, 

IČO 47153903 

- kupní cena: 250,-- Kč/m2 + DPH 

- budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

- záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření vlastní kupní 

smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci uvnitř PZ IV 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě 

PZ IV  

- geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude vyhotoven na 

náklady budoucích kupujících 

- budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po zaměření 

geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města Šumperka, 

pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka 

 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

72/18 MJP - budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 7. 5. 2018 do 22. 5. 2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 3. 5. 2018, budoucí 

prodej části p.č. 1040/4 o výměře cca 234 m2, části p.č. 1040/5 o výměře cca 127 m2, části 

p.č. 2183/3 o výměře cca 658 m2, části p.č. 1041/3 o výměře cca 5 539 m2, části p.č. 

1041/4 o výměře cca 1 647 m2, o celkové výměře cca 8 205 m2, v k.ú. Šumperk, za účelem 

výstavby nové průmyslové zóny v souladu s územním plánem města Šumperka a v souladu 

s koordinační studií investičního záměru v dané lokalitě za těchto podmínek: 

- budoucí kupující: T. V., Šumperk, a M. P., Vikýřovice, každý spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/2 

- kupní cena 250,-- Kč/m2 + DPH 

- budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

- záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření vlastní kupní 

smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci uvnitř PZ IV 
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- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě 

PZ IV  

- geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude vyhotoven na 

náklady budoucích kupujících 

- budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po zaměření 

geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města Šumperka, 

pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka 

 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

73/18 MJP - budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 7. 5. 2018 do 22. 5. 2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 3. 5. 2018, budoucí 

prodej části p.č. 1040/1 o výměře cca 497 m2, části p.č. 2183/3 o výměře cca 561 m2, části 

p.č. 1041/1 o výměře cca 9 884 m2, části p.č. 1041/2 o výměře cca 1 994 m2, části p.č. 

1041/3 o výměře cca 10 205 m2, části p.č. 1041/4 o výměře cca 2 921 m2, o celkové výměře 

cca 26 062 m2, v k.ú. Šumperk, za účelem výstavby nové průmyslové zóny v souladu 

s územním plánem města Šumperka a v souladu s koordinační studií investičního záměru 

v dané lokalitě za těchto podmínek: 

- budoucí kupující: MT TAPES s. r. o., se sídlem Petrov nad Desnou čp. 150, PSČ 788 16, 

IČO 26843552 

- kupní cena: 250,-- Kč/m2 + DPH 

- budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

- záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření vlastní kupní 

smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci uvnitř PZ IV 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě 

PZ IV  

- geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude vyhotoven na 

náklady budoucích kupujících 

- budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po zaměření 

geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města Šumperka, 

pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

74/18 MJP - výkup pozemků od BM LAND ČESKO s. r. o. pro stavbu komunikace, 

protipovodňových opatření a cyklotrasy v lokalitě PZ IV 

schvaluje 

uzavřít kupní smlouvu mezi městem Šumperk jako kupujícím a BM LAND ČESKO s. r. o., 

IČO 04335686, se sídlem Praha 4, Chodov, Türkova 1272/7, PSČ 149 00, jako prodávajícím, 

jejímž předmětem budou pozemky zaměřené geometrickým plánem pod projektovanou 

stavbou komunikace, protipovodňových opatření a cyklotrasy v lokalitě Průmyslové zóny IV 

v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
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- pozemky pro stavbu komunikace: část p.č. 2094/3 o výměře cca 47 m2, část p.č. 984/4 

o výměře cca 355 m2, část p.č. 1015/2 o výměře cca 75 m2, za kupní cenu ve výši 

369,-- Kč/m2 + sazba DPH v platné výši 

- pozemky pro stavbu protipovodňových opatření: část p.č. 1015/1 o výměře cca 23 m2, 

část p.č. 1015/2 o výměře cca 4 m2, část p.č. 2094/8 o výměře cca 1 m2, část p.č. 

1067/2 o výměře cca 135 m2, část p.č. 1067/28 o výměře cca 10 m2, část p.č. 1067/29 

o výměře cca 35 m2, za kupní cenu ve výši 369,-- Kč/m2 + sazba DPH v platné výši 

- pozemky pro stavbu cyklotrasy: část p.č. 1015/1 o výměře cca 435 m2, část p.č. 1015/2 

o výměře cca 18 m2, část p.č. 2094/8 o výměře cca 30 m2, část p.č. 1067/2 o výměře cca 

1 050 m2, část p.č. 1067/28 o výměře cca 120 m2, část p.č. 1067/29 o výměře cca 

490 m2, část p.č. 984/4 o výměře cca 325 m2, část p.č. 984/5 o výměře cca 10 m2, část 

p.č. 2094/3 o výměře 110 m2, za kupní cenu ve výši 500,-- Kč + sazba DPH v platné výši 

- geometrický plán pro zaměření prodeje zajistí na své náklady kupující 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů poté, co budou k převáděným pozemkům vymazána 

zástavní práva a zákaz zcizení nebo zatížení na nich váznoucí, před podáním návrhu na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 31.03.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

75/18 MJP - realizace budoucího výkupu p.p.č. 1060/38 v k.ú. Šumperk (majetkoprávní 

vypořádání pozemku pod stavbou Cyklokomunikace Desná) 

schvaluje 

realizaci budoucího výkupu pozemku p.č. 1060/38 o výměře 176 m2, druh pozemku ostatní 

plocha se způsobem využití silnice, v obci a k.ú. Šumperk, do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: J. K., Šumperk 

- Kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou „Cyklokomunikace Desná“ 

- k převodu vlastnického práva dojde po výmazu zástavního práva váznoucího na pozemku 

dotčeného stavbou 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

76/18 MJP - prodej pozemku st.p.č. 21 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova čp. 94 – stavba občanského vybavení v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 10. 10. 2017 do 26. 10. 2017 dle usnesení rady města č. 3575/17 ze dne 5. 10. 2017, 

prodej pozemku st.p.č. 21 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 94 – 

stavba občanského vybavení) orientačně nám. Míru 20 v Šumperku), včetně příslušenství, 

sestávajícího z vedlejších staveb a venkovních úprav, za níže uvedených podmínek.   

 

Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Kupující: M. P., Šumperk. 
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Podmínky prodeje: 

- kupní cena: v celkové výši 7.500.000,-- Kč (slovy: sedmmilionů pětsettisíc korun českých) 

- účel: provozování minipivovaru s pivovarskou restaurací 

- kupující bere na vědomí, že převáděné nemovité věci jsou nemovitou kulturní památkou 

- kupující je povinen uhradit kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek 

za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1000,-- Kč 

- v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro případ prodeje i jiného zcizení 

nemovitých věcí pro prodávajícího město Šumperk 

- kupující bere na vědomí, že na půdě budovy je instalován kamerový rozvaděč včetně 

rozvodů el. kabelů pro účely napájení kamery monitorovacího systému města Šumperka 

umístěné na rohu objektu nám. Míru 85/21 

 

 

Termín: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

 

 

77/18 MJP - prodej pozemku v lokalitě Za Hniličkou 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 26. 6. 2017 do 12. 7. 2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22. 6. 2017, 

prodej p.p.č. 213/13 o výměře 774 m2, včetně příslušenství  k pozemku (zejména vodovodní 

a kanalizační přípojky umístěné na p.p.č. 1031/2) v k.ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: M. N., Nový Malín, a K. N., Šumperk 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,--/Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 520/16 ze 

dne 16. 6. 2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu s geometrickým 

plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby komunikačního 

napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za Hniličkou“ 

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 28.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

78/18 MJP - bezúplatný převod pozemků pod zálivy autobusových zastávek u silnice 

II. a III. třídy – nabyvatel Olomoucký kraj 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 22. 10. 2018 do 07. 11. 2018 dle usnesení RM č. 5045/18 ze dne 18. 10. 2018 a podle 



 

23|33 

ZM 2 – 13.12.2018 

usnesení ZM č. 1857/10 ze dne 16. 09. 2010 ve věci vydání příslibu bezúplatného převodu, 

schválit uzavření vlastní darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků 

p.č. 1168/12 o výměře 22 m2, p.č. 1257/161 o výměře 66 m2, p.č. 1992/14 o výměře 10 m2, 

p.č. 1992/16 o výměře 11 m2, p.č. 2115/12 o výměře 153 m2, p.č. 2315/4 o výměře 101 m2 

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

do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc, 

PSČ 779 11, IČO 60609460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizaci, se sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, Olomouc, PSČ 772 11, 

IČO 70960399, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbou zálivů 

autobusových zastávek, vybudovaných v rámci investiční akce „Rozvoj integrovaného 

dopravního systému v Šumperku – rekonstrukce zastávek MHD“.  

Obdarovaný uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

 

Termín: 31.03.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

79/18 MJP - delegování zástupců města Šumperka na valné hromady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., návrh na nové zástupce města Šumperka 

do představenstva a dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a. s., včetně pokynů k výkonu práv města Šumperka jako akcionáře  na valných 

hromadách společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

Zástupcům Města Šumperka delegovaným na valné hromady společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO: 47674954, konané 

v období od 1. ledna 2019 do konce funkčního období, panu Ing. Jakubu Jirglovi, 

2.místostarostovi města  Šumperka, bytem Šumperk, a panu  Mgr. Tomáši Spurnému, 

starostovi Města Šumperka, bytem Šumperk, se udělují následující pokyny k výkonu práv 

Města Šumperka jako akcionáře na valných hromadách uvedené společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. a ukládá se jim, aby na těchto valných hromadách 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. hlasovali jako zástupci Města Šumperka 

následujícím způsobem, a to vždy tak, aby bylo zajištěno co nejrychlejší přijetí následujících 

usnesení valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.: 

 

(a) PRO schválení toho, že společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. bude ve 

věci správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. po roce 2020 realizovat variantu označenou a popsanou v podrobné 

studii variant zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. po roce 2020, vyhotovené společností Grant 

Thornton Advisory s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká 

republika, IČO: 26513960, ve formě písemné studie ze dne 4. dubna 2017 nazvané „Studie 

variant správy a provozování VaK v majetku VHZ po roce 2020“, jako varianta B1: Koncese. 

 

(b) PRO pověření představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

k přípravě koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. podle varianty označené ve výše uvedené „Studii 

variant správy a provozování VaK v majetku VHZ po roce 2020“, jako varianta B1: Koncese 

(výběr dodavatelů a příprava zadávacího řízení) tak, aby došlo ke splnění alespoň všech 

následujících parametrů dané koncese: 

 

(i) koncese bude poskytnuta na dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne jejího poskytnutí; 

 

(ii) podmínkou udělení koncese bude stanovení maximálních provozních nákladů, které 

bude společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. povinna v souvislosti 

s provozováním své infrastruktury prostřednictvím koncese vynaložit; 

 

(iii)všechny databáze, manuály a postupy ke správě infrastruktury společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (např. GIS), které budou vznikat či budou 



 

24|33 

ZM 2 – 13.12.2018 

získávány za dobu trvání koncese, budou nabývány do vlastnictví společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. s tím, že společnost Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. po dobu trvání koncese poskytne provozovateli užívací právo k takovým 

databázím, manuálům a postupům ke správě infrastruktury společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s.; 

 

(iv) podmínkou udělení koncese bude zakotvení podmínky, že spolehlivost a kvalita 

dodávek služeb a výrobků společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. bude 

minimálně na stávající úrovni; 

 

(v) pro koncesní řízení budou ze strany společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a.s. stanoveny nediskriminační kvalifikační předpoklady pro výběr provozovatele; 

 

(vi) podmínkou udělení koncese bude stanovení podmínek k efektivní kontrole činnosti 

provozovatele ze strany společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.; 

 

(vii) podmínkou udělení koncese bude vytvoření podmínek k provozování 

infrastruktury společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. vlastními silami po 

ukončení platnosti koncesní smlouvy, zejména přechod dispečinku a zákaznického 

systému do vlastnictví společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. ke konci 

koncesní smlouvy; 

 

s tím, že od těchto parametrů koncesního řízení se společnost Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. odchýlí pouze tehdy, bude-li to pro společnost Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. nezbytné, případně výhodné, v souladu se stanovisky zpracovatelů 

koncesního řízení a návrhu koncesní smlouvy, kteří budou vybráni na základě řádného 

výběrového řízení. 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

80/18 MJP - delegování zástupců města Šumperka na valné hromady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., návrh na nové zástupce města Šumperka 

do představenstva a dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a. s., včetně pokynů k výkonu práv města Šumperka jako akcionáře  na valných 

hromadách společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

schvaluje 

s účinností k 31. 12. 2018 ukončení platnosti usnesení zastupitelstva města Šumperka 

č. 87/15 ze dne 22. 1. 2015 z důvodu přijetí nového usnesení a nové delegace zástupců 

města Šumperka na všechny  valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a. s. 

Termín: 31.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

81/18 MJP - delegování zástupců města Šumperka na valné hromady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., návrh na nové zástupce města Šumperka 

do představenstva a dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a. s., včetně pokynů k výkonu práv města Šumperka jako akcionáře  na valných 

hromadách společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

 

(1)  Zastupitelstvo Města Šumperka deleguje zástupce Města Šumperka  pana Ing. Jakuba 

Jirgla, 2.místostarostu města  Šumperka, bytem Šumperk, na valné hromady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO: 
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47674954, konané v období od 1. ledna 2019 do konce funkčního období, a to podle § 84 

odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  

 

(2)  Zastupitelstvo Města Šumperka deleguje zástupce Města Šumperka pana Mgr. 

Tomáše Spurného, starostu Města Šumperka,  bytem Šumperk,  jako náhradního zástupce na 

valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 

787 01 Šumperk, IČO: 47674954, konané v období od 1. ledna 2019 do  konce funkčního 

období, a to podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

přičemž tento zástupce Města Šumperka je na valných hromadách uvedené společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. konaných v uvedeném období oprávněn zastupovat 

Město Šumperka pouze v případě nepřítomnosti delegovaného zástupce Města Šumperka 

pana  Ing. Jakuba Jirgla, 2.místostarostu města  Šumperka, bytem Šumperk, na předmětné 

valné hromadě uvedené společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

 

(3) Zastupitelstvo Města Šumperka navrhuje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. 

g)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pana Martina Hoždoru, 

bytem Šumperk a pana Ing. Radima Sršně, bytem Dolní Studénky,  jako zástupce města 

Šumperka, do představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČO 

47674954, se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01. 

 

(4) Zastupitelstvo Města Šumperka navrhuje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. 

g)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pana doc. JUDr. 

Michaela Kohajdu, Ph.D., bytem Šumperk, jako zástupce města Šumperka, do dozorčí rady 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČO 47674954, se sídlem Šumperk, 

Jílová 6, PSČ 787 01. 

 

(5) Zástupcům Města Šumperka delegovaným na valné hromady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO: 

47674954, konané v období od 1. ledna 2019 do konce funkčního období, panu Ing. Jakubu 

Jirglovi, 2.místostarostovi města  Šumperka, bytem Šumperk,  a panu  Mgr. Tomáši Spurnému, 

starostovi Města Šumperka, bytem Šumperk, se udělují následující pokyny k výkonu práv 

Města Šumperka jako akcionáře na valných hromadách uvedené společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. a ukládá se jim, aby na těchto valných hromadách 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. hlasovali jako zástupci Města Šumperka 

následujícím způsobem, a to vždy tak, aby bylo zajištěno co nejrychlejší přijetí následujících 

usnesení valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.: 

 

(a) PRO změnu stanov společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. tak, aby došlo 

ke snížení počtu členů představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. na 

šest členů; 

 

(b) PRO změnu stanov společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. tak, aby došlo 

ke snížení počtu členů dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. na tři 

členy; 

 

(c) PRO odvolání všech členů představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. s účinností ke dni 4. března 2019; 

 

(d) PRO zvolení všech členů představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. s účinností od 5. března 2019 tím způsobem, že: 

(i) 2 (slovy: dva) nově zvolení členové představenstva společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. budou zvoleni z kandidátů na členy představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - Městem Šumperk, IČO: 00303461, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk; 

(ii) 2 (slovy: dva) nově zvolení členové představenstva společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. budou zvoleni z kandidátů na členy představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - Městem Zábřeh, IČO: 00303640, se sídlem 

Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh; 
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(iii)1 (slovy: jeden) nově zvolený člen představenstva společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - Městem Mohelnice, IČO: 00303038, se sídlem 

U Brány 916/2, Mohelnice; 

(iv) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen představenstva společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - Městem Loštice, IČO: 00302945, se sídlem 

nám. Míru 66/1, Loštice; 

 

(e) PRO odvolání všech členů dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. s účinností ke dni 4. března 2019; 

 

(f) PRO zvolení všech členů dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a.s. s účinností od 5. března 2019 tím způsobem, že: 

(i) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy dozorčí rady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - Městem Šumperk, IČO: 00303461, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk; 

(ii) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy dozorčí rady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržených těmito akcionáři společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.: Jestřebí, Krchleby, Maletín, Mírov, Moravičany, 

Nemile, Postřelmůvek, Rájec, Stavenice, Třeština, Vyšehoří.  

(iii)1 (slovy: jeden) nově zvolený člen dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy dozorčí rady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržených těmito akcionáři společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.: Bludov, Hanušovice, Hraběšice, Chromeč, 

Loučná nad Desnou, Olšany, Rapotín, Ruda nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Velké 

Losiny, Vikýřovice, Petrov nad Desnou; 

 

(g) PRO pověření představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

valnou hromadou společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k tomu, aby 

představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. nejpozději na další valné 

hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (jejíž konání proběhne 

nejpozději do konce června 2019), předložilo akcionářům společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. k projednání a schválení takový návrh na změnu stanov společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., kterým dojde ke změně systému vnitřní struktury 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. z dualistického systému (orgány: valná 

hromada, představenstvo a dozorčí rada) na monistický systém (valná hromada, statutární 

ředitel a správní rada) ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění; 

 

 

Termín: 31.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

82/18 Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Rapotín - změna IV 

schvaluje 

v souvislosti s přijatým usnesením ZM č. 607/16 ze dne 3. 11. 2016, ve znění usnesení ZM 

č. 641/16 ze dne 15. 12. 2016,  ve znění usnesení ZM č. 728/17 ze dne 23. 3. 2017, ve 

znění usnesení ZM č. 807/17 ze dne 15. 6. 2017 a ve znění usnesení č. 1022/18 ze dne 

22. 3. 2018, kterým bylo schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní 

policie s obcí Rapotín s účinností od 1. 1. 2019, změnu v  článku 5. bodu 2. schválené 
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veřejnoprávní smlouvy tak, že se původní text v článku 5., bodu 2.  veřejnoprávní smlouvy mění 

a nahrazuje následujícím textem: 

 

Článek 5., bod 2. 

 

Účinnosti  smlouva nabývá dnem 1. 1. 2020. 

 

 

Termín: 01.01.2020 

Zodpovídá: doc. JUDr. Kohajda, Ph.D. 

 

 

83/18 Smlouva o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP 

 

mezi 

 

Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 778 11,  

IČO 60609460, DIČ CZ60609460, zastoupeném Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem 

Olomouckého kraje 

 

a 

 

městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, zastoupeném 

Mgr. Tomášem Spurným, starostou města 

 

Termín: 24.01.2019 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

84/18 Komunitní plánování sociálních služeb 

schvaluje 

Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Šumperk na období let 2019–2021. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

85/18 Komunitní plánování sociálních služeb 

ukládá RM 

 

a) zapracovat Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka do Strategie rozvoje města 

Šumperka na roky 2014-2020 a následně do Strategie rozvoje města Šumperka na roky 

2021-2027 

 

b) zapracovávat opatření Komunitního plánu sociálních služeb města Šumperka do 

jednotlivých akčních plánů počínaje rokem 2019 

 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 
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86/18 Dodatek č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

schvaluje 

dodatek č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2003, dodatku č. 2 ze dne 6. 5. 2004, dodatku č. 3 ze dne 

15. 9. 2005, dodatku č. 4 ze dne 28. 12. 2007, dodatku č. 5 ze dne 12. 12. 2013 a dodatku 

č. 6 ze dne 23. 3. 2017. 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

87/18 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, 8. května 63 

schvaluje 

dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 15. 9. 2005, dodatku č. 2 ze dne 28. 12. 2007, dodatku č. 3 ze dne 12. 12. 2013 

a dodatku č. 4 ze dne 23. 3. 2017. 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

88/18 Dodatek č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Sluneční 38 

schvaluje 

dodatek č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 15. 9. 2005, dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2007, dodatku č. 3 ze dne 12. 12. 2013, 

dodatku č. 4 ze dne 19. 6. 2014, dodatku č. 5 ze dne 19. 3. 2015 a dodatku č. 6  

ze dne 23. 3. 2017. 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

89/18 Dodatek č. 8 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 

schvaluje 

dodatek č. 8 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 24. 4. 2003, dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2004, dodatku č. 3 ze dne 15. 9. 2005, 

dodatku č. 4 ze dne 20. 10. 2006, dodatku č. 5 ze dne 28. 12. 2007, dodatku č. 6   

ze dne 12. 12. 2013 a dodatku č. 7 ze dne 23. 3. 2017. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

90/18 Dodatek č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Šumavská 21 

schvaluje 

dodatek č. 7 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 24. 4. 2003, dodatku č. 2 ze dne 15. 9. 2005, dodatku č. 3 ze dne 13. 12. 2007, 

dodatku č. 4 ze dne 28. 12. 2013, dodatku č. 5 ze dne 19. 6. 2014 a dodatku č. 6 

ze dne 23. 3. 2017. 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 
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91/18 Dodatek č. 7 ke zřizovací listině MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 

schvaluje 

dodatek č. 7 ke zřizovací listině MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o., 

IČO 00852091, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2003, dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2004, 

dodatku č. 3 ze dne 9. 6. 2005, dodatku č. 4 ze dne 14. 4. 2011, dodatku č. 5 ze dne 

12. 12. 2013 a dodatku č. 6 ze dne 21. 6. 2018. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

92/18 Dodatek č. 6 ke zřizovací listině MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 

schvaluje 

dodatek č. 6 ke zřizovací listině MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, p. o., IČO 60801085, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2003, dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2004, dodatku č. 3 ze 

dne 15. 9. 2005, dodatku č. 4 ze dne 12. 12. 2013 a dodatku č. 5 ze dne 24. 4. 2014. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

93/18 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Kino Oko Šumperk 

schvaluje 

dodatek č. 5 ke zřizovací listině Kino Oko Šumperk, Masarykovo náměstí 3, IČO 00851400, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2008, dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2013, dodatku č. 3 ze dne 

23. 3. 2017 a dodatku č. 4 ze dne 15. 6. 2017. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

 

94/18 Dodatek č. 8 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Doris 

schvaluje 

dodatek č. 8 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Doris, Komenského 9, IČO 00852082,  

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, 

dodatku č. 6 ze dne 23. 3. 2017 a dodatku č. 7 ze dne 14. 12. 2017. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

95/18 Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk 

schvaluje 

dodatek č. 6 ke zřizovací listině Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, p. o.,  

28. října 1280/1, IČO 65496604, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2003, dodatku č. 2 ze 

dne 2. 5. 2008,  dodatku č. 3 ze dne 12. 12. 2013, dodatku č. 4 ze dne 14. 9. 2017 

a dodatku č. 5 ze dne 21. 6. 2018. 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 
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96/18 Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace - 

poskytnutí příspěvku na předfinancování projektu 

schvaluje 

poskytnutí příspěvku Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, 

příspěvkové organizaci, na předfinancování části projektu „Přírodní zahrada v MŠ Pohádka 

Šumperk“, realizovaného v rámci Národního programu Životní prostředí, vyhlášeného 

Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 

v Programu 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných 

zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“) ve výši 416 tis. Kč. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

97/18 Uzavření Partnerské smlouvy a dodatků k Partnerské smlouvě pro projekt 

„Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ 

schvaluje 

- uzavření Partnerské smlouvy „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“  

s obcí Šléglov na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

 

- uzavření dodatku č. 3 k Partnerské smlouvě na projekt „Technologické centrum ORP 

a elektronická spisová služba“ mezi městem Šumperkem a obcemi Bludov, Bohdíkov, Branná, 

Hrabišín, Chromeč, Kopřivná, Libina, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Oskava, Petrov nad 

Desnou, Ruda nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Velké Losiny, Vikýřovice na dobu určitou 

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

Termín: 30.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

98/18 Zastupování města Šumperka 

svěřuje 

starostovi města působnost a stanoví odpovědnost pro vykonávání a zabezpečování úkolů 

v samostatné působnosti v oblasti finanční a plánovací, majetkoprávní, živností, krizového 

řízení a auditu a kontroly a kanceláře tajemníka. V případě nepřítomnosti starosty určuje ZM 

zastupování v pořadí: 1. místostarosta, 2. místostarosta, s účinností od 13. 12. 2018. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

99/18 Zastupování města Šumperka 

svěřuje 

1. místostarostovi působnost a stanoví odpovědnost pro vykonávání a zabezpečování úkolů 

v samostatné působnosti v oblasti sociálních věcí, v oblasti správních a vnitřních věcí, v oblasti 

dopravy, v oblasti  školství, kultury a vnějších vztahů. V případě nepřítomnosti 

1. místostarostky určuje ZM zastupování v pořadí: starosta, 2. místostarosta, s účinností 

od 13. 12. 2018. 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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100/18 Zastupování města Šumperka 

svěřuje 

2. místostarostovi působnost a stanoví odpovědnost pro vykonávání a zabezpečování úkolů 

v samostatné působnosti v oblasti strategického rozvoje, územního plánování a investic, 

v oblasti životního prostředí a v oblasti výstavby. V případě nepřítomnosti 2. místostarosty 

určuje ZM zastupování v pořadí: starosta, 1. místostarosta, s účinností od 13. 12. 2018. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

101/18 Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členovi ZM v souvislosti s řízením Městské 

policie Šumperk 

zvyšuje 

neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je pověřen řízením Městské policie dle 

usnesení zastupitelstva města č. 23/18, doc. JUDr. Michaelu Kohajdovi, Ph.D., v souladu 

s § 74 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, měsíční odměnu 

o 2.000,-- Kč. Odměna bude vyplácena od 1. 1. 2019. 

 

Termín: 01.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

102/18 Odpady Olomouckého kraje – změna zástupce za město 

schvaluje 

jmenovat zástupcem města Šumperka do spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s.,                          

2. místostarostu Ing. Jakuba Jirgla s účinností od 13. 12. 2018. 

 

Termín: 13.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

103/18 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    2.200,-- Kč 

člen rady města     8.000,-- Kč 

předseda výboru ZM (kteří jsou členy ZM)  4.500,-- Kč 

předseda komise RM (kteří jsou členy ZM)  4.500,-- Kč 

člen výboru ZM (kteří jsou členy ZM)       450,-- Kč 

člen komise RM (kteří jsou členy ZM)       450,-- Kč 

 

Termín: 01.01.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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104/18 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: 01.01.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

 

 

105/18 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, v platném znění, 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)  4.500,-- Kč 

- člen výboru ZM (kteří nejsou členy ZM)      450,-- Kč 

- člen komise RM (kteří nejsou členy ZM)      450,-- Kč 

 

Termín: 01.01.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

 

106/18 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města 

stanovuje, 

že odměna bude poskytována od data 1. 1. 2019. 

 

Termín: 01.01.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

 

107/18 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: 01.01.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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108/18 Finanční výbor 

volí 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

MUDr. Radana Volnohradského, Ing. Zdeňka Utěšeného, MBA, Ing. Petra Suchomela, Ing. Janu 

Barešovou, Ing. et Ing. Bc. Bronislava Suchého, Lenku Valentovou, Ing. Jakuba Šnapku 

a Ing. Jaromíra Mikulenku členy finančního výboru od 1. 1. 2019. 

 

Termín: 01.01.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

 

 

109/18 Kontrolní výbor 

volí 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Martina 

Hladila, MUDr. Víta Rozehnala, Mgr. Tomáše Bartoška, Ing. Luboše Cekra, Mgr. Martinu 

Nimmrichterovou, PhDr. Václava Kopu, Ing. Radovana Vrbu a Ing. Ludvíka Žáka členy 

kontrolního výboru od 1. 1. 2019. 

 

Termín: 01.01.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Mgr. Irena Jonová 

          starosta                   1. místostarostka 
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