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Spis. zn.: 96356/2012
č. j.: 98487/2012

U S N E S E N Í

z 19. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 20. 12. 2012

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.

759/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
591/12, 593/12, 594/12, 595/12, 644/12, 652/12, 690/12, 691/12, 709/12, 710/12, 
711/12, 715/12, 716/12, 719/12, 720/12, 721/12, 722/12, 723/12, 733/12, 742/12, 
745/12, 746/12, 747/12, 749/12

760/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

647/12 do 31.03.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel
650/12 do 31.03.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel
752/12 do 24.01.2013 Zodpovídá: Mgr. Brož

761/12 Časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2013

bere na vědomí
časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2013.

762/12 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2013

schvaluje
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2013.

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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763/12 Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o zákazu spalování suchých rostlinných 
materiálů

vydává
na základě ustanovení § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a 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, obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012, o zákazu 
spalování suchých rostlinných materiálů.

Termín: 01.02.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

764/12 Rozpočtové provizorium

schvaluje
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium s účinností
od 1. 1. 2013 do doby schválení rozpočtu města na rok 2013.

Termín: 01.01.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

765/12 Rozpočtové provizorium

stanoví
v souladu s ustanovením § 13 odst. 2) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria takto:
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací zřízených městem a 

organizacím na základě uzavřených platných smluvních vztahů uvolnit měsíčně max. 1/12 
z posledního schváleného rozpočtu roku k datu 31. 12. 2012

- organizaci PONTIS Šumperk, o. p. s., uvolnit v lednu 1/6 ze schváleného rozpočtu roku 
2012

- na úhradu případné sankce, penále apod. uložené městu, jejichž neuhrazením by hrozily 
další finanční výdaje

- uvolňování účelových finančních prostředků u dotovaných akcí
- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce z roku 2012
- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města

Termín: 01.01.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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766/12 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo XI roku 2012

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka číslo XI roku 2012:
příjmy ve výši:      4.500 tis. Kč
výdaje ve výši:      3.000 tis. Kč

příjmy celkem: 493.276 tis. Kč
výdaje celkem: 477.608 tis. Kč

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

767/12 Navýšení dotace z rozpočtu města Divadlu Šumperk, s. r. o.

schvaluje
navýšení dotace z rozpočtu města Divadlu Šumperk, s. r. o., se sídlem Komenského 3, 
Šumperk, IČ 25875906, o částku 500 tis. Kč na rok 2012.

Termín zrealizování všech činností dle předloženého materiálu je stanoven do 31. 12. běžného 
roku a profinancování do 31. 1. roku následujícího po obdržení dotace.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

768/12 Veřejná finanční podpora FK SAN-JV Šumperk o. s.

schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory FK SAN-JV Šumperk o. s., Evaldova 3, Šumperk,
IČ 26999501, se statutem Sportovního střediska mládeže a Sportovního centra mládeže,
na rok 2012 ve výši 190 tis. Kč na pokrytí ztráty hospodaření mládežnické části Fotbalového 
klubu.
Společnost bude respektovat další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města schválené usnesením ZM č. 501/12.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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769/12 Veřejná finanční podpora Střední škole železniční a stavební Šumperk

schvaluje
zařazení do rozpočtového výhledu města Šumperka na léta 2014-2015 veřejnou finanční 
podporu Střední škole železniční a stavební Šumperk, Bulharská 8, IČ 14451107. VFP bude 
poskytnuta ve výši 1 mil. Kč jako spoluúčast města Šumperka na akci „oprava fasády, repase 
oken a dveří, restaurování architektonických prvků fasány na stavbě Šumperk č. pop. 372, ul. 
Bulharská 8 – nemovitá kulturní památka zámek“, za podmínky zajištění spolufinancování této 
akce ze strany příjemce.

Termín: 30.04.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

770/12 Spolufinancování dotace ROP - Pontis

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 2.212.888,50 Kč ke 
spolufinancování projektu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením v Šumperku“, CZ.1.12/2.2.00/29.01468.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

771/12 Spolufinancování dotace ROP - Pontis

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu „Rozšíření 
a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku“, 
CZ.1.12/2.2.00/29.01468 po celou dobu jeho udržitelnosti, tj. 5 let od finančního ukončení 
projektu.

Termín: 31.01.2018
Zodpovídá: Ing. Suchomel

772/12 MJP - změna označení účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejichž předmětem je byt č. 9 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2958/9 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucím kupujícím L. Ch., Písařov,
ke dni 31. 12. 2012. L. Ch., Písařov, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této 
složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s R. K., Bludov, J. C., Šumperk, a V. J., 
Slavkov u Brna.
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Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/9 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s R. K., Bludov,  J. C., Šumperk, a 
V. J., Slavkov u Brna, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 1. 2013.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

773/12 MJP - budoucí prodej části st.p.č. 1326/2 o výměře 368 m2, dle GP st.p.č. 1326/2
o výměře 368 m2 v k.ú. Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 27. 8. 2012 do 12. 9. 2012 usnesením rady města č. 2660/12 ze dne 23. 8. 2012, 
budoucí prodej části st.p.č. 1326/2 o výměře 368 m2, dle GP st.p.č. 1326/2 o výměře 368 m2

v  k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: vymezený prostor k obytným domům Čsl. armády 62, Krameriova 1
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši

min. 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po 
dobu 11 měsíců

- budoucí kupující: L. G., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, L. K., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/15, P. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, M. T., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/15, K. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, všichni bytem Šumperk, L. Č., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, a K. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, obě 
bytem Šumperk, M. G., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, bytem Šumperk, M. H., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/30, bytem Šumperk, L. J., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/30, bytem Šumperk, A. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 2/15, bytem 
Šumperk, D. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15, bytem Nový Malín, H. S., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2/15, bytem Šumperk, A. a J. Š., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/15, bytem Malá Morava

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději
k datu 30. 6. 2014

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili, tak aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

774/12 MJP - prodej části st.p.č. 1326/2 o výměře 10 m2, dle GP díl „a“ o výměře 8 m2 a
díl „b“ o výměře 2 m2 st.p.č. 1326/2, vše k.ú. Šumperk (or. dvůr k domu
Čsl. armády 62, Krameriova 1, Čsl. armády 64)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 27. 8. 2012 do 12. 9. 2012 usnesením rady města č. 2660/12 ze dne 23. 8. 2012, prodej 
části st.p.č. 1326/2 o výměře 10 m2, dle GP díl „a“ o výměře 8 m2 a díl „b“ o výměře 2 m2

st.p.č. 1326/2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: vymezený prostor k domu Čsl. armády 64, Šumperk
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- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: J. R., Šumperk
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva
- kupující uhradí náklady spojené vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za

zápis vkladu práva do katastru

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

775/12 MJP - prodej části p.p.č. 555/9 o výměře cca 172 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada za 
domem Vančurova 30)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 17. 9. 2012 do 3. 10. 2012 usnesením rady města č. 2792/12 ze dne 13. 9. 2012, prodej 
části p.p.č. 555/9 o výměře cca 172 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupující: J. a S. F., spoluvlastnický podíl o velikosti 533/1000, J. N., spoluvlastnický podíl

o velikosti 157/1000, I. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 186/1000, všichni bytem 
Šumperk, a O. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 124/1000, bytem Šumperk

- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu práva do 
katastru

Termín: 23.06.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

776/12 MJP - prodej p.p.č. 1257/54 o výměře 361 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu 
Tyršova 2)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 22. 10. 2012 do 7. 11. 2012 usnesením rady města č. 2915/12 ze dne 18. 10. 2012,
prodej  p.p.č. 1257/54 o výměře 361 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupující: Bytové družstvo, Tyršova 2, Šumperk, IČ 26782243
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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777/12 MJP - budoucí prodej p.p.č. 361 o výměře 737 m2 a st.p.č. 728/2 o výměře 152 m2, 
vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada k domu Nerudova 9)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 9. 11. 2012 do 26. 11. 2012 usnesením rady města č. 2988/12 ze dne 1. 11. 2012, 
budoucí prodej p.p.č. 361 o výměře 737 m2 a st.p.č. 728/2 o výměře 152 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši

min. 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po 
dobu 11 měsíců

- budoucí kupující: M. a M. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, M. a A. D., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, P. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, F. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, J. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, a J. a M. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6, všichni bytem Šumperk

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději
k datu 30. 6. 2014

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili, tak aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

778/12 MJP - směna pozemků p.č. 2110/10 – ostatní plocha z vlastnictví města Šumperka 
za pozemek p.č. 2110/11 – ostatní plocha ve vlastnictví České republiky – ŘSD ČR 
(lokalita před nádražím ČD v Šumperku)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 30. 11. 2012 do 17. 12. 2012 dle usnesení rady města č. 3038/12 ze dne 26. 11. 2012, 
směnit z majetku města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461,
do majetku České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00, IČ 65993390, pozemek p.č. 2110/10 –
ostatní plocha, který byl z pozemku p.č. 2110/6 – ostatní plocha oddělen geometrickým 
plánem pro  rozdělení pozemku č. 6179-230/2012, včetně všech součástí a příslušenství, 
v k.ú. Šumperk.

Z majetku České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00, IČ  65993390, do majetku města Šumperka, 
pozemek p.č. 2110/11 – ostatní plocha, který byl z pozemku p.č. 2110/1 – ostatní plocha 
oddělen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 6179-230/2012, včetně všech 
součástí a příslušenství, v k.ú. Šumperk.

Účel: narovnání majetkoprávních vztahů po zaměření skutečného stavu

Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Šumperk.

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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779/12 MJP - změna usnesení ZM č. 577/12 ze dne 26. 4. 2012 ve znění usnesení ZM
č. 683/12 ze dne 20. 9. 2012 a usnesení ZM č. 740/12 ze dne 15. 11. 2012
(or. zahrada u domu Janošíkova 9)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 577/12 ze dne 26. 4. 2012 ve znění usnesení ZM č. 683/12 ze dne 
20. 9. 2012 a usnesení ZM č. 740/12 ze dne 15. 11. 2012, kterými byl schválen budoucí 
prodej st.p.č. 1202/2 v k.ú. Šumperk, spočívající ve změně na straně budoucích, kde namísto 
M. a S. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 896/10000, bytem Šumperk, bude nově F. a D. L., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 896/10000, bytem Šumperk.
Ostatní podmínky stanovené usneseními ZM č. 577/12 ze dne 26. 4. 2012 ve znění usnesení 
ZM č. 683/12 ze dne 20. 9. 2012 a usnesení ZM č. 740/12 ze dne 15. 11. 2012 zůstávají 
beze změny.

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

780/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

ruší
usnesení č. 459/11 bod 1. ze dne 15. 12. 2011 a usnesení č. 501/12 ze dne 26. 1. 2012 
z důvodu přijetí nových usnesení.

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

781/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje

1. obecné podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka

2. speciální podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města Šumperka

3. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost z rozpočtu města Šumperka

4. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců z rozpočtu města Šumperka

5. vzor smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka

6. vzor smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtu města Šumperka

7. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka

8. vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců z rozpočtu města Šumperk
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9. seznam vyjmenovaných akcí a vyjmenovaných činností v roce 2013

- Klášterní hudební slavnosti (7. ročník)
- Divadlo v parku 2013 (20. ročník)
- Klasika Viva (13. ročník)
- Špek (7. ročník)
- Preludium (40. ročník)
- Blues Alive (18. ročník)
- XXIII. Mezinárodní folklorní festival CIOFF, IOV, Šumperk 2013
- XI. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 2013
- Džemfest (14. ročník)
- Město čte knihu 2013 (9. ročník)

- HK Mladí draci Šumperk, o. s.
- FK SAN-JV ŠUMPERK, o. s.
- TJ Sokol Šumperk
- TJ Šumperk

10.  časový harmonogram

- od 21.12.2012 zveřejnění podmínek na internetových stránkách města (včetně 
formulářů žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji v lednu 2013 (termín bude 
upřesněn)

- 02.01.2013 od 08:00 hod. zahájení podávání žádostí
- 10.01.2013 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do RM na 

rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti

- 24.01.2013 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do ZM na 
rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti

- 31.01.2013 do 14:45 hod. ukončení přijímání žádostí
- 28.02.2013 předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na rozdělení 

finančních prostředků vyčleněných na granty a dotace jednotlivým žadatelům do RM ke 
schválení a k doporučení pro rozhodnutí ZM

- 14.03.2013 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných na 
granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení

Termín: 20.12.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

782/12 Mimořádné odměny

schvaluje
1. mimořádné odměny předsedů výborů ZM a předsedů komisí RM, kteří jsou členy ZM, dle 

předloženého návrhu
2. mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM, dle předloženého návrhu
3. mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle předloženého návrhu 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů

Termín: 21.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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783/12 Mimořádné odměny

ukládá
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů.

Termín: 21.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

předsedové výborů ZM

784/12 Dopis M. N.

bere na vědomí
dopis M. N. č. j. 93602/2012 ze dne 30. 11. 2012.

785/12 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 15. 11. 2012

bere na vědomí
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 15. 11. 2012.

786/12 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 15/2012 z jednání finančního výboru dne 3. 12. 2012.

Mgr. Zdeněk Brož v. r.            Ing. Petr Suchomel v. r.
        starosta        2. místostarosta
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