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Spis. zn.: 22213/2013 
č. j.: 27725/2013 

U S N E S E N Í  

z 23. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 4. 4. 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. 

 

848/13 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
647/12, 713/12, 724/12, 734/12, 751/12, 774/12, 779/12, 793/13, 794/13, 795/13, 
812/13, 813/13, 821/13, 822/13, 823/13, 826/13, 827/13, 828/13, 829/13, 830/13, 
841/13, 843/13, 845/13, 846/13 
 

849/13 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  311/11 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  325/11 do 31.08.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  326/11 do 31.08.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  650/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  741/12 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  743/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  744/12 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  773/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  776/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  777/12 do 31.05.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  778/12 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  814/13 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

850/13 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 701/12 ze dne 20. 9. 2012 

ruší 
usnesení ZM č. 701/12 ze dne 20. 9. 2012. 

 
Termín: 04.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

851/13 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 702/12 ze dne 20. 9. 2012 

ruší 
usnesení ZM č. 702/12 ze dne 20. 9. 2012. 

 
Termín: 04.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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852/13 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2012 

bere na vědomí 
materiály „Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 
2012“ a „Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve 
služebním obvodě OOP Šumperk za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012“. 
 
 

853/13 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2012 

bere na vědomí 
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2012 dle předloženého materiálu. 
 
 

854/13 Zpráva o stavu civilní ochrany za rok 2012 

bere na vědomí 
zprávu „Civilní ochrana 2012“ o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany v roce 
2012. 
 
 

855/13 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu Šumperk za rok 2012 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu Šumperk za rok 2012. 
 
 

856/13 Program regenerace MPZ na rok 2013 

schvaluje 
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2013 ve výši 470.000 Kč 
P. S., Brno, na obnovu čelní fasády nad výkladci včetně restaurování kamenných prvků 
(balkon, krakorce, konzoly) a opravě klempířských prvků, repase oken, provedení izolace 
balkonu a položení dlažby na balkoně, nám. Míru č. p. 99/19, Šumperk. 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

857/13 Program regenerace MPZ na rok 2013 

schvaluje 
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2013 ve výši 146.000 Kč 
T. a H. T., Olšany, na obnovu kamenného portálu v průčelí a zrestaurování dveří z ulice 
Starobranské, měšťanský dům, Starobranská 5, Šumperk. 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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858/13 Program regenerace MPZ na rok 2013 

schvaluje 
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2013 ve výši 74.000 Kč 
městu Šumperk, na restaurování vstupního portálu z ulice Kladské, Dominikánský klášter 
s kostelem Zvěstování P. Marie, Šumperk. 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

859/13 Program regenerace MPZ na rok 2013 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 82.000 Kč P. S., Brno, jako podíl města v rámci 
Programu regenerace MPZ pro rok 2013 na obnovu čelní fasády nad výkladci a opravě 
klempířských prvků, repase oken, provedení izolace balkonu včetně položení dlažby, domu 
nám. Míru č. p. 99/19, Šumperk. 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

860/13 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo III roku 2013 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo III roku 2013: 
příjmy ve výši:   0 tis. Kč 
výdaje ve výši:      2 269 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  458.772 tis. Kč 
výdaje celkem:  514.336 tis. Kč 

 
Termín: 30.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

861/13 Odkup akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

neschvaluje 
odkup 532 kusů akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., Jílová 6, 
Šumperk. 

Termín: 04.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

862/13 Zpráva o inventarizaci majetku 

bere na vědomí 
a) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31. 12. 2012 
b) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31. 12. 2012 užívaného příspěvkovými 

organizacemi 
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863/13 Změna v příjemci příspěvku 

schvaluje 
změnu v příjemci příspěvku na činnost z Nadačního ústavu regionální spolupráce, o. p. s., na 
nový subjekt Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO), Jungmannova 
972/25, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 72563401. Částka příspěvku z rozpočtu města 104 tis. Kč 
zůstává zachována. 

Termín: 04.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

864/13 MJP - budoucí prodej části p.p.č. 25/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Šumperk (u domu 
J. z Poděbrad 18) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města od 11. 2. 2013 do 27. 2. 2013 dle usnesení rady 
města č. 3329/13 ze dne 7. 2. 2013, budoucí prodej části p.p.č. 25/1 o výměře cca 20 m2 

v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- budoucí kupující: Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 18, Šumperk, se 

sídlem J. z Poděbrad 2000/18, Šumperk, IČ 25902784 
- kupní cena: 1.869,- Kč/m2, 1. splátka na kupní cenu ve výši 10.000,- Kč bude uhrazena 

před podpisem smlouvy, nejpozději při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, dále 
bude kupní cena splácena v jedenácti měsíčních splátkách ve výši 2.500,- Kč 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po zaměření stavby, uhrazení kupní ceny jako 
celku, nejpozději však do 30. 6. 2014 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

 
Termín: 31.07.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

865/13 MJP - prodej pozemků u domu U Sanatoria 6, Šumperk 

neschvaluje 
kupní cenu 50,- Kč/m2 u p.p.č. 1992/4 a st.p.č. 1736/2 v k.ú. Šumperk, pozemky u domu 
U Sanatoria 6, Šumperk, a trvá na kupní ceně u zahrad u obytných domů stanovených 
usnesením ZM č. 570/12 ze dne 20. 4. 2012, tj. pro rok 2012..............300,- Kč/m2. 
 

 
Termín: 04.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

866/13 MJP - prodej pozemků u domu U Sanatoria 16, Šumperk 

neschvaluje 
prodej části st.p.č. 1741/2 a části p.p.č. 1992/9, oba v k.ú. Šumperk, za kupní cenu 
300,- Kč/m2 a trvá na prodeji st.p.č. 1741/2 o výměře 386 m2 a p.p.č. 1992/9 o výměře 
265 m2, tj. pozemků jako celku. 

 
Termín: 04.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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867/13 MJP - nabídka na převod pozemku p.č. 1245/1 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
nevyužít nabídky na převod pozemku p.č. 1245/1 v k.ú. Horní Temenice ve vlastnictví ČR – 
právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111. 
 

 
Termín: 30.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

868/13 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 8 v domě Vrchlického 23 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt č. 8 
v domě Vrchlického 23 v Šumperku, uzavřené s V. V., Šumperk, a to ke dni 30. 4. 2013. V. V. 
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 L. M., Vikýřovice. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 8 v domě Vrchlického 23 v Šumperku s L. M., Vikýřovice, a to s účinností od 1. 5. 2013. 
 
 

Termín: 31.05.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

869/13 MJP - prodej nebytových jednotek v domě na ulici 8. května 22 – žádost společnosti 
SONS 

schvaluje 
změnu usnesení č. 797/13 ze dne 24. 1. 2013, kterým byl schválen prodej nebytové jednotky 
č. 444/2 v domě č. p. 444 na st.p.č. 643/1 společnosti Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých České republiky. Změna spočívá v odstranění textu v sedmé, osmé a deváté 
odrážce a jeho nahrazením tímto textem: 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro případ prodeje i jiného zcizení 

nemovitostí s tím, že výkupní cena bude stanovena ve stejné výši, za kterou se uskutečnil 
prodej nemovitostí, každoročně navýšená o 50 % koeficientu míry inflace vyhlášené 
Českým statistickým úřadem 

Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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870/13 MJP - prodej nebytových jednotek v domě na ulici 8. května 22 – žádost společnosti 
SONS 

schvaluje 
změnu usnesení č. 800/13  ze dne 24. 1. 2013, kterým byl schválen prodej nebytové jednotky 
č. 444/7 v domě č. p. 444 na st.p.č. 643/1 společnosti Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých České republiky. Změna spočívá v odstranění textu v šesté, sedmé a osmé 
odrážce a jeho nahrazením tímto textem: 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro případ prodeje i jiného zcizení 

nemovitostí s tím, že výkupní cena bude stanovena ve stejné výši, za kterou se uskutečnil 
prodej nemovitostí, každoročně navýšená o 50 % koeficientu míry inflace vyhlášené 
Českým statistickým úřadem 

Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

871/13 MJP - prodej nebytových jednotek v domě na ulici 8. května 22 – žádost společnosti 
TyfloCentrum o. p. s. 

schvaluje 
změnu usnesení č. 799/13  ze dne 24. 1. 2013, kterým byl schválen prodej nebytové jednotky 
č. 444/6 v domě č. p. 444 na st.p.č. 643/1 společnosti TyfloCentrum o. p. s. Změna spočívá 
v odstranění textu v šesté, sedmé a osmé odrážce a jeho nahrazením tímto textem: 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro případ prodeje i jiného zcizení 

nemovitostí s tím, že výkupní cena bude stanovena ve stejné výši, za kterou se uskutečnil 
prodej nemovitostí, každoročně navýšená o 50 % koeficientu míry inflace vyhlášené 
Českým statistickým úřadem 

Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

872/13 Žádost o změnu účelu čerpání VFP - Základní škola pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o. p. s. 

schvaluje 
změnu účelu čerpání veřejné finanční podpory organizací Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o. p. s., Erbenova 16, 
Šumperk, IČ 25827707, dle žádosti organizace. 
 
 

Termín: 04.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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873/13 Ceny města Šumperka za rok 2012 

ruší 
usnesení ZM č. 811/13 ze dne 21. 2. 2013 v kategorii Sport. 
 
 

Termín: 04.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

874/13 Ceny města Šumperka za rok 2012 

uděluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Cenu města Šumperka za rok 2012 v kategorii Sport Vítu Valentovi. 
 
 

Termín: 04.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

875/13 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 18/2013 z jednání finančního výboru dne 25. 3. 2013. 

 
 
 

876/13 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 21. 2. 2013 a dne 7. 3. 2013 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 21. 2. 2013 a dne 7. 3. 2013. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.     Ing. Marek Zapletal v. r. 
        starosta          1. místostarosta 


