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Naše čj.: MUSP 92566/2020 

Naše sp. zn.: 81914/2020 TAJ/IVNO *MUSPX0276KH6* 

 

U S N E S E N Í  

z 18. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 10. 9. 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. 

 

542/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 327/19, 361/19, 420/20, 479/20, 481/20, 482/20, 485/20, 

498/20, 499/20, 501/20, 503/20, 504/20, 505/20, 506/20, 507/20, 508/20, 509/20, 

510/20, 511/20, 512/20, 513/20, 515/20, 522/20, 523/20, 534/20, 535/20, 536/20, 

537/20, 538/20, 539/20 

 

 

543/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

      81/15 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    876/17 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

       74/18 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    164/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    165/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    254/19 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    255/19 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    299/19 do 31.03.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    302/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    303/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    304/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    305/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    333/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    341/19 do 30.09.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    369/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    370/19 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    431/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    432/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    433/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    434/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    435/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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    436/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    437/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    438/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    439/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    440/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    441/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    442/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    443/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    444/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    445/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    446/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    447/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    448/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    449/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    450/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    451/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

544/20 Výsledky hospodaření města Šumperka 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2020 dle předloženého materiálu. 

 

 

545/20 Příspěvkové organizace města Šumperka – výsledky hospodaření za 1. pololetí 2020 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30. 6. 2020. 
 

 

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2020 (v Kč) 
 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Hospodářský výsledek 

Celkem: Hlavní činnost: 
Doplňková 

činnost: 

Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 1.902.517,62 1.906.448,53 -3.930,91 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Radovan Pavelka 585.825,98 569.926,90 15.899,08 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr.  

Hynek Pálka 107.045,71 28.707,04 76.338,67 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr.  

Petr Málek 23.903,64 11.859,32 12.044,32 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr.  

Viktor Verner  48.830,03 -200.454,34 249.284,37 

Mateřská škola Veselá školka 

Šumperk, Prievidzská 1 

Mgr.  

Yvona Šimková 48.323,10 438,71 47.884,39 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25 

Bc. 

Silvie Zjavková 442.270,18 391.241,56 51.028,62 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B 

Bc. 

Pavlína Bošková 247.610,29 247.610,29 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP 

Doris Šumperk, Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, Ph.D. -1.420.748,55 -1.353.335,03 -67.413,52 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA.  

Kamil Navrátil -310.698,47 -457.470,31 146.771,84 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 713.122,61 709.570,15 3.552,46 
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546/20 Plnění investiční výstavby k 31. 8. 2020 

bere na vědomí 

plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2020. 

 

 

 

547/20 Ceny města Šumperka – koncepce 

schvaluje 

koncepci akce Ceny města Šumperka a pravidla udílení Cen města Šumperka. 

 

Termín: 10.09.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

548/20 Ceny města Šumperka – koncepce 

schvaluje 

změnu udílení cen města Šumperka ve způsobu výběru kandidátů a hlasování takto: 

1. Veřejnost nominuje počiny a osobnosti z různých oblastí veřejného života města. Nominace 

bude opatřena souhlasem nominovaného s nominací. 

2. Akademie, složená ze zástupců stran a volebních uskupení zastoupených v zastupitelstvu 

města Šumperka (každá ze stran v zastupitelstvu nominuje do Akademie jednoho svého 

zástupce), vybere min. 1/3 ze všech nominací od občanů. 

3. Akademie předá seznam vybraných kandidátů odboru ŠKV – oddělení KVV, které zajistí 

uveřejnění seznamu kandidátů na webových stránkách města. 

4. Veřejnost bude mít možnost z uveřejněného seznamu vybrat svého kandidáta. 

5. Pět kandidátů s největším počtem obdržených hlasů od veřejnosti bude navrženo k udělení 

Ceny města Šumperka. 

6. Zastupitelstvo na svém zasedání pět veřejností navržených kandidátů projedná 

a hlasováním rozhodne o udělení ceny. Zastupitelstvo má právo navrženému kandidátovi 

cenu neudělit. 

7. Zastupitelstvo má právo udělit zvláštní cenu zastupitelstva i mimo rámec návrhů od 

veřejnosti. 

 

Termín: 10.09.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

549/20 Ceny města Šumperka – koncepce 

schvaluje 

harmonogram udílení Cen města Šumperka za rok 2020. 

 

Termín: 10.09.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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550/20 Poskytnutí finančního daru 

schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 70.000,-- Kč. 

 

Dárce: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 

 

Obdarovaný: Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163 

 

 

Termín: 30.09.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

551/20 MJP - záměr využití území – areál Hedva 

ruší 

usnesení ZM č. 484/20 ze dne 14. 5. 2020, kterým byl schválen záměr využití území v areálu 

bývalé Hedvy. 

Termín: 10.09.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

552/20 MJP - prodej části p.p.č. 613/6 v k.ú. Dolní Temenice (or. při ul. Gagarinově, 

u bývalého ruského klubu) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 4. 5. 2020 do 21. 5. 2020 dle usnesení rady města č. 1752/20 ze dne 29. 4. 2020, prodej 

části p.p.č. 613/6 o výměře 51 m2, dle GP číslo 1057-548/2020 p.p.č. 613/14 o výměře 

51 m2 v k.ú. Dolní Temenice. 

 

Kupující: P. K., Vikýřovice 

 

Podmínky: 

- kupní cena: 300,-- Kč/m2  + DPH v případě úhradové povinnosti 

- kupující uhradí náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

553/20 MJP - prodej p.p.č. 1364/7 v k.ú. Horní Temenice (or. bývalý areál statku) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 8. 6. 2020 do 24. 6. 2020 dle usnesení rady města č. 1932/20 ze dne 4. 6. 2020, prodej 

pozemku parcelní číslo 1364/7 o výměře 25 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: Úsovsko a. s., se sídlem Klopina čp. 33, PSČ 789 73, IČO 60793015, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/4, Úsovsko AGRO s. r. o., se sídlem Klopina čp. 33, PSČ 789 73, 

IČO 25398849, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, L. O., Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/4, a J. K., Bratrušov, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 
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Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: pozemek pod účelovou komunikací 

- kupní cena: 500,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné povinnosti 

odvodu DPH 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

554/20 MJP - směna částí pozemků p.č. 276/9 a st.p.č. 4309 v obci a k.ú. Šumperk 

 (schodiště u domu Čajkovského 2, 4, 6) 

ruší 

usnesení ZM č. 946/17 ze dne 14. 12. 2017. 

 

Termín: 10.09.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

555/20 MJP - dohoda o ukončení kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva 

SML/2019/0029/MJP (dům nám. Míru 20) 

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního práva 

č. SML/2019/0029/MJP uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako prodávajícím a oprávněným z předkupního práva věcného, 

a M. P., Šumperk, jako kupující a povinné z předkupního práva věcného, ve znění dodatku č. 1, 

jejímž předmětem je prodej pozemku st.p.č. 21, jehož součástí je budova s čp. 94 v obci a k.ú. 

Šumperk (or. ozn. nám. Míru 20). Dnem nabytí účinnosti dohody o ukončení smlouvy 

č. SML/2019/0029/MJP zaniknou všechna práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající 

s výjimkou povinnosti prodávajícího vrátit kupující zaplacenou zálohu na kupní cenu ve výši 

1.000.000,-- Kč a povinnosti kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % 

z hodnoty složené zálohy v důsledku neuhrazení kupní ceny v plné výši ve lhůtě do 

30. 6. 2020. Prodávající je povinen vrátit kupující složenou zálohu ve výši 900.000,-- Kč 

poníženou o smluvní pokutu, ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti dohody o ukončení 

smlouvy č. SML/2019/0029/MJP. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

556/20 MJP - přeřazení st.p.č. 663, jehož součástí je stavba čp. 475 v k.ú. Šumperk, 

na seznam majetku určeného k prodeji (Jesenická 2) 

schvaluje 

přeřazení nemovitosti pozemku st.p.č. 663, jehož součástí je stavba čp. 475 v obci a k.ú. 

Šumperk (or. ozn. Jesenická 2), ze „Seznamu majetku určeného k ponechání v majetku města 

Šumperk“ na „Seznam majetku určeného k prodeji“. 

 

Termín: 30.09.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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557/20 MJP - přeřazení st.p.č. 663, jehož součástí je stavba čp. 475 v k.ú. Šumperk, 

na seznam majetku určeného k prodeji (Jesenická 2) 

schvaluje 

kupní cenu pro prodej nemovitosti pozemku st.p.č. 663, jehož součástí je stavba čp. 475 

v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Jesenická 2) včetně pozemku p.č. 1269 v k.ú. Šumperk 

minimálně ve výši 6.500.000,-- Kč. 

Termín: 30.09.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

558/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 541/1, dle GP číslo 1043-7/2020 ze dne 

31. 3. 2020 jde o pozemky p.č. 541/14 o výměře 735 m2, p.č. 541/15 o výměře 325 m2, p.č. 

541/16 o výměře 297 m2, p.č. 541/17 o výměře 229 m2, p.č. 541/18 o výměře 13 m2, vše 

v k.ú. Dolní Temenice, do vlastnictví  města Šumperka, se sídlem nám.  Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: J. K., Bratrušov 

- kupní cena dohodou 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

559/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucí směny pozemků bez finančního vyrovnání za účelem majetkoprávního 

vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“, za podmínek: 

- z vlastnictví J. K., Bratrušov, se převádí do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část p.p.č. 352, dle GP číslo 1043-7/2020 ze dne 

31. 3. 2020 (dále jen GP 1) jde o díl m o výměře 22 m2 sloučený do pozemku p.č. 877/2 

a díl n o výměře 8 m2 sloučený do pozemku p.č. 877/3, část p.p.č. 877, dle GP 1 jde o díl p 

o výměře 48 m2 sloučený do pozemku p.č. 877/2, díl q o výměře 14 m2 sloučený do 

pozemku p.č. 877/3 a p.č. 877/4 o výměře 5 m2, část p.p.č. 349/2, dle GP 1 jde o p.č. 

349/13 o výměře 602 m2, p.č. 349/14 o výměře 777 m2, p.č. 349/15 o výměře 1 170 m2 

vše v k.ú. Dolní Temenice, část p.p.č. 725, dle GP číslo 1089-8/2020 ze dne 19. 3. 2020 

(dále jen GP 2) jde o p.č. 725/2 o výměře 15 m2, p.č. 725/3 o výměře 28 m2, p.č. 725/4 

o výměře 29 m2, část p.p.č. 727/3, dle GP 2 jde o p.č. 727/6 o výměře 219 m2, p.č. 727/7 

o výměře 254 m2, p.č. 727/8 o výměře 327 m2, část p.p.č. 727/4, dle GP 2 jde o p.č. 

727/9 o výměře 51 m2, p.č. 727/10 o výměře 58 m2, p.č. 727/11 o výměře 31 m2, část 

p.p.č. 727/5, dle GP 2 jde o p.č. 727/12 o výměře 187 m2, p.č. 727/13 o výměře 225 m2, 

p.č. 727/14 o výměře 175 m2, část p.p.č. 742, dle GP 2 jde o 742/2 o výměře 233 m2, 

p.č. 742/3 o výměře 221 m2, p.č. 742/4 o výměře 183 m2, část p.p.č. 791, dle GP 2 jde 

o díl a o výměře 338 m2 sloučený do pozemku p.č. 791/2, díl b o výměře 313 m2 sloučený 

do p.č. 791/3 a díl c o výměře 315 m2 sloučený do pozemku p.č. 791/4, část p.p.č. 793, 

dle GP 2 jde o díl d o výměře 65 m2 sloučený do p.č. 791/2, díl e o výměře 57 m2 sloučený 

do p.č. 791/3 a díl f o výměře 25 m2 sloučený do p.č. 791/4, část p.p.č. 1285, dle GP 2 
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jde o p.č. 1285/2 o výměře 9 m2, p.č. 1285/3 o výměře 13 m2, p.č. 1285/4 o výměře 

10 m2, p.č. 804/2 o výměře 6 936 m2, p.č. 1300/3 o výměře 909 m2, p.č. 801/6 o výměře 

2 420 m2, vše v k.ú. Horní Temenice 

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, se 

převádí do vlastnictví J. K., Bratrušov, p.p.č. 1686/1 o výměře 2 777 m2, p.p.č. 1689 

o výměře 179 m2 vše v k.ú. Bratrušov, p.p.č. 1196 o výměře 24 m2, p.p.č. 1195 o výměře 

49 m2, p.p.č. 819/1 o výměře 7 659 m2, p.p.č. 936/101 o výměře 12 967 m2, p.p.č. 937 

o výměře 6 772 m2 vše v k.ú. Horní Temenice 

- veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Šumperk 

- návrh na vklad vlastnického práva na základě uzavřené směnné smlouvy bude podán po 

výmazu zástavních a předkupních práv váznoucích na pozemcích J. K. nejpozději však do 

20. 10. 2021 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

560/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucí směny pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se 

stavbou „Cyklostezka Bratrušov“, za podmínek: 

- z vlastnictví spol. ÚSOVSKO  a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO 60793015, se 

převádí do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, část p.p.č. 505/1, dle GP číslo 1043-7/2020 ze dne 31. 3. 2020 (dále jen 

GP) jde o díl y o výměře 269 m2 sloučený do p.č. 505/12, díl x o výměře 275 m2 sloučený 

do p.č. 505/13, díl z o výměře 121 m2 sloučený do p.č. 505/14, část p.p.č. 506/1, dle GP 

jde o díl a o výměře 11 m2 sloučený do p.č. 505/12, díl b o výměře 11 m2 sloučený do p.č. 

505/13 a díl c o výměře 3 m2 sloučený do p.č. 505/14, část p.p.č. 416, dle GP jde o p.č. 

416/2 o výměře 184 m2, p.č. 416/3 o výměře 211 m2, p.č. 416/4 o výměře 123 m2 

a část p.p.č. 500/5, dle GP jde o p.č. 500/8 o výměře 263 m2, p.č. 500/9 o výměře 

315 m2, p.č. 500/10 o výměře 134 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, hodnota těchto 

pozemků je stanovena ve výši 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že 

vznikne převádějícímu povinnost DPH odvést 

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, se 

převádí do vlastnictví spol. ÚSOVSKO a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO 

60793015, p.p.č. 3461 o výměře 5 686 m2, p.p.č. 3449 o výměře 4 788 m2 a p.p.č. 3443 

o výměře 450 m2 vše v k.ú. Nový Malín,  hodnota těchto pozemků je stanovena dohodou 

ve výši 12,-- Kč/m2  

- směna pozemků proběhne s finančním vyrovnáním hodnot vzájemně směňovaných 

nemovitostí 

- finanční dorovnání bude provedeno do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Šumperk 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

561/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 464, dle GP číslo 1043-7/2020 ze dne 

31. 3. 2020 (dále jen GP) jde o díl u o výměře 162 m2 sloučený do p.č. 464/2, díl v o výměře 

239 m2 sloučený do p.č. 464/3 a díl w o výměře 86 m2 sloučený do p.č. 464/4, části pozemku 

p.č. 500/6, dle GP jde o díl d o výměře 24 m2 sloučený do p.č. 464/2, díl e o výměře 28 m2 

sloučený do p.č. 464/3, díl f o výměře 7 m2 sloučený do p.č. 464/4, vše v k.ú. Dolní Temenice 
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do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za 

podmínek: 

- prodávající: ÚSOVSKO  a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO 60793015 

- kupní cena dohodou 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

562/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 537/1, dle GP číslo 1043-7/2020 ze dne 

31. 3. 2020 jde o pozemky p.č. 537/3 o výměře 232 m2, p.č. 537/4 o výměře 61 m2, p.č. 

537/5 o výměře 109 m2, p.č. 537/6 o výměře 684 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice do vlastnictví 

města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: L. V., Šumperk 

- kupní cena dohodou 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- návrh na vklad vlastnického práva na základě uzavřené kupní smlouvy bude podán po 

výmazu zástavního práva, váznoucího na pozemku L. V., nejpozději do 1 roku od kolaudace 

stavby 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

563/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 541/7, dle GP číslo 1043-7/2020 ze dne 

31. 3. 2020 jde o pozemky p.č. 541/19 o výměře 66 m2, p.č. 541/20 o výměře 62 m2, vše 

v k.ú. Dolní Temenice do  vlastnictví  města  Šumperka, se sídlem nám.  Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: J. a J. G., Bohdíkov 

- kupní cena dohodou 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 



 

9|17 

ZM 18 – 10.09.2020 

 

 

564/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucího výkupu části pozemku st.p.č. 245, dle GP číslo 1043-7/2020 ze dne 

31. 3. 2020 jde o pozemky p.č. 975 o výměře 357 m2, p.č. 976 o výměře 324 m2, p.č. 977 

o výměře 134 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, do  vlastnictví  města  Šumperka, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: R. K., Šumperk 

- kupní cena dohodou 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

565/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 857, dle GP číslo 1089-8/2020 ze dne 

19. 3. 2020 (dále jen GP) jde o pozemky p.č. 857/2 o výměře 393 m2, p.č. 857/3 o výměře 

301 m2, p.č. 857/4 o výměře 103 m2, části pozemku p.č. 873/1, dle GP jde o pozemky p.č. 

873/4 o výměře 120 m2, p.č. 873/5 o výměře 159 m2, p.č. 873/6 o výměře 483 m2 vše v k.ú. 

Horní Temenice, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: J. V., Šumperk 

- kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést u pozemků p.č. 857/2, p.č. 857/3, p.č. 857/4, p.č. 

873/4 a p.č. 873/5, 50,- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést u pozemku p.č. 873/6 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

566/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 873/2, dle GP číslo 1089-8/2020 ze dne 

19. 3. 2020 (dále jen GP) jde o pozemky p.č. 873/7 o výměře 71 m2, p.č. 873/8 o výměře 

87 m2, p.č. 873/9 o výměře 127 m2, části pozemku p.č. 884/1, dle GP jde o pozemky p.č. 

884/7 o výměře 23 m2, p.č. 884/8 o výměře 18 m2, p.č. 884/9 o výměře 19 m2, části 

pozemku p.č. 885, dle GP jde o pozemky p.č. 885/2 o výměře 71 m2, p.č. 885/3 o výměře 
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90 m2, p.č. 885/4 o výměře 44 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví města  Šumperka, 

se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: J. a M. P., Bratrušov 

- kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

567/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 922/1, dle GP číslo 1089-8/2020 ze dne 

19. 3. 2020 (dále jen GP) jde o pozemky p.č. 922/4 o výměře 502 m2, p.č. 922/5 o výměře 

288 m2, p.č. 922/6 o výměře 113 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví města 

Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: L. P., Bratrušov 

- kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

568/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 970/1, dle GP číslo 1089-8/2020 ze dne 

19. 3. 2020 (dále jen GP) jde o pozemky p.č. 970/8 o výměře 399 m2, p.č. 970/9 o výměře 

165 m2, p.č. 970/10 o výměře 30 m2, p.č. 970/11 o výměře 12 m2, p.č. 970/12 o výměře 

7 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: S. H., Šumperk 

- kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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569/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 1677, dle GP číslo 569-9/2020 ze dne 

20. 3. 2020 jde o pozemek p.č. 1677/2 o výměře 27 m2 v k.ú. Bratrušov do vlastnictví města 

Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: M. a A. M., Šumperk 

- kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

570/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

bezúplatný převod částí pozemku p.č. 876, dle GP č. 1043-7/2020 ze dne 31. 3. 2020 jde 

o pozemky p.č. 876/2 o výměře 62 m2, p.č. 876/3 o výměře 19 m2, p.č. 876/4 o výměře 

91 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, části pozemku p.č. 1298, dle GP číslo 1089-8/2020 ze dne 

19. 3. 2020 jde o pozemky p.č. 1298/2 o výměře 59 m2, p.č. 1298/3 o výměře 32 m2, p.č. 

1298/4 o výměře 31 m2, p.č. 1298/5 o výměře 22 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, z vlastnictví 

Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, 

IČO 60609460, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, za podmínek: 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

571/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

převod pozemku p.č. 920/2 o výměře 43 m2 v k.ú. Horní Temenice do vlastnictví města 

Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: J. S., Šumperk 

- kupní cena dohodou 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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572/20 MJP - prodej části pozemku p.č. 1765 v k.ú. Nový Malín (or. konec Nového Malína, 

směr Mladoňov) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 13. 2. 2019 do 4. 3. 2019, dle usnesení rady města č.279/19 ze dne 7. 2. 2019 a podle 

usnesení zastupitelstva města č. 245/19 ze dne 20. 6. 2019, kterým byl vydán příslib prodeje, 

realizaci prodeje části p.p.č. 1765 o výměře 3 841 m2, dle GP zak. č. 1812-58/2019 ze dne 

16. 5. 2019 v k.ú. Nový Malín. 

 

Kupující: J. A., Nový Malín 

 

Podmínky prodeje: 

- kupní cena schválena usnesením ZM č. 245/19……..62,-- Kč/m2 a sjednána smlouvou 

o budoucí smlouvě kupní 

- kupující uhradí náklady spojené se zápisem vkladu práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

573/20 MJP - nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VHZ, a. s. – vodovody 

a kanalizace v roce 2020 

projednalo 

předložené materiály: 
 

- aktuální Stanovy akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem 

Jílová 2769/6, Šumperk, IČO 47674954 (dále také jen „společnost Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a. s.“) 

- znalecký posudek vypracovaný Ing. Radkou Dostálovou (adresa: Slovenská 538/3, 

Olomouc, PSČ 779 00), číslo znaleckého posudku 210-002/2020 „obvyklé (tržní) 

a zjištěné (administrativní) ceny infrastrukturního majetku – liniových inženýrských 

vodohospodářských staveb“ ze dne 27. 5. 2020 (dále jen „Znalecký posudek-Šumperk“) 

 

Termín: 10.09.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

574/20 MJP - nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VHZ, a. s. – vodovody 

a kanalizace v roce 2020 

schvaluje 

 

- nepeněžitý vklad města Šumperka do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a. s., jehož předmětem je infrastrukturní majetek – liniové inženýrské 

vodohospodářské stavby – tak, jak je tento detailně popsán ve výše uvedeném Znaleckém 

posudku-Šumperk, s tím, že částka, kterou se výše uvedený nepeněžitý vklad oceňuje, činí 

celkem 3.230.790,-- Kč (slovy: tři miliony dvě stě třicet tisíc sedm set devadesát korun 

českých), 

- jeho vložení do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., 

s tím, že v souvislosti s tímto výše uvedeným nepeněžitým vkladem bude upsáno 3.230 

(slovy: tři tisíce dvě stě třicet) kusů kmenových akcií společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a. s., na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá 
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za úhrnný emisní kurs ve výši 3.230.000,-- Kč (slovy: tři miliony dvě stě třicet tisíc korun 

českých), kdy rozdíl mezi hodnotou výše uvedeného nepeněžitého vkladu města Šumperka 

a jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií ve výši 790,-- Kč (slovy: sedm set devadesát 

korun českých) bude tvořit v souladu s ustanovením § 249 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, emisní ážio 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

575/20 MJP - nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VHZ, a. s. – vodovody 

a kanalizace v roce 2020 

pověřuje 

Mgr. Tomáše Spurného, bytem Šumperk, starostu města, k veškerým právním jednáním 

a úkonům s tímto souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, 

k učinění prohlášení o vkladu, k podpisu protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu, 

předání nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných kmenových akcií na jméno 

v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a. s., v počtu 3.230 (slovy: tři tisíce dvě stě třicet) kusů a/nebo hromadné 

listiny, která nahrazuje více akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., téhož 

druhu o stejné jmenovité hodnotě, a podpisu příslušného předávacího protokolu ohledně 

těchto akcií a/nebo takové hromadné listiny. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

576/20 MJP - směna pozemků v souvislosti se stavbou „Modernizace krytého bazénu 

Šumperk“ 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 19. 8. 2020 do 4. 9. 2020 dle usnesení RM č. 2138/20 ze dne 13. 8. 2020, směnu 

pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou „Modernizace 

krytého bazénu Šumperk“ formou směnné smlouvy za podmínek: 

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

budou převedeny do vlastnictví Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 

255/21, Šumperk, IČO 65138163, část pozemku p.č. 1488/6 o výměře 8 m2, část 

pozemku p.č. 1488/8 o výměře 5 m2 a část p.č. 1488/9 o výměře 123 m2, vše v k.ú. 

Šumperk 

- z vlastnictví Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, 

IČO 65138163, budou převedeny do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku st.p.č. 5403 o výměře 146 m2, část 

pozemku st.p.č. 5400 o výměře 55 m2, vše v k.ú. Šumperk 

- hodnota směňovaných pozemků: 100,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě povinnosti 

odvodu DPH z kupní ceny 

- město Šumperk doplatí společnosti Podniky města Šumperka a. s. finanční rozdíl ve výši 

odpovídající rozdílu výměr směňovaných pozemků s ohledem na stanovenou hodnotu 

směňovaných pozemků do 30 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu do 

katastru nemovitostí uhradí společnost Podniky města Šumperka a. s. 

 

Termín: 30.04.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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577/20 MJP - žádost o uzavření kupní smlouvy k bytové jednotce v domě Prievidzská 

2922/25, 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. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 

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

- kupující: A. M., Šumperk 

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

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 585.336,-- Kč 

- část kupní ceny uhradila kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0046/2015 ze dne 

23. 11. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2000, dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2008 

a dodatku č. 3 ze dne 16. 12. 2015 a doplatek do sjednané kupní ceny uhradí kupující na 

účet města Šumperk před uzavřením kupní smlouvy 

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

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

578/20 MJP - informace – cena nemovitých věcí v areálu nemocnice určených k prodeji 

stanovená znaleckým posudkem 

bere na vědomí 

cenu nemovitých věcí v areálu nemocnice určených k prodeji, a to konkrétně: 

- části pozemku st.p.č. 869 o výměře cca 2 500 m2, jehož součástí je stavba čp. 700 

(pavilon F + 17 – kožní + bývalá vrátnice) v k.ú. Šumperk a část pozemku užívaná jako 

zeleň 

- pozemku st.p.č. 1586 o výměře 671 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če (pavilon E – 

neurologie) v k.ú. Šumperk 

- části pozemku st.p.č. 874 o výměře cca 820 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če 

(pavilon 8 – ředitelství) v k.ú. Šumperk a část pozemku užívaná jako parkoviště 

- pozemku st.p.č. 873 o výměře 502 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če (pavilon 12 – 

garáže + dílny) v k.ú. Šumperk 

- pozemku p.č. 2981/2 o výměře 6 723 m2 v k.ú. Šumperk 

- pozemku p.č. 578/2 o výměře 2 036 m2 v k.ú. Šumperk 

Cena obvyklá je stanovená znaleckým posudkem v částce 25.860.000,-- Kč. 

 

 

579/20 MJP - prodej p.p.č. 1955/28 v k.ú. Šumperk (or. při ul. Gen. Krátkého) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 14. 7. 2020 do 30. 7. 2020 dle usnesení rady města č. 2058/20 ze dne 9. 7. 2020, prodej 

pozemku parcelní číslo 1955/28 o výměře 164 m2 v k.ú. Šumperk. 
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Kupující: F. a H. K., Šumperk 

 

Podmínky prodeje: 

- účel prodeje: rozšíření zahrady 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné povinnosti 

odvodu DPH 

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

nemovitostí 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

580/20 MJP - předkupní právo k pozemku p.č. 589/2 v k.ú. Šumperk (or. při ul. Zábřežské, 

před vjezdem ke krematoriu) 

neschvaluje 

vzdát se k části pozemku p.č. 589/2 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Šumperk (část označena 

v příloze) předkupního práva, které je zapsáno v katastru nemovitostí v souladu s § 101, 

zákona č. 183/2006 na pozemku p.č. 589/2 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví 

ČR Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a je 

zapsáno ve prospěch oprávněného města Šumperka, nám Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461. 

V případě zaslané nabídky ze strany vlastníka pozemku p.č. 589/2 v k.ú. Šumperk na 

odkoupení předmětné části pozemku bude město Šumperk jako oprávněný z předkupního 

práva o možném odkoupení pozemku rozhodovat samostatně. 

 

Termín: 10.09.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

581/20 MJP - výkup pozemku p.č. 540/19 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

vykoupit do vlastnictví města Šumperka se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, pozemek p.č. 540/19 o výměře 1 575 m2 v k.ú. Šumperk. 

 

Prodávající: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 2769/6, Šumperk 

 

Podmínky: 

- kupní cena: 157.500,-- Kč jako cena obvyklá stanovena znaleckým posudkem číslo 

5388-93/2020 vyhotoveným Ing. Dolečkem + případná sazba DPH bude-li stanovena 

zákonná povinnost odvodu 

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru  

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a uhradí správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 31.10.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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582/20 MJP - změna stanov společnosti a delegace zástupce  města Šumperka na valnou 

hromadu obchodní společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. 

schvaluje 

změnu stanov společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 07686501, dle předloženého 

materiálu. 

Termín: 21.10.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

583/20 MJP - změna stanov společnosti a delegace zástupce  města Šumperka na valnou 

hromadu obchodní společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. 

deleguje 

na valnou hromadu obchodní společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, 

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

konanou dne 21. 10. 2020 a na další valné hromady (řádné i mimořádné) této obchodní 

společnosti konané v období odpovídajícím funkčnímu období tohoto zastupitelstva města 

2018-2022 jako zástupce města Ing. Jakuba Jirgla, pro případ nemožnosti jeho účasti 

Mgr. Tomáše Spurného. 

Termín: 10.09.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

584/20 MJP - změna stanov společnosti a delegace zástupce  města Šumperka na valnou 

hromadu obchodní společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. 

pověřuje 

delegovaného zástupce hlasováním: 

- pro návrh změny stanov Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., dle 

předloženého materiálu 

- ohledně dalších bodů programu valné hromady dle návrhu představenstva, v souladu 

s oprávněnými zájmy města 

 

Termín: 21.10.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

585/20 MJP - darovací smlouva – přijetí movitých věcí na akci běžecký závod ŠumpeRUN 

schvaluje 

uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem je přijetí movitých věcí – propagačních materiálů 

a občerstvení v celkové hodnotě 55.236,99 Kč bez DPH, za podmínek: 

Dárce:  Nemocnice Šumperk a. s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, 

IČO 47682795 

Obdarovaný: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Účel použití: běžecký závod ŠumpeRUN pořádaný dne 13. 9. 2020 

 

Termín: 30.09.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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586/20 MěÚ Lautnerova 

ukládá RM 

zapracovat do rozpočtu roku 2021 částku 11,2 mil. Kč na akci „MěÚ Lautnerova 1, Šumperk - 

snižování energetické náročnosti“. 

Termín: 29.10.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

587/20 Problematika moravských symbolů 

neschvaluje 

stálé vyvěšení „moravské vlajky“ na budovách Městského úřadu Šumperk s výjimkou 

vybraných příležitostí spjatých s historií Šumperka a Moravy (např. Slavnosti města Šumperka). 

 

Termín: 10.09.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

588/20 Problematika moravských symbolů 

schvaluje 

stálé vyvěšení vlajky Olomouckého kraje na budově radnice, nám. Míru 364/1, Šumperk. 

 

Termín: 10.09.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

589/20 Dodatek č. 13 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 13 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění výkonu 

státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., 

o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

590/20 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 6/2020 z jednání finančního výboru dne 1. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 
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