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Naše čj.: MUSP 58786/2020 

Naše sp. zn.: 53795/2020 TAJ/IVNO *MUSPX025W0PI* 

 

U S N E S E N Í  

ze 17. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 18. 6. 2020 

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. 

 

494/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 460/20, 461/20, 462/20, 464/20, 466/20, 469/20, 470/20, 

471/20, 473/20, 474/20, 475/20, 476/20, 477/20, 483/20, 484/20 

 

 

495/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

    725/17 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    242/19 do 30.09.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    243/19 do 30.09.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    244/19 do 30.09.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    341/19 do 31.08.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

496/20 Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2019 

bere na vědomí 

materiál „Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2019“. 

 

 

497/20 Časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2020 

bere na vědomí 

časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2020. 
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498/20 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2020 

schvaluje 

časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2020. 

 

Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

499/20 Závěrečný účet města Šumperka 

schvaluje 

hospodaření města Šumperka za rok 2019 bez výhrad. 

Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2019: 

Příjmy celkem  657.048 tis. Kč 

Výdaje celkem  674.699 tis. Kč 

 

Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

500/20 Závěrečný účet města Šumperka 

bere na vědomí 

a) zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2019 

b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 

c) přehled výsledků hospodaření organizací města 

d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. do 31. 12. 2019 

 

 

501/20 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2019 

schvaluje 

Výrok: 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperka, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 

dni 31. 12. 2019. 

 

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: účetní závěrka města Šumperk k 31. 12. 2019 

Sídlo: 787 01 Šumperk, nám. Míru 1 

IČO: 00303461 

DIČ: CZ00303461 

Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

502/20 Plnění daňových a nedaňových příjmů města Šumperka 

bere na vědomí 

plnění rozpočtu u vybraných daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31. 5. 2020. 
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503/20 Smlouva o přijetí úvěru 

schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

uzavření smlouvy o úvěru č. 0632877169/LCD s Českou spořitelnou, a. s., dle předloženého 

materiálu za podmínek: 

výše úvěru: 100.000.000,-- Kč 

splatnost: 20 let 

splácení: pravidelné měsíční splátky 

úroková sazba: pevná na celou dobu 1,36 % p. a. 

čerpání: do dne 31. 12. 2020 včetně 

zajištění úvěru: bez zajištění 

Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

504/20 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo IX roku 2020: 

příjmy ve výši:       4.500 tis. Kč 

výdaje ve výši:    59.901 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  591.071 tis. Kč 

výdaje celkem:  730.271 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěrů celkem: 792.821 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:   747.865 tis. Kč 

 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

505/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

schvaluje 

v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

- přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na neziskové akce pro rok 2020 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019, dle přílohy č. 1. 

 

Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

506/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

neschvaluje 

přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2020, dle přílohy č. 2. 
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Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

507/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

schvaluje 

v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

- přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

na celoroční činnost pro rok 2020 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením 

ZM č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019, dle přílohy č. 3. 

 

Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

508/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

schvaluje 

v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

- přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2020 

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2020 dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením ZM č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019, dle přílohy č. 4. 

 

Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

509/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

 

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

Zastoupený: Jarmilou Hynkovou 

Účel použití: na náklady spojené s dopravou dětí do plaveckého bazénu v Zábřehu 

na Moravě 

Výše částky: 61.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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510/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

 

 

Příjemce:   Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk, z. s., Bratrušovská 2633/15, 

Šumperk, IČO 02214652 

Zastoupený: Annou Kouřilovou 

Účel použití: na činnost 

Výše částky: 10.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

511/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

 

 

Příjemce: FbC Asper Šumperk, z. s., Šmeralova 766/4, Šumperk, IČO 26550881 

Zastoupený: Ing. Petrem Matějem 

Účel použití: na zvýšené náklady za pronájmy hal a tělocvičen 

Výše částky: 130.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

512/20 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o nočním klidu 

vydává 

v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanovením § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, o nočním klidu, s účinností 

od 10. 7. 2020. 

 

Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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513/20 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o omezení provozování hazardních her 

na území města Šumperka 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 12 

odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku č. 6/2020, o omezení provozování hazardních her na území města 

Šumperka, s účinností od 1. 8. 2020. 

Termín: 18.06.2020 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

514/20 Plnění investiční výstavby k 31. 5. 2020 

bere na vědomí 

plnění plánu investiční výstavby k 31. 5. 2020. 

 

 

515/20 MJP - nabídka ÚZSVM na odkup pozemku p.č. 970 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 

odmítnutí nabídky na úplatný převod pozemku p.č. 970 v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví 

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 

Praha 2, Nové Město, PSČ 128 00, IČO 69797111, do vlastnictví města Šumperka za kupní 

cenu 107.000,-- Kč. 

Termín:  31.07.2020 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

516/20 MJP - schválení podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p.č. 195/1 

a p.č. 964 v k.ú. Dolní Temenice 

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

vlastnictví města Šumperka 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 bezúplatně v souladu s ust. § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 

Sb., ve veřejném zájmu, jelikož nabyvatel převáděný majetek potřebuje k revitalizaci 

veřejného prostranství v souladu se studií „Regenerace panelového sídliště Šumperk – 

Sever“. 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 převáděného majetku se nachází síť 

elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN a. s., IČO 04084063, a dále, že 

přes pozemek p.č. 964 v k.ú. Dolní Temenice je vedeno podzemní vedení NN ve vlastnictví 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035. Dále se v blízkosti převáděného majetku 

nachází zděná stanice NN a podzemní vedení VN, obojí ve vlastnictví společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035 

- nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu, pro který byl 

převeden, anebo bude-li převáděný majetek využíván ke komerčním či jiným výdělečným 

účelům anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude 

takové nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši cca 10 % 

hodnoty převáděného majetku ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do 
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katastru nemovitostí. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu, 

pro který byl převeden, anebo bude-li převáděný majetek využíván ke komerčním či jiným 

výdělečným účelům anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či přenechán do pachtu, 

nebo bude takové nakládání trpěno, převodce je oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu 

§ 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

- nabyvatel se zaváže o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve veřejném 

zájmu, pro který byl převeden. Převáděný majetek nelze využívat ke komerčním či jiným 

výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu, ani takové nakládání 

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

práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí 

- smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti uvedené 

v předchozím bodu ve vztahu ke každé jednotlivé převáděné nemovité věci tvořící 

převáděný majetek. 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 smluvních pokut provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu 

bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty 

- 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 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva 

převodce k zaplacení smluvní pokuty 

- převodce je oprávněn kdykoliv kontrolovat během lhůty 10letého omezení, zda jsou 

všechny smluvní povinnosti dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout 

odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto závazku nabyvatele se sjednává 

závazek nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč, a to ve lhůtě 

15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvní pokuty 

- nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. 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. Za porušení tohoto závazku uhradí 

nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů 

ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty 

- nabyvatel jako povinný současně zřídí v souladu s § 1761 občanského zákoníku, 

k zajištění účelu převodu 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 jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, 

a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele do 

katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného bude zřízena jako věcné 

právo 

- smluvní strany uzavřením smlouvy zároveň dohodou zruší Smlouvu o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva 

č. UZSVM/OSU/11380/2018-OSUM uzavřenou dne 16. 1. 2019 

 

Termín:  31.12.2020 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

517/20 MJP - souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk 

souhlasí 



 

8|13 

ZM 17 – 18.06.2020 

 

s postoupením práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 32/05, 

uzavřené dne 27. 6. 2005 mezi městem Šumperkem jako budoucím prodávajícím 

a zůstavitelkou M. P., Šumperk, na byt v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk. Smlouva 

o postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena mezi 

notářkou Mgr. Andreou Salvovou jako postupitelkou a I. H., Šumperk, jako postupníkem. 

 

Termín:  31.10.2020 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

518/20 MJP - žádost o uzavření kupní smlouvy k bytové jednotce v domě Prievidzská, 

Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky, spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 na 

společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, 

spoluvlastnického podílu o velikosti 928/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: S. S., Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 637.558,-- Kč 

- kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0065/2014 ze dne 28. 2. 2014, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2015 

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

 

Termín:  31.10.2020 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

519/20 MJP - podmínky zveřejnění záměru města prodat nemovité věci v areálu bývalé 

textilky Hedva 

ukládá RM 

připravit a zveřejnit výzvu potencionálním zájemcům o koupi areálu bývalé Hedvy v Šumperku 

k předložení jejich koncepce možného využití pozemků v areálu Hedvy, která bude v souladu 

s územním plánem města Šumperka. 

Termín:  09.07.2020 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

520/20 MJP - majetkové narovnání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2047/12 

v k.ú. Šumperk (or. u viaduktu u křižovatky ulic Jesenická a M. R. Štefánika) 

schvaluje 

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2047/12 

v k.ú. Šumperk, označené geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 7130-113/2020, 

vyhotoveného Ing. Františkem Kaňkou, jako p.č. 2047/53 o výměře 514 m2, kterým město 

Šumperk uzná, že nabyvatel tuto část pozemku užíval v dobré víře po dobu dvojnásobně delší 

než 10 let a že jej tedy nabyvatel vydržel podle ust. § 1095 zákona č. 89/2012 Sb. za 

podmínek: 
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- nabyvatel: Uhelné sklady – obchod s palivem, s. r. o., se sídlem Leštinská 34, Zábřeh, 

PSČ 789 01, IČO 48390046 

- nabyvatel uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku 

- nabyvatel uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí 

Termín:  31.12.2020 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

521/20 MJP - prodej části st.p.č. 54/1 v k.ú. Horní Temenice, dle GP st.p.č. 54/1 o výměře 

720 m2 v k.ú. Horní Temenice (or. při ul. Bohdíkovské) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 9. 3. 2020 do 25. 3. 2020 dle usnesení rady města č. 1651/20 ze dne 5. 3. 2020, prodej 

části st.p.č. 54/1, dle GP je pozemek označena jako st.p.č. 54/1 o výměře 720 m2 v k.ú. Horní 

Temenice. 

Kupující: R. a E. Š., Šumperk 

Podmínky prodeje: 

- účel prodeje: a) pozemek pod obytným domem – 288 m2 

b) pozemek pod vedlejšími stavbami a zázemí k domu – 432 m2 

- kupní cena: a) 538,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne 

    zákonná povinnost odvést z kupní ceny DPH 

b) 300,-- Kč/m2+ DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne 

    zákonná povinnost odvést z kupní ceny DPH 

- kupní cena bude uhrazena před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí a náklady 

spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 

Termín:  30.11.2020 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

522/20 MJP - změna usnesení ZM č. 76/18 ve znění usnesení č. 326/19 - prodej pozemku 

st.p.č. 21, jehož součástí je budova čp. 94 v k.ú. Šumperk (dům nám. Míru 20) 

schvaluje 

na základě záměru města změnit a doplnit podmínky prodeje st.p.č. 21, jehož součástí je 

budova čp. 94 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. nám. Míru 20), které byly schváleny usnesením 

RM č. 3575/17 ze dne 5. 10. 2017, ve znění usnesení RM č. 1040/19 ze dne 26. 9. 2019 

a ve znění usnesení RM č. 1823/20 ze dne 21. 5. 2020, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 25. 5. 2020 do 10. 6. 2020, změnu usnesení ZM č. 76/18 ze dne 13. 12. 2018, 

ve znění usnesení ZM č. 326/19 ze dne 31. 10. 2019 ve čtvrté odrážce, kdy se mění způsob 

úhrady kupní ceny tak, že do 60 dnů od uzavření kupní smlouvy je kupující povinen uhradit 

část kupní ceny ve výši 1.000.000,-- Kč, doplatek kupní ceny ve výši 6.500.000,-- Kč bude 

uhrazen nejpozději do 30. 6. 2020 před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí ve výši 2.000,-- Kč. Dále dochází k nahrazení původního textu „v případě, že 

nebude uhrazen doplatek ve výši 70 % kupní ceny v termínu do 30. 4. 2020, je kupující 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty složené zálohy“ novým textem 

„v případě, že nebude uhrazen doplatek ve výši 6.500.000,-- Kč v termínu do 30. 6. 2020, je 

kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty složené zálohy“. V ostatním se 

usnesení ZM č. 76/18 ze dne 13. 12. 2017 ve znění usnesení ZM č. 326/19 ze dne 

31. 10. 2019 nemění. 

Termín:  31.08.2020 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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523/20 MJP - prodej majetku ve vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 

přeřazení níže uvedených nemovitých věcí ze „Seznamu majetku určeného k ponechání 

v majetku města“ na „Seznam majetku určeného k prodeji“: 

- pozemek st.p.č. 1044, jehož součástí je budova čp. 878 v k.ú. Šumperk (Balbínova 17) 

- pozemek st.p.č. 1045,  jehož součástí je budova čp. 879 v k.ú. Šumperk (Balbínova 19) 

- pozemek st.p.č. 188/2, jehož součástí je budova čp. 1247 v k. ú.  Šumperk (17. listopadu 

3) 

- pozemek st.p.č. 188/3, jehož součástí je budova čp. 1326 v k.ú.  Šumperk (17. listopadu 

5) 

- nebytová jednotka č. 388/8 v domě čp. 388 na st.p.č. 190/1 včetně podílu o velikosti 

13/100 na společných částech domu a pozemku pod domem v k.ú. Šumperk (Hlavní třída 

27) 

- nebytová jednotka č. 388/9 v domě čp. 388 na st.p.č. 190/1 včetně podílu o velikosti 

833/10000 na společných částech domu a pozemku pod domem v k.ú. Šumperk (Hlavní 

třída 27) 

- pozemek, případně část pozemku st.p.č. 869, jehož součástí je stavba čp. 700 v k.ú. 

Šumperk (budova v areálu nemocnice, pavilon F – kožní + 17 – bývalá vrátnice) 

- pozemek, případně část pozemku st.p.č. 1586, jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. 

Šumperk (budova v areálu nemocnice, pavilon E – neurologie) 

- pozemek, případně část pozemku st.p.č. 874, jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. 

Šumperk (budova v areálu nemocnice, pavilon 8 – ředitelství) 

- pozemek, případně část pozemku st.p.č. 873, jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. 

Šumperk (budova v areálu nemocnice, pavilon 12 – garáže + dílny) 

 

Termín:  31.08.2020 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

524/20 MJP - prodej majetku ve vlastnictví města Šumperka 

ukládá RM 

učinit potřebné kroky vedoucí k realizaci záměru prodat nemovité věci zařazené na „Seznam 

majetku určeného k prodeji“. 

 

Termín:  31.12.2020 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

525/20 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2019 

bere na vědomí 

zprávu o stavu požární ochrany za rok 2019 dle předloženého materiálu. 

 

 

526/20 Zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2019 

bere na vědomí 

zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2019 dle předloženého materiálu. 
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527/19 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2019 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti sociálního odboru za rok 2019. 

 

 

528/20 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2019 

bere na vědomí 

informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku za rok 

2019. 

 

 

529/20 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2019 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2019. 

 

 

 

530/20 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2019 

bere na vědomí 

předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2019. 

 

 

 

531/20 Hospodaření s komunálním odpadem za rok 2019 

bere na vědomí 

 

- výsledky hospodaření s komunálním odpadem za rok 2019 

 

- rozpočet hospodaření s komunálním odpadem na rok 2020 

 

 

532/20 Program regenerace MPZ na rok 2020 

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 46.346,-- Kč T. M., Šumperk, M. M., Olšany, 

a J. K., Brno, na obnovu fasády měšťanského domu nám. Míru 8, Šumperk. 

 

Termín:  31.12.2020 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 
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533/20 Program regenerace MPZ na rok 2020 

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 21.000,-- Kč Podnikům města Šumperka a. s., 

Slovanská 21, Šumperk, na kompletní opravu šindelové střešní krytiny zahradního altánu na 

ulici Radniční v Šumperku. 

Termín:  31.12.2020 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

 

 

534/20 Nadační fond Centrum bakalářských studií – darovací smlouva 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 

bakalářských studií dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  18.06.2020 

      Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

 

535/20 Koncepce rozvoje sportu ve městě Šumperku 

schvaluje 

koncepci rozvoje sportu dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  18.06.2020 

      Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

536/20 Projekt YEScyklo 2021 

ruší 

usnesení ZM č. 456/20 ze dne 20. 2. 2020. 

 

Termín:  18.06.2020 

      Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

537/20 Projekt YEScyklo 2021 

schvaluje 

zapojení města Šumperka do dotačního projektu YEScyklo 2021 ve spolupráci se sdružením 

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Palackého 1341/2, Jeseník, IČO 68923244, 

s mikroregionem Svazek Obcí Údolí Desné, Šumperská 775, PSČ 788 14, a obcí Rapotín, 

IČO 65497074. Obec Rapotín je žadatelem o dotaci z Olomouckého kraje. Spoluúčast města 

Šumperka činí 160.000,-- Kč a bude uhrazena z rozpočtu roku 2021. 

 

Termín:  18.06.2020 

      Zodpovídá: Ing. Novotná 
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538/20 Návrh na zástupce města Šumperka do představenstva společnosti Servisní 

společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. 

navrhuje 

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

zřízení), v platném znění, 2. místostarostu Ing. Jakuba Jirgla, bytem Šumperk, jako zástupce 

města Šumperka, do představenstva společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje, a. s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 

07686501. 

Termín:  18.06.2020 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

539/20 Návrh na zástupce města Šumperka do dozorčí rady společnosti Servisní společnost 

odpady Olomouckého kraje, a. s. 

navrhuje 

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

zřízení), v platném znění, členku ZM paní JUDr. Ivanu Jordovou, bytem Šumperk, jako zástupce 

města Šumperka, do dozorčí rady společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, 

a. s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 07686501. 

 

Termín:  18.06.2020 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

540/20 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 5/2020 z jednání finančního výboru dne 8. 6. 2020. 

 

 

 

541/20 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 12/2020 ze zasedání kontrolního výboru dne 2. 6. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 



 Vyhodnocení programu "Podpora neziskových akcí" Příloha č. 1 usnesení ZM č. 505/20 ze dne 18. 6. 2020

(kompetence ZM)

   

název právnické/fyzické osoby adresa statutár

12 Džemfest 2020 Kraj pro život, s.r.o. 8. května 971/59, 787 01 Šumperk Polák Ondřej Ing. 180 000 120 000

15 BLUES APERITIV a BLUES ALIVE 2020 BLUES ALIVE, s.r.o. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír Mgr. 500 000 330 000

55 KLASIKA VIVA 2020 Klasika Viva, z.s. V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman MgA. 100 000 40 000

56 Klášterní hudební slavnosti 2020 Roman Janků Management, s.r.o. V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman MgA. 120 000 40 000

součty 900 000 530 000

Vyhodnocení programu "Podpora neziskových akcí" Příloha č. 2 usnesení ZM č. 506/20 ze dne 18. 6. 2020
(kompetence ZM)

   

název právnické/fyzické osoby adresa statutár

4 Rot Kart fest - benefiční festival Rot Kart, z.s. Tylova 141, 364 61 Teplá Roučka Tomáš 100 000 0

64 Dobrofestival Midnight Train, s.r.o. Lidická 1817/94, 787 01 Šumperk Ciffra Petr Ing. 74 500 0

67 Šumperský Majáles 2020 Šumperský Majáles, z.s. Jiřího z Poděbrad 2008/24, 787 01 Šumperk Stonová Zuzana Mgr. 150 000 0

100 Milionová rodina RSKM Horní Pomoraví, spoIek - iniciativa DĚTI DĚTEM Kladská 171, 788 32 Staré Město Blaha Jan 80 000 0

 součty  404 500 0

Vyhodnocení programu "Podpora celoroční činnosti" Příloha č. 3 usnesení ZM č. 507/20 ze dne 18. 6. 2020
(kompetence ZM)

   

název právnické osoby adresa statutár

1 Tělocvičná Jednota Sokol Šumperk U Tenisu 1106/4, 787 01 Šumperk Porteš František, Hošek Petr 500 000 150 000  

12 SONS ČR, z.s., oblastní odbočka Šumperk  8. května 444/22, 787 01 Šumperk Jandrtová Renata Bc. 60 000 19 000

14 Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc Matyášová Pavla Mgr. 60 000 11 000

16 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Sluneční 2692/38, 787 01 Šumperk Urbanová Silvie 60 000 45 000

19 AVZO TSČ ČR p.s. Šumperk-Temenice Pod Senovou 2680/66, 787 01 Šumperk Šváb Jindřich 60 000 10 000

20 FbC Asper Šumperk, z.s. Šmeralova 776/4, 787 01 Šumperk Matěj Petr Ing. 140 000 90 000

22 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava Balabánová Helena Mgr. 60 000 19 000

23 Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Petrov nad Desnou 203, 788 16 Sklenářová Hana, Ing. 60 000 7 000

25 Armáda spásy Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha Malach Aleš Bc. 60 000 4 000

27 SKI KLUB Šumperk Tyršova 1581/12, 787 01 Šumperk Hanák Jiří Ing. 60 000 30 000

29 Magnus orienteering, z.s. Tyršova 1581/12, 787 01 Šumperk Pavlík Radek 60 000 12 000

30 Cannibals baseball Šumperk, z.s. Tyršova 89/26, 787 01 Šumperk Cahlík Tomáš DiS. 60 000 22 000

31 Junák - český skaut, středisko Rudy Knotka  Šumperk, z.s. nám. Jana Zajíce 2832/11, 787 01 Šumperk Kuchtík Martin Mgr. 60 000 45 000

32 Taneční spolek KK - Dance Sany Šumperk, z.s. Nový Malín 90, 788 03 Nový Malín Stropková Radmila 60 000 40 000

35 TJ Šumperk, z.s. Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 500 000 349 000

37 SK Severka Šumperk, z.s. Janáčkova 1949/39, 787 01 Šumperk Král Václav Mgr. 60 000 12 000

38 Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. Králec 29, 788 20 Dolní Studénky Turczer Petr Ing. 60 000 28 000

součty 1 980 000 893 000

 

Vyhodnocení programu "Podpora výkonnostního sportu"  Příloha č. 4 usnesení ZM č. 508/20 ze dne 18. 6. 2020
(kompetence ZM)

   

název právnické osoby adresa statutár

č
ís

lo

název akce

požadovaná 

částka

doporučená 

částka

č
ís

lo

název akce

požadovaná 

částka

doporučená 

částka

doporučená 

částka

č
ís

lo

požadovaná částka

doporučená 

částka

č
ís

lo

název oblasti

požadovaná 

částka



8 Fotbal Šumperk, s.r.o. fotbal - muži Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Dostál Vladimír, Hecl Bohdan 700 000 400 000

21 TJ Šumperk, z.s.  družstvo basketbalu - muži Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 73 000 52 000

24 Multisport Outdoor Team Šumperk, z.s. outdoorové sporty  Revoluční 1689/12B, 787 01 Šumperk Paloncý Pavel Mgr. 100 000 45 000

30 SIDE MX CLUB Šumperk, z.s. sidecarcrossový klub Nerudova 1321/59, 787 01 Šumperk Urbánek Kamil Ing. 60 000 22 000

součty 933 000 519 000
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