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Spis. zn.: 22219/2013 
č. j.: 26707/2013 

U S N E S E N Í  

z 24. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 25. 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. 

 
 

877/13 Závěrečný účet města Šumperka 

schvaluje 
závěrečný účet města Šumperka za rok 2012 s výhradou, byla zjištěna chyba a nedostatek 
v účtování dlouhodobých pohledávek z ručení. Škoda městu nebyla způsobena, náprava byla 
učiněna přeúčtováním. 
Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2012: 
Příjmy celkem  505.869 tis. Kč 
Výdaje celkem  435.569 tis. Kč 
 

Termín: 25.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

878/13 Závěrečný účet města Šumperka 

schvaluje 
účetní závěrku města Šumperka za rok 2012. 
 

Termín: 25.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

879/13 Závěrečný účet města Šumperka 

bere na vědomí 
 
a) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2012 činí 44.332 tis. Kč 
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 
c) přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města 
d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora o ověření účetní 

závěrky za období od 1. 1. do 31. 12. 2012. 
 
 

880/13 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012 

schvaluje 
zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012. 
 

Termín: 25.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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881/13 Akční plán na léta 2013-2015 

schvaluje 
akční plán na léta 2013-2015 jako nedílnou součást Strategického plánu rozvoje města 
Šumperka. 

 
Termín: 25.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

882/13 Poskytnutí příspěvku 

ukládá RM 
zabývat se možností poskytnutí finančního příspěvku na realizaci filmu Krásno a připravit 
podkladové materiály pro případné schválení příspěvku. 

 
Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

883/13 Sociální situace ve městě v roce 2012 

bere na vědomí 
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2012 v oblasti působnosti odboru 
sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu dětí. 
 
 

884/13 Sociální situace ve městě v roce 2012 

bere na vědomí 
informativní zprávu o realizaci projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních 
služeb v Šumperku“. 
 
 

885/13 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmětem je byt č. 15 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt  
č. 2958/15 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucím kupujícím J. Ch., 
Šumperk, ke dni 30. 4. 2013. J. Ch., Šumperk, 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 vyrovnal se S. B., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/15 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, se S. B., Šumperk, a to 
za stejných podmínek s účinností od 1. 5. 2013. 
 

Termín: 31.05.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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886/13 MJP - změna usnesení ZM č. 1673/10 ze dne 17. 6. 2010, usnesení ZM č. 95/11 ze 
dne 27. 1. 2011, usnesení ZM č. 201/11 ze dne 14. 4. 2011 a usnesení ZM 
č. 307/11 ze dne 21. 7. 2011 - podmínky realizace projektu „Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy“ - II. fáze“, který je podporován dotací z Operačního 
programu Životní prostředí na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí 
č. 08022651-SFŽP ze dne 30. 3. 2009 

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města č. 1673/10 ze dne 17. 6. 2010 ve znění usnesení ZM 
č. 95/11 ze dne 27. 1. 2011, usnesení ZM č. 201/11 ze dne 14. 4. 2011 a usnesení ZM 
č. 307/11 ze dne 21. 7. 2011, kterým byly schváleny podmínky realizace projektu „Zlepšení 
kvality vod horního povodí řeky Moravy“ - II. fáze“, který je podporován dotací z Operačního 
programu Životní prostředí na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 08022651-
SFŽP ze dne 30. 3. 2009. Změna spočívá v úpravě a posunutí harmonogramu splátek 
bezúročné půjčky města Šumperka společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., 
v celkové výši 11.966.000,- Kč, který nově zní: 
 

do 30.06.2013  1.000.000,- Kč 
do 30.09.2013  1.000.000,- Kč 
do 31.12.2013  1.000.000,- Kč 
do 31.03.2014  1.800.000,- Kč 
do 30.06.2014  1.800.000,- Kč 
do 30.09.2014  1.800.000,- Kč 
do 31.12.2014  1.800.000,- Kč 
do 31.03.2015  1.766.000,- Kč 

 
V ostatním se podmínky realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ -  
II. fáze nemění. 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

887/13 MJP - prodej bytů v domě na ulici Gen. Svobody 10 ve VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 27. 3. 2013 do 11. 4. 2013 dle usnesení rady města č. 3412/13 ze dne 
27. 3. 2013, prodej bytové jednotky č. 40/2 o výměře 121,16 m2 v domě č. p. 40 na st.p.č. 
258 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Gen. Svobody 10), spoluvlastnický podíl o velikosti 
2329/10000 na společných částech domu č. p. 40 na st.p.č. 258 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 2329/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 258, za těchto podmínek: 
- kupující: P. H., Šumperk 
- kupní cena nemovitostí: 1.025.885,- 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 

kolkovou známkou 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 kauce se nevrací 
 

Termín: 31.08.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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888/13 MJP - prodej bytů v domě na ulici Gen. Svobody 10 ve VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 27. 3. 2013 do 11. 4. 2013 dle usnesení rady města č. 3413/13 ze dne 
27. 3. 2013, prodej bytové jednotky č. 40/3 o výměře 128,53 m2 v domě č. p. 40 na st.p.č. 
258 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Gen. Svobody 10), spoluvlastnický podíl o velikosti 
2470/10000 na společných částech domu č. p. 40 na st.p.č. 258 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 2470/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 258, za těchto podmínek: 
- kupující: P. Š., Šumperk 
- kupní cena nemovitostí: 1.074.816,- 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 

kolkovou známkou 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 kauce se nevrací 
 

Termín: 31.08.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

889/13 MJP - zrušení příslibu prodeje části st.p.č. 140/5 v k.ú. Šumperk 

ruší 
usnesení ZM č. 1709/10 ze dne 17. 6. 2010 ve znění usnesení ZM č. 267/11 ze dne 
9. 6. 2011, kterým byl vydán příslib prodeje části pozemku st.p.č. 140/5 o výměře cca 10 m2 
v obci a k.ú. Šumperk z důvodu nezájmu budoucího kupujícího o koupi části pozemku. 
Budoucímu kupujícímu bude vyplacena jím uhrazená záloha na budoucí kupní cenu do 30 dnů 
ode dne uzavření dohody o zrušení smlouvy. 
 

Termín: 25.04.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

890/13 MJP - prodej nebytové jednotky v domě Gen. Svobody 10 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 2. 4. 2013 do 18. 4. 2013 dle usnesení rady města č. 3414/13 ze dne 27. 3. 2013, prodej 
nebytové jednotky č. 40/1  v domě č. p. 40 na st.p.č. 258 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Gen. 
Svobody 10) spoluvlastnický podíl o velikosti 2842/10000 na společných částech domu 
č. p. 40 na st.p.č. 258 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2842/10000 na pozemku pod 
domem st.p.č. 258 o výměře 264 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: I. Š., Rýmařov 
- kupní cena nebytové jednotky 10.000,- Kč/m2, tj. 1.182.400,- Kč 
- kupní cena plochy vymezené jako zázemí k nebytové jednotce 3.000,- Kč/m2, tj. 

88.800,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 1.869,- Kč/m2, tj. 140.229,- Kč 
- cena za opravy v jednotce provedené po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 47.536,- Kč 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

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

výši 1.000,- Kč 
Termín: 31.08.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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891/13 MJP - prodej části p.p.č. 460/7 o výměře 4 m2 a části st.p.č. 991 o výměře 11 m2, 
oba v k.ú. Šumperk (or. vjezd z ul. Vančurovy) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 2. 2013 do 27. 2. 2013 dle usnesení rady města č. 3324/13 ze dne 7. 2. 2013, prodej 
části p.p.č. 460/7 o výměře 4 m2 a části st.p.č. 991 o výměře 11 m2, oba v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: výstavba garáže 
- kupní cena: 1.725,- Kč/m2  
- kupující: J. a V. H., Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolku a náklady spojené 

s geometrickým plánem 
 

Termín: 31.07.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

892/13 MJP - realizace prodeje p.p.č. 1462/13 o výměře 335 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada 
u domu Banskobystrická 25) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 5. 12. 2011 do 21. 12. 2011 dle usnesení rady města č. 1749/11 ze dne 1. 12. 2011 a 
usnesení zastupitelstva města č. 485/12 ze dne 26. 1. 2012, kterým byl schválen budoucí 
prodej, realizaci prodeje p.p.č. 1462/13 o výměře 335 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Banskobystrická 25, Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, stanoveno smlouvou budoucí kupní obch/0040/2012 
- kupující: M. a Z. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, S. a J. Č., spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/4, B. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, všichni bytem Šumperk, a R. T., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, bytem Ostrava 

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

 
Termín: 31.07.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

893/13 MJP - Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. - představenstvo 

bere na vědomí 
oznámení Mgr. Tomáše Potěšila o odstoupení z funkce člena představenstva společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČ 47674954, ke dni 
30. 4. 2013. 
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894/13 MJP - Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. - představenstvo 

navrhuje 
valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, 
Šumperk, IČ 47674954, pro volbu členů představenstva společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a. s., jako zástupce města Šumperka Ing. Petra Suchomela, 
2. místostarostu, pro funkční období tří let. 
 
 

Termín: 31.05.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

895/13 MJP - Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. - představenstvo 

navrhuje 
představenstvu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, 
Šumperk, IČ 47674954, pro jmenování náhradního člena představenstva společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., jako zástupce města Šumperka Ing. Petra 
Suchomela, 2. místostarostu, s účinností od 1. 5. 2013 do následujícího zasedání valné 
hromady. 

 
Termín: 31.05.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

896/13 MJP - výstavba parkovacího domu a polyfunkčních domů při ul. Langrově naproti 
hotelu Hansa 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010 ve znění usnesení ZM č. 1585/10, 
usnesení ZM č. 1586/10 ze dne 22. 4. 2010 a usnesení ZM č. 730/12 ze dne 15. 11. 2012, 
kterými byl schválen příslib prodeje p.p.č. 2346 o výměře 683 m2, st.p.č. 469/2 o výměře 
320 m2, st.p.č. 454/2 o výměře 162 m2, včetně stavby občanského vybavení bez č. p., části 
p.p.č. 276/9 o výměře cca 700 m2 a části p.p.č. 2347 o výměře cca 660 m2, včetně porostů a 
oplocení na pozemcích, vše v k.ú. Šumperk, společnosti SAN-JV s. r. o. se sídlem Lidická 
2567/56, Šumperk, IČ 64618961. Účel příslibu prodeje: výstavba parkovacího domu, 
polyfunkčních domů. 
Změnou dojde: 
- k posunutí termínu předložení nově odsouhlaseného záměru komisí AVUR a dopravy a 

odborem RUI při dostavbě ul. Langrovy do zastupitelstva města z termínu 30. 4. 2013 
nově do 30. 6. 2013  

- k posunutí termínu sjednaného budoucím prodávajícím pro odstoupení od smlouvy 
v plném rozsahu z termínu 30. 4. 2013 nově na termín 30. 6. 2013 v případě nesplnění 
podmínky předložení záměru výstavby při ul. Langrově 

 
 
Termín: 31.07.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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897/13 Veřejná zakázka „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území 
města Šumperka“ 

bere na vědomí 
zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, 
chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ zadávanou dle § 27 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zadávací řízení pro období platnosti od 
1. 9. 2013 do 31. 8. 2019. Zadávací řízení otevřené, zakázka na služby, zakázka významná 
dle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 
 
 

898/13 Veřejná zakázka „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území 
města Šumperka“ 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, odůvodnění veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a 
příslušenství na území města Šumperka“ zpracované dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
 

Termín: 25.04.2013 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 

899/13 Zajištění spolufinancování dotačního projektu z ROP SM 

schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v letech 2014-2015 ve výši min. 
4.700.765,- Kč (tj. 30 % z hodnoty celkových způsobilých výdajů) ke spolufinancování 
způsobilých výdajů projektu „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru 
Šumperka“ a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši 314.600,- Kč k úhradě 
nezpůsobilých výdajů tohoto projektu. 
 

Termín: 31.01.2015 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

900/13 Zajištění spolufinancování dotačního projektu z ROP SM 

schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu 
„Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“ po celou dobu jeho 
udržitelnosti, tj. 5 let od finančního ukončení projektu. 
 

 
Termín: 31.01.2020 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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901/13 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 19/2013 z jednání finančního výboru dne 8. 4. 2013. 

 
 
 

902/13 Odpověď na interpelaci ze zasedání ZM dne 4. 4. 2013 

bere na vědomí 
odpověď na interpelaci ze zasedání ZM dne 4. 4. 2013. 

 
 
 

903/13 Odpověď na interpelaci ze zasedání ZM dne 4. 4. 2013 

ukládá 
tajemníkovi městského úřadu zajistit provedení kontrolní prohlídky staveb Gen. Svobody 24, 
26, 28 v Šumperku odborem výstavby (za účasti zástupce státní památkové péče) do 
20. 6. 2013. 
 

 
Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal v. r.    RNDr. Jan Přichystal v. r. 
    1. místostarosta           člen rady města 
 


