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Naše čj.: MUSP 5648/2019 

Naše sp. zn.: 4313/2019 TAJ/IVNO *MUSPX01Z0QUO* 

 

U S N E S E N Í  

z 3. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 1. 2019 

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. 

 

110/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 515/16, 518/16, 849/17, 884/17, 973/18, 978/18, 980/18, 

1019/18, 1033/18, 1034/18, 1035/18, 1053/18, 1060/18, 1087/18, 1095/18, 

1105/18, 1106/18, 1107/18, 1108/18, 1109/18, 1112/18, 1141/18, 1144/18, 

1146/18, 1148/18, 1162/18, 1163/18, 1164/18, 1167/18, 1168/18, 1174/18, 

1182/18, 26/18, 28/18, 29/18, 30/18, 32/18, 33/18, 34/18, 35/18, 36/18, 37/18, 

38/18, 39/18, 40/18, 41/18, 42/18, 43/18, 44/18, 45/18, 46/18, 66/18, 70/18, 80/18, 

81/18, 83/18, 84/18, 86/18, 87/18, 88/18, 89/18, 90/18, 91/18, 92/18, 93/18, 94/18, 

95/18, 96/18, 98/18, 99/18, 100/18, 101/18, 102/18, 103/18, 104/18, 105/18, 

106/18, 107/18, 108/18, 109/18 

 

111/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

    81/15 do 30.06.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  725/17 do 31.12.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  807/17 do 21.02.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  946/17 do 30.06.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1022/18 do 21.02.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1173/18 do 21.02.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    97/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

112/19 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 635/16 ze dne 15. 12. 2016 

ruší 

usnesení ZM č. 635/16 ze dne 15. 12. 2016. 

 

Termín: 24.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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113/19 Ceny města Šumperka za rok 2018 – vyhodnocení I. kola hlasování 

schvaluje 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, Cenu města za rok 2018 v kategorii Významný počin v humanitární 

a sociální oblasti: Milada Sobková. 

 

Termín: 24.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

114/19 Ceny města Šumperka za rok 2018 – vyhodnocení I. kola hlasování 

schvaluje 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, Cenu města za rok 2018 v kategorii Podnikání – podkategorie drobné 

podnikání: Cakir’s burger (nám. Míru 22, Šumperk). 

 

Termín: 24.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

115/19 Ceny města Šumperka za rok 2018 – vyhodnocení I. kola hlasování 

schvaluje 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, Cenu města za rok 2018 v kategorii Architektura – podkategorie 

novostavba: Cenu neudělit. 

Termín: 24.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

116/19 Ceny města Šumperka za rok 2018 – vyhodnocení I. kola hlasování 

schvaluje 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, Cenu města za rok 2018 v kategorii Architektura – podkategorie 

rekonstrukce: Pizzerie Palermo (Lidická 2092/39, Šumperk). 

 

Termín: 24.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

117/19 Ceny města Šumperka za rok 2018 – vyhodnocení I. kola hlasování 

schvaluje 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, Cenu města za rok 2018 v kategorii Vzdělávání: Radka Kroupová. 

 

Termín: 24.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 
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118/19 Ceny města Šumperka za rok 2018 – vyhodnocení I. kola hlasování 

schvaluje 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, Cenu města za rok 2018 v kategorii  Sport: Pavel Paloncý.    

 

Termín: 24.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

119/19 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo I roku 2019: 

příjmy ve výši:     10.300 tis. Kč 

výdaje ve výši:     53.666 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  621.209 tis. Kč 

výdaje celkem:  737.152 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 755.741 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   754.675 tis. Kč 

 

Termín: 31.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

120/19 MJP - žádost o schválení změny budoucího kupujícího bytu v domě 

nám. Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 31. 1. 2019, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku, s budoucím kupujícím A. V., Šumperk. 

V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje 

navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní 

cenu bytu finančně vyrovnala s A. V., Šumperk. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku, s A. V., Šumperk, a to za stejných podmínek 

s účinností od 1. 2. 2019. 

Termín: 28.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

121/19 MJP - zásady pro podporu města při rekonstrukci a vybudování přípojek splaškové 

kanalizace, které jsou ve vlastnictví soukromých osob, v letech 2019-2021 

v Šumperku 

schvaluje 

„Zásady pro podporu města při rekonstrukci, obnově, výměně stávajících či vybudování nových 

soukromých kanalizačních přípojek v souvislosti s rekonstrukcí stokové sítě města, případně 

rekonstrukcí povrchů komunikací ve městě Šumperku“ v letech 2019-2021, dle přílohy. 

 

Termín: 24.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 



 

4|6 

ZM 3 – 24.01.2019 

 

 

 

122/19 MJP - prodej pozemků p.č. 442/132, p.č. 704/2 a p.č. 705/2  v k.ú. Dolní Studénky 

(silnice I/44 Bludov obchvat) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 4. 1. 2019 do 21. 1. 2019 dle usnesení rady města č. 149/18 ze dne 28. 12. 2018, prodej 

pozemků p.č. 442/132 – orná půda, p.č. 704/2 – orná půda  a p.č. 705/2 – trvalý travní 

porost  v k.ú. Dolní Studénky. 

 

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

 

Kupující: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem 

Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, PSČ 140 00, IČO 65993390 

 

Kupní cena: 1.388.160,-- Kč (slovy: jedenmiliontřistaosmdesátosmtisíc jednostošedesát 

korun českých) 

 

Účel prodeje:   majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou díla komunikace „I/44 Bludov 

  obchvat“ 

 

Poznámka: Kupující bere na vědomí, že předmět koupě je v současné době pronajat 

společnosti Bludovská a. s., se sídlem Špalkova 156, Bludov, PSČ 789 61, 

IČO 25836498 

 

Termín: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

123/19 MJP - výkup části st.p.č. 98 v k.ú. Dolní Temenice pro realizaci stavby „Revitalizace 

ulice Šumavská“ 

ruší 

usnesení ZM č. 1104/18 ze dne 21. 6. 2018 z důvodu přijetí nového usnesení v předmětné 

věci. 

 

Termín: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

124/19 MJP - výkup části st.p.č. 98 v k.ú. Dolní Temenice pro realizaci stavby „Revitalizace 

ulice Šumavská“ 

schvaluje 

uzavření kupní smlouvy za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku dotčeného stavbou 

„Revitalizace ulice Šumavská“ za podmínek:  

- prodávající: EKODO Šumperk, s. r. o., se sídlem Janáčkova 893/24, Šumperk, 

IČO 48399141 

- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

- předmět prodeje: část st.p.č. 98 v k.ú. Dolní Temenice o výměře cca 4 m2  

- kupní cena: 100,-- Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH 

z kupní ceny 
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- v kupní smlouvě bude sjednáno, že stavbou nebude dotčen stávající zděný vstup do sídla 

firmy, který se nachází v bezprostřední blízkosti stavby 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy před podáním návrhu na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- geometrické zaměření stavby pro účely prodeje zajistí na své náklady kupující 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující 

 

Termín: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

125/19 MJP - budoucí prodej části p.p.č. 2342 v k.ú. Šumperk (při ul. Kozinově, park 

u Barborky) 

schvaluje 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 29. 11. 2018 do 17. 12. 2018 dle usnesení 

RM č. 63/18 ze dne 23. 11. 20178 budoucí prodej části pozemku p.č. 2342 o výměře 3 m2 

v k.ú. Šumperk, dle GP st.p.č. 6423/2 v k.ú. Šumperk. 

Budoucí kupující: J. V., Zábřeh 

 

Podmínky budoucího prodeje:  

- účel prodeje: majetkoprávní narovnání, pozemek a stavba různého vlastníka 

- kupní cena 1.725,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud bude stanovena zákonná povinnost 

odvodu DPH, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- vlastnické právo bude převedeno po kolaudaci stavby garáže na části p.p.č. 2342 v k.ú. 

Šumperk 

- kupující uhradí náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 

 

 

Termín: 30.04.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

126/19 Jednací řád Zastupitelstva města Šumperka 

vydává 

jednací řád Zastupitelstva města Šumperka s účinností od 24. 1. 2019. 

 

 

Termín: 24.01.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

127/19 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 1/2019 z jednání finančního výboru dne 21. 1. 2019. 
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128/19 Doplnění usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 81/18 ze dne 13. 12. 2018 - 

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 

doplnění usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 81/18 ze dne 13. 12. 2018 v odst. 3 

usnesení tak, že se doplňuje obsah usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 81/18 odst. 3 

o následující text: 

„ V případě nezvolení jednoho z navrhovaných zástupců města Šumperka do představenstva 

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

Jílová 6, PSČ 787 01, valnou hromadou této společnosti, navrhuje Zastupitelstvo Města 

Šumperka  v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, pana Radovana Auera, bytem Šumperk, jako zástupce města 

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

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

 

Termín: 24.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

129/19 Informace společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

bere na vědomí 

informaci společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., zastupitelům. 

 

 

 

130/19 Odpověď na interpelaci 

bere na vědomí 

odpověď na interpelaci ze zasedání zastupitelstva města dne 13. 12. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Mgr. Irena Jonová 

          starosta                1. místostarostka 
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