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Spis. zn.: 16229/2013 

č. j.: 16232/2013 

U S N E S E N Í  

z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 7. 3. 2013 

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. 

 
 
 

826/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka - granty a dotace na činnost 
pro rok 2013 

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

 
- přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 
- přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 2 
- přidělení finančních částek na dotaci na činnost nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 
 
 

Termín: 07.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

 

827/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka - granty a dotace na činnost 
pro rok 2013 

schvaluje 
- snížení přidělené finanční částky na granty a dotace na činnost z 2.300.000,- Kč 

na 2.263.000,- Kč, tzn. o 37 tis. Kč 
- zvýšení finanční rezervy ze 100 tis. Kč na 137 tis. Kč, tzn. o 37 tis. Kč, a použití finanční 

rezervy na VFP z rozpočtu města Šumperka na pokrytí žádostí, které nelze zahrnout do 
grantů a dotací na činnost, ale svým obsahem odpovídají zájmům města 

 
Celková částka vyčleněná na granty, dotace na činnost a finanční rezervu zůstává nezměněna. 
 
 

Termín: 07.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

828/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – výkonnostní sport 
pro rok 2013 

schvaluje 
časový harmonogram činností pro rozdělení finančních prostředků vyčleněných na výkonnostní 
sport z rozpočtu města Šumperka pro rok 2013 
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- od 25.03.2013 zveřejnění podmínek na internetových stránkách města (včetně formulářů 
žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji dne 27.03.2013 

- 02.04.2013 od 08:00 hod. zahájení podávání žádostí 
- 30.04.2013 do 14:45 hod. ukončení přijímání žádostí 
- 14.05.2013 od 14:30 hod. zasedání komise pro přidělování grantů a dotací 
- 06.06.2013 předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na rozdělení 

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

- 20.06.2013 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných na 
výkonnostní sport jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení 

 
Termín: 07.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

829/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – výkonnostní sport 

ruší 
usnesení č. 781/12 ze dne 20. 12. 2012 v části bodu 4. speciální podmínky pro poskytování 
dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů, juniorů  
a dorostenců z rozpočtu města Šumperka z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 07.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

830/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – výkonnostní sport 

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

Termín: 07.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

831/13 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27 - změna uživatele a budoucího kupujícího bytu 
č. 2923/8 v domě Prievidzská 27, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu mezi D. K., Šumperk, na straně jedné, a městem Šumperk na straně druhé, 
kterou se ke dni 31. 3. 2013 zruší Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod domem, na 
budoucí převod bytu č. 2923/8 v III. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, 
ul. Prievidzská č. p. 2923/27. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytové 
jednotky č. 2923/8 v III. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská 
č. p. 2923/27 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod 
domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperk a budoucím nabyvatelem H. J., 
Šumperk. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 4. 2013. Předmětem smlouvy je budoucí 
převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2923/8 v III. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2923/27 včetně příslušných podílů na společných částech 
domu a na pozemku pod domem. 
 

Termín: 30.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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832/13 MJP - realizace prodeje p.p.č. 546/8 v k.ú. Šumperk a st.p.č. 1000/2 v k.ú. Šumperk 
(or. zahrada u domu Myslbekova 20) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 28. 7. 2011 do 15. 8. 2011 dle usnesení rady města č. 1284/11 ze dne 21. 7. 2011 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 512/12 ze dne 23. 2. 2012, kterým byl schválen 
budoucí prodej, realizaci prodeje st.p.č. 1000/2 o výměře 98 m2 a p.p.č. 546/8, který je GP 
rozdělen na p.p.č. 546/14 o výměře 134 m2 a p.p.č. 546/8 o výměře 134 m2 v k.ú. Šumperk, 
za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Myslbekova 838/20, Šumperk 
- kupní cena: stanovena smlouvou obch/0022/2012..............300,- Kč/m2, uhrazena všemi 

kupujícími v souladu se smlouvou 
- kupující: M. a D. N., p.p.č. 546/14 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na st.p.č. 

1000/2, oba bytem Hoštejn, H. F., p.p.č. 546/8 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na 
st.p.č. 1000/2, bytem Šumperk, a B. T., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na st.p.č. 
1000/2, bytem Jeseník 

- kupující uhradí společně správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolku 
 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

833/13 MJP - realizace prodeje p.p.č. 1412/4 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu 
Jeremenkova 11) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 28. 7. 2011 do 15. 8. 2011 dle usnesení rady města č. 1285/11 ze dne 21. 7. 2011 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 367/11 ze dne 22. 9. 2011, kterým byl schválen 
budoucí prodej, realizaci prodeje p.p.č. 1412/4 o výměře 435 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Jeremenkova 27/11, Šumperk 
- kupní cena: stanovena smlouvou obch/0005/2012..............300,- Kč/m2, uhrazena všemi 

kupujícími v souladu se smlouvou 
- kupující: J. a I. K., A. L., M. S., M. Š., J. a E. R., všichni bytem Šumperk, a P. T., bytem 

Hrabišín, každý kupující spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/4 v k.ú. 
Šumperk 

- kupující uhradí společně správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolku 
 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

834/13 MJP - realizace prodeje p.p.č. 1950/9 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu 
Pod lesem 5) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 7. 1. 2011 do 25. 1. 2011 dle usnesení rady města č. 234/10 ze dne 30. 12. 2010 a 
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podle usnesení zastupitelstva města č. 369/11 ze dne 22. 9. 2011 a č. 441/11 ze dne 
15. 12. 2011, kterými byl schválen budoucí prodej, realizaci prodeje p.p.č. 1950/9 o výměře 
614 m2, dle GP číslo 5967-58/2011 p.p.č. 1950/9 o výměře 416 m2, p.p.č. 1950/52 
o výměře 24 m2, p.p.č. 1950/53 o výměře 30 m2, p.p.č. 1950/54 o výměře 25 m2, p.p.č. 
1950/55 o výměře 17 m2, p.p.č. 1950/56 o výměře 13 m2, p.p.č. 1950/57 o výměře 75 m2, 
p.p.č. 1958/58 o výměře 7 m2 a p.p.č. 1950/59 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk, včetně 
oplocení, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Pod lesem 10/5, Šumperk 
- kupní cena: stanovena smlouvou obch/0027/2012.........300,- Kč/m2, doplatek kupní ceny 

bude uhrazen všemi kupujícími před podpisem kupní smlouvy, nejpozději do 31. 3. 2013 
- kupující: R. a E. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, P. Š., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 2/10 na p.p.č. 1950/9, p.p.č. 1950/56, p.p.č. 1950/57 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, R. a J. C., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, 
p.p.č. 1950/55 a p.p.č. 1950/59, T. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 
1950/9, všichni bytem Šumperk, P. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 
1950/52, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9 a p.p.č. 1950/54, bytem 
Šumperk, Z. Z., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, bytem Šumperk, E. J., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, bytem Šumperk, J. B., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, bytem Šumperk, a T. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/10 na p.p.č. 1950/9, bytem Petrov nad Desnou 

- kupující uhradí společně správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolku 
 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

835/13 MJP - realizace prodeje pozemků u domu Denisova 1, Šumperk  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 779/11 ze dne 28. 4. 2011 a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 511/12 ze dne 23. 2. 2012, kterým byl schválen budoucí 
prodej, realizaci prodeje st.p.č. 1824/2 o výměře 346 m2, p.p.č. 1998/6 o výměře 162 m2 a 
p.p.č. 3020 o výměře 16 m2, dle GP p.p.č. 3209/1 o výměře 110 m2, p.p.č. 3209/2 o výměře 
167 m2, p.p.č. 1998/9 o výměře 90 m2, p.p.č. 1998/8 o výměře 69 m2 a p.p.č. 1998/6 
o výměře 88 m2, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Denisova 1543/1, Šumperk 
- kupní cena: stanovena smlouvou obch/0029/2012.........300,- Kč/m2, doplatek kupní ceny 

bude uhrazen všemi kupujícími před podpisem kupní smlouvy, nejpozději do 31. 3. 2013 
- kupující: M. a E. A., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 3209/2, V. S., p.p.č. 

1998/8, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 3209/1 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/4 na p.p.č. 3209/2, D. T., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
1998/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3209/2 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/6 na p.p.č. 3209/1, Z. P., p.p.č. 1998/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 
na p.p.č. 3209/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 3209/2, všichni bytem 
Šumperk, a T. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1998/9, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3209/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 
3209/1, bytem Loděnice 

- kupující uhradí společně správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolku 
 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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836/13 MJP - realizace prodeje pozemku u domu Dr. E. Beneše 10, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 8. 12. 2010 do 27. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 124/10 ze dne 2. 12. 2010 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 212/11 ze dne 14. 4. 2011, kterým byl schválen 
budoucí prodej, realizaci prodeje p.p.č. 1239/12 o výměře 445 m2, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Dr. E. Beneše 1478/10, Šumperk 
- kupní cena: stanovena smlouvou obch/0069/2011..............300,- Kč/m2, kupní cena byla 

uhrazena v souladu se smlouvou  
- kupující: J. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, J. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/8, Z. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, I. J., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, 
P. a J. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, J. a M. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/8, V. a D. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, všichni bytem Šumperk, a M. D., 
bytem Praha, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 

- kupující uhradí společně správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolku 
 

 
Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

837/13 MJP - směna pozemků z vlastnictví SMP Net, s. r. o., se sídlem Hornopolní 3314/38, 
Ostrava, p.p.č. 3089 o výměře 143 m2 v k.ú. Šumperk a z vlastnictví města 
Šumperka část p.p.č. 39/2 o výměře 345 m2, dle GP p.p.č. 39/7 v k.ú. Dolní 
Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 17. 9. 2012 do 3. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2795/12 ze dne 13. 9. 2012, 
směnu pozemků, a to část p.p.č. 39/2, dle GP p.p.č. 39/7 o výměře 345 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, 
do vlastnictví SMP Net, s. r. o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00, 
IČ 27768961, a p.p.č. 3089 o výměře 143 m2 v k.ú. Šumperk z vlastnictví SMP Net, s. r. o., se 
sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 27768961, do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, za podmínek: 
- účel směny: narovnání majetkoprávních vztahů 
- kupní cena: 180,- Kč/m2 s finančním vyrovnáním  
- v rámci směny pozemků bude zřízeno na p.p.č. 3089 v k.ú. Šumperk ve prospěch 

SMP Net, s. r. o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00, za jednorázovou 
úhradu 1.000,- Kč včetně DPH věcné břemeno liniového vedení plynu 

- náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů na vyznačení předmětu prodeje 
uhradí SMP Net 

- správní poplatek za zápis vlastnického práva a zřízení věcného břemene uhradí společně 
obě strany, každý 500,- Kč kolek 

 
 
Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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838/13 MJP - částečná realizace příslibu prodeje části p.p.č. 104/4 o výměře 1 571 m2, 
části p.p.č. 95/1 o výměře 763 m2 a části st.p.č. 630 o výměře 27 m2, dle GP p.p.č. 
104/16 o výměře 2 361 m2 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 1. 4. 2008 do 17. 4. 2008 dle usnesení rady města č. 1969/08 ze dne 27. 3. 2008 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 713/08 ze dne 24. 4. 2008, kterým byl schválen 
budoucí prodej, částečnou realizaci budoucího prodeje části p.p.č. 104/4 o výměře 1 571 m2, 
části p.p.č. 95/1 o výměře 763 m2 a části st.p.č. 630 o výměře 27 m2, dle GP p.p.č. 104/16 
o výměře 2 361 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: výstavba parkovacích míst a trafostanice pro dům služeb na st.p.č. 791 a 

st.p.č. 792 v k.ú. Dolní Temenice 
- kupní cena: stanovena smlouvou obch/0029/2008, p.p.č. 95/1....... 250,- Kč/m2, p.p.č. 

104/4 a st.p.č. 630 .......450,- Kč/m2 
- kupující: M. J., Šumperk 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

839/13 MJP - dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní – vymezení předmětu budoucího 
prodeje (or. lokalita u bývalé kotelny v Temenici) 

schvaluje 
v souvislosti se schválenou částečnou realizací budoucího prodeje části p.p.č. 104/4 o výměře 
1 571 m2, části p.p.č. 95/1 o výměře 763 m2 a části st.p.č. 630 o výměře 27 m2, dle GP p.p.č. 
104/16 o výměře 2 361 m2, změnu usnesení ZM č. 713/08 ze dne 24. 4. 2008, kterým dojde 
k úpravě předmětu budoucího prodeje, místo části p.p.č. 104/4 o výměře cca 2 000 m2, části 
p.p.č. 95/1 o výměře cca 900 m2 a části st.p.č. 630 o výměře cca 165 m2 nově část st.p.č. 
630 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Dolní Temenice s převodem vlastnického práva po odstranění 
plynárenského zařízení na st.p.č. 630 v k.ú. Dolní Temenice. 
 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

840/13 MJP - prodej bytové jednotky v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 2. 2013 do 27. 2. 2013 dle usnesení rady města č. 3318/13 ze dne 7. 2. 2013, prodej 
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bytové jednotky č. 1763/4 o výměře 51,88 m2 v domě č. p. 1763  na st.p.č. 2005 v obci  a k.ú. 
Šumperk (or. ozn. Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 248/10000 na společných 
částech domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 248/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005, za těchto podmínek: 
- kupující: V. K., Vikýřovice 
- kupní cena nemovitostí: 460.000,- Kč 
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu 

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

výši 1.000,- Kč 
- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené 

lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 
z pořadí dražebního protokolu D. P., Nový Malín, s dosaženou kupní cenou 450.000,- Kč. 
V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
 
Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

841/13 MJP - příprava prodeje bytů v domě na ulici Gen. Svobody - žádost o snížení kupní 
ceny  

schvaluje 
nevyhovět žádosti I. F., Šumperk, o snížení kupní ceny příslušenství bytové jednotky – sklepní 
místnosti v 1. PP domu na ulici Gen. Svobody v Šumperku. 
 

Termín: 07.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

842/13 MJP - prodej p.p.č. 1171/10 o výměře 217 m2 v k.ú. Šumperk (zahrada k domu 
M. R. Štefánika 24) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 9. 11. 2012 do 26. 11. 2012 dle usnesení rady města č. 2987/12 ze dne 1. 11. 2012, 
prodej p.p.č. 1171/10 o výměře 217 m2, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu M. R. Štefánika 24, Šumperk 
- kupující: M. V., Šumperk, P. K., Šumperk 
- kupující odkoupí p.p.č. 1171/10 po reálném rozdělení pozemku na dva identické 

pozemky, do vlastnictví jednotlivých kupujících a uhradí náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu 

- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující budou do doby ukončení stávajících nájemních smluv respektovat práva nájemců 

k p.p.č. 1171/10  k.ú. Šumperk 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

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

 
Termín: 31.05.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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843/13 MJP - zásady pro rekonstrukci a vybudování přípojek splaškové kanalizace, které jsou 
ve vlastnictví soukromých osob v roce 2013-2014 – lokalita ulic Temenické, 
Javoříčka, Pod Senovou, Sluneční, Západní, Sokolské, Anglické, Zábřežské, 
Vančurovy, Alšovy, Dobrovského, Majakovského, Gagarinovy, Dolnostudenské, 
Evaldovy a Prievidzské 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 v lokalitě 
ulic Temenické, Javoříčka, Pod Senovou, Sluneční, Západní, Sokolské, Anglické, Zábřežské, 
Vančurovy, Alšovy, Dobrovského, Majakovského, Gagarinovy, Dolnostudenské v Šumperku“, 
v rámci projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ – II. fáze dle přílohy č. 4. 
ZM současně schvaluje podle schváleného investičního plánu společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk a. s. platnost těchto zásad i pro ulice Evaldovu a Prievidzskou v Šumperku. 
 

 
Termín: 07.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

844/13 Smetanovy sady - altán 

schvaluje 
demolici altánu ve Smetanových sadech a ponechání volného prostoru s možností dalšího 
využití do budoucna. 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

845/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – TJ Šumperk 

schvaluje 
dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka 
uzavřenou mezi městem Šumperk a TJ Šumperk dle předloženého materiálu. 
 

 
Termín: 07.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

846/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – TJ Šumperk 

schvaluje 
uzavření nové smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka mezi 
městem Šumperk a TJ Šumperk dle předloženého materiálu. 
 
 

Termín: 07.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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847/13 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 17/2013 z jednání finančního výboru dne 4. 3. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.     Ing. Marek Zapletal v. r. 
        starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení č. 826/13 z 22. zasedání ZM dne 7. 3. 2013

Vyjmenované akce nad 50 tis. Kč
(kompetence ZM)

 POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ

NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA
1 Divadlo v parku 2013 Divadlo Šumperk, s.r.o. Komenského 312/3, 787 01 Šumperk Sviderski René MgA. 25875906 70 000 70 000
2 XI. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby  2013 Schola od sv. Jana Křtitele, o.s., Šumperk Myslbekova 22, 787 01 Šumperk Černý Karel MUDr. 45212732 170 000 160 000
3 Blues Alive  BLUES ALIVE, s.r.o. Fialova 416/ 3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír Mgr. 28571444 500 000 310 000
5 Preludium Dům kultury Šumperk, s.r.o. Fialova 416/ 3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír Mgr. 25818830 60 000 55 000
6 XXIII. Mezinárodní folklorní festival CIOFF, IOV, Šumperk 2013 Sdružení přátel folkloru Severní Hané Růžová 458, 789 69 Postřelmov Drtil Miroslav 60801158 250 000 180 000

10 Džemfest  Polák Ondřej Ing. 8. května 971/59, 787 01 Šumperk Polák Ondřej Ing. 70603651 94 450 70 000
SOUČTY 1 144 450 845 000

Příloha č. 2 usnesení č. 826/13 z 22. zasedání ZM dne 7. 3. 2013

Vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč
(kompetence ZM)

 POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ

NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA
1 Tělocvičná  Jednota  Sokol Šumperk U Tenisu 4, 787 01 Šumperk Porteš František 13643240 600 000 140 000
2 TJ Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 14617790 535 000 445 000
3 FK SAN-JV ŠUMPERK, o.s. Evaldova 3, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 600 000 255 000
4 Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o.s. Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr Ing. 00494917 450 000 230 000

SOUČTY 2 185 000 1 070 000

Příloha č. 3 usnesení č. 826/13 z 22. zasedání ZM dne 7. 3. 2013

Dotace na činnost nad 50 tis. Kč
(kompetence ZM)

 POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ

NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA
13 Junák  - svaz skautů a skautek ČR, středisko  Rudy Knotka  Šumperk nám. Jana Zajíce 11, 787 01 Šumperk Večeřa Martin Ing. 16626851 60 000 60 000
35 FBC Asper Šumperk, o.s. Potoční 70, 787 01 Šumperk Marošek Michal Mgr. 26550881 95 000 60 000

SOUČTY 155 000 120 000

čí
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