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Naše čj.: MUSP 110464/2020 

Naše sp. zn.: 107680/2020 TAJ/IVNO *MUSPX027TGGS* 

 

U S N E S E N Í  

z 19. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 29. 10. 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. 

 

591/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 242/19, 243/19, 341/19, 454/20, 547/20, 548/20, 549/20, 

550/20, 551/20, 554/20, 556/20, 557/20, 573/20, 580/20, 582/20, 583/20, 584/20, 

585/20, 587/20, 588/20 

 

592/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

      67/18 do 31.03.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    244/19 do 31.03.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    478/20 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    519/20 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    586/20 do 10.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

     

593/20 Časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2021 

bere na vědomí 

časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2021. 

 

 

594/20 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2021 

schvaluje 

časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2021. 

 

Termín: 29.10.2020 

Zodpovídá: Ing. Miterková 
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595/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2021 - podmínky, smlouvy 

schvaluje 

 

1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2021 

 

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2021 

 

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2021 

 

4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu pro rok 2021 

 

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2021 

 

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2021 

 

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 

 

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2021 

 

Termín: 29.10.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

596/20  Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2021 - vyhlášení programu „Podpora 

neziskových akcí“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora neziskových akcí“. 

 

Termín: 29.10.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

597/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2021 - vyhlášení programu „Podpora 

celoroční činnosti“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora celoroční činnosti“. 

 

Termín: 29.10.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

598/20 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2021 - vyhlášení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora výkonnostního sportu“. 

 

Termín: 29.10.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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599/20 Zpráva o plnění akčního plánu za rok 2019 

schvaluje 

zprávu o plnění akčního plánu města Šumperka za rok 2019. 

 

Termín: 29.10.2020 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

600/20 Obecně závazná vyhláška č. 8/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 11/1993, o zřízení Městské policie města Šumperka, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 6/2003, obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 a obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2010 

vydává 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) a písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., 

o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2020, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/1993, o zřízení Městské policie města 

Šumperka, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2003, obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 

a obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, s účinností od 16. 11. 2020. 

 

Termín: 02.11.2020 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

601/20 Obecně závazná vyhláška č. 9/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území města Šumperka 

vydává 

v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě  ustanovení § 17 odst. 2 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 9/2020, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem na území města Šumperka, s účinností od 1. 12. 2020. 

 

Termín: 29.10.2020 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

602/20 Obecně závazná vyhláška č. 10/2020, o omezení provozování hazardních her na 

území města Šumperka 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 12 odst. 1 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o hazardních hrách“), obecně závaznou vyhlášku č. 10/2020, o omezení provozování 

hazardních her na území města Šumperka, s účinností od 1. 1. 2021. 

 

Termín: 01.01.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 
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603/20 Doplatek kupní ceny 

schvaluje 

jednorázové doplacení kupní ceny ve výši 10.500 tis. Kč, za budovu čp. 416, občanského 

vybavení (Dům kultury) prodávajícímu Základní organizaci Odborového svazu KOVO Pramet, 

se sídlem Uničovská 2, Šumperk, PSČ 787 53, IČO 15504000, v roce 2020, a to v souladu 

s ustanovením III. bodu 3) kupní smlouvy SML/2016/0582/MJP. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

604/20 Doplatek smlouvy o hypotečním úvěru 

schvaluje 

jednorázové doplacení smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., IĆO 45244782, o hypotečním 

úvěru č. 0107514159 ze dne 20. 12. 2000. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

605/20 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo XV roku 2020: 

příjmy ve výši:          -300 tis. Kč 

výdaje ve výši:      -4.140 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  651.570 tis. Kč 

výdaje celkem:  738.203 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěrů celkem: 853.320 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:   759.637 tis. Kč 

 

 

Termín: 31.10.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

606/20 MJP - změna smluvních podmínek převodu pozemků p.č. 195/1 a p.č. 964 

v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 

změnu usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 516/20 ze dne 18. 6. 2020, kterým bylo 

schváleno uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p.č. 195/1 a p.č. 964 v k.ú. 

Dolní Temenice z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do vlastnictví města Šumperka tak, že ve větě „nebude-li nabyvatel převáděný 

majetek využívat ve veřejném zájmu, pro který byl převeden, anebo bude-li převáděný majetek 

využíván ke komerčním či jiným výdělečným účelům anebo bude-li převáděný majetek 

pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel 

převodci smluvní pokutu ve výši cca 10 % hodnoty převáděného majetku ke dni právních 

účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí“ se ruší slovo „cca“. 

 

Termín: 31.03.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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607/20 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby „Sociální služby pro seniory 

Šumperk – výstavba parkoviště“ (orientačně ul. U Sanatoria) 

schvaluje 

realizaci budoucího daru části p.p.č. 1990/26 o výměře 60 m2 geometrickým plánem č. 7033-

521/2019 označené jako díl „d“ v k.ú. Šumperk z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, s právem 

hospodaření pro Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvkovou organizaci, se sídlem 

U Sanatoria 2631/25, Šumperk, IČO 75004011, a přijetí daru části p.p.č. 1990/41 o výměře 

26 m2 geometrickým plánem č. 7033-521/2019 označené jako díl „f“ o výměře 16 m2 a jako 

p.p.č 1990/45 o výměře 10 m2 vše v k.ú. Šumperk, daru chodníků na částech pozemků p.č. 

1990/26 a p.č. 1990/41 geometrickým plánem č. 7033-521/2019 označených jako p.č. 

1990/41, p.č. 1990/45 a p.č. 1990/46 vše v k.ú. Šumperk a daru veřejného osvětlení na 

pozemcích p.č. 1990/10, p.č. 1990/17, p.č. 1990/18, p.č. 1990/26, p.č. 1990/27, p.č. 

1990/41, p.č. 1990/42 a p.č. 1990/43 vše v k.ú. Šumperk, a to z vlastnictví Olomouckého 

kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, 

s právem hospodaření pro Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvkovou organizaci, se 

sídlem U Sanatoria 2631/25, Šumperk, IČO 75004011, do vlastnictví města Šumperka se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemků pod stavbou „Sociální služby pro seniory Šumperk – výstavba parkoviště“. 

 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradil Olomoucký kraj 

- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí bude uhrazen oběma stranami 

rovným dílem 

 

Termín: 31.03.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

608/20 MJP - majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 564/20 ze dne 10. 9. 2020, kterým byla schválena realizace 

budoucího výkupu pozemků od R. K., Šumperk, za kupní cenu ve výši 333,-- Kč/m2 za účelem 

majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“. Změna spočívá 

ve změně kupní ceny z 333,-- Kč/m2 na 224,-- Kč/m2, neboť tato výše kupní ceny byla 

sjednaná ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. SML/2016/0522/MJP/Šv. Ostatní 

ustanovení se nemění. 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

609/20 MJP - majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 561/20 ze dne 10. 9. 2020, kterým byla schválena realizace 

budoucího výkupu pozemků od spol. ÚSOVSKO, a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, za 

kupní cenu ve výši 333,-- Kč/m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou 

„Cyklostezka Bratrušov“. Změna spočívá ve změně kupní ceny z 333,-- Kč/m2 na 100,-- Kč/m2, 

neboť tato výše kupní ceny byla sjednaná ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní 

č. SML/2016/0418/MJP/Šv. Ostatní ustanovení se nemění. 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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610/20 MJP - majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 560/20 ze dne 10. 9. 2020, kterým byla schválena realizace budoucí 

směny pozemků mezi městem Šumperkem a spol. ÚSOVSKO a. s. za účelem majetkoprávního 

vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“. Změna spočívá ve změně výčtu 

pozemků, které mají být převedeny z vlastnictví spol. ÚSOVSKO a. s. do vlastnictví města 

Šumperka, a to následovně: text „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“ bude vyňat a nahrazen textem 

„část pozemku ve ZE p.č. 500/3 o výměře 712 m2, přesné označení pozemků bude stanoveno 

v geometrickém plánu“. Ostatní ustanovení se nemění. 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

611/20 MJP - majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné a smlouvě o zřízení práva provést 

stavbu č. SML/2016/0411/MJP ze dne 25.11.2016 uzavřené mezi městem Šumperkem 

a spol. ÚSOVSKO a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO 60793015. Předmětem 

dodatku bude ustanovení, že vlastní směnná smlouva bude uzavřena do 60 dnů od kolaudace 

stavby „Cyklostezka Bratrušov“ a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

612/20 MJP - majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 568/20 ze dne 10. 9. 2020, kterým byla schválena realizace 

budoucího výkupu pozemků od S. H., Šumperk, za kupní cenu ve výši 100,-- Kč/m2 za účelem 

majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“. Změna spočívá 

v rozšíření předmětu koupě o část pozemku p.č. 970/1, dle GP č. 1086-217/2019 ze dne 20. 

12. 2019 označenou jako pozemek p.č. 1411/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Ostatní ustanovení se nemění. 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

613/20 MJP - uzavření kupních smluv na převod bytů v domě Prievidzská, 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 323/10000 na 

společných částech budovy stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o velikosti 

644/10000 na společných částech budovy stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen 

vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 pojmenovaných byt č. 2923/1-2923/12 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 323/10000 na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní 

Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: Z. R., Bratrušov 
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- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 352.944,-- Kč 

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

o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0052/2015 ze dne 

2. 6. 2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2008, dodatku č. 2 ze dne 20. 1. 2016 

a doplatek do sjednané kupní ceny uhradí kupující na účet města Šumperka před 

uzavřením kupní smlouvy 

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

 

Termín: 31.03.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

614/20 MJP - uzavření kupních smluv na převod bytů v domě Prievidzská, 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 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o velikosti 

928/10000 na společných částech budovy stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen 

vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 pojmenovaných byt č. 2923/1-2923/12 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní 

Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: V. a J. M., Šumperk 

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

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 590.948,-- Kč 

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

o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0055/2015 ze dne 

31. 5. 2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2003, dodatku č. 2 ze dne 5. 6. 2008 

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

účet města Šumperka před uzavřením kupní smlouvy 

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

 

Termín: 31.03.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

615/20 MJP - zrušení členství města Šumperka ve vyjmenovaných právnických osobách 

schvaluje 

vystoupení města Šumperka ze zájmového sdružení právnických osob Regionální agentura pro 

rozvoj střední Moravy, se sídlem Horní náměstí 367/5, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 54631109. 

 

Termín: 31.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

616/20 MJP - zrušení členství města Šumperka ve vyjmenovaných právnických osobách 

schvaluje 

vystoupení města Šumperka z dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy, se 

sídlem Horní náměstí 5, Olomouc, PSČ 772 00, IČO 47921676. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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617/20 MJP - prodej p.p.č. 35/10 v k.ú. Dolní Temenice (or. za bytovým bezbariérovým 

domem ve vlastnictví města, ul. Temenická) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 3. 9. 2020 do 19. 9. 2020 dle usnesení rady města č. 2212/20 ze dne 27. 8. 2020, prodej 

p.p.č. 35/10 o výměře 71 m2 v k.ú. Dolní Temenice. 

Kupující: P. D., Šumperk 

Podmínky: 

- kupní cena: 300,-- Kč/m2 + platná sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

- účel prodeje: zahrada 

- kupující uhradí nájemné za užívání pozemku za období roku 2018, 2019 a 2020  

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

 

Termín: 31.01.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

618/20 MJP - prodej pozemků p.p.č. 589/13, p.p.č. 589/12, části p.p.č. 589/3, části p.p.č. 

589/15 a části p.p.č. 589/4 vše v k.ú. Šumperk (or. u krematoria) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 3. 9. 2020 do 19. 9. 2020 dle usnesení rady města č. 2206/20 ze dne 27. 8. 2020 a od 

29. 9. 2020 do 14. 10. 2020 dle usnesení rady města č. 2289/20 ze dne 24. 9. 2020, prodej 

pozemku p.č. 589/12 o výměře 215 m2, pozemku p.č. 589/13 o výměře 323 m2, části 

pozemku p.č. 589/15 o výměře743 m2 (dle GP č. 7185-147/2020 p.p.č. 589/19), části 

pozemku p.č. 589/3 o výměře 126 m2 (dle GP č. 7185-147/2020 p.p.č. 589/17) a části 

pozemku p.č. 589/4 o výměře 546 m2 (dle GP č. 7185-147/2020 p.p.č. 589/19) vše v k.ú. 

Šumperk. 

 

Kupující: Moravské krematorium s. r. o., se sídlem Zábřežská 2076/78, Šumperk, 

   IČO 27802183 

 

Podmínky: 

- kupní cena: a) pozemky 730,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH 

  b) asfaltová plocha komunikace 120,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné 

      povinnosti odvodu DPH 

  c) hodnota aleje stromů bude stanovena odborným posudkem 

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

návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

- kupující se zavazuje, že převezme závazky k vysázené aleji na části p.p.č. 589/15, dle GP 

p.p.č. 589/19 v k.ú. Šumperk v počtu 15 stromů, protože byla vysázena v rámci uložených 

náhradních výsadeb rozhodnutím orgánu ochrany přírody a tudíž musí být její existence 

zachována v dlouhodobé perspektivě min. 30 let 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckým 

posudkem 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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619/20 MJP - realizace budoucího prodeje pozemků – oplocený prostor k domu Čsl. armády 

31, 31A, 33 a 33A, Šumperk 

schvaluje 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 28. 5. 2018 do 13. 6. 2018 dle usnesení RM 

č. 4481/18 ze dne 24. 5. 2018 a podle usnesení zastupitelstva města č. 138/19 ze dne 

21. 2. 2019, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1564/2 o výměře 

444 m2 a st.p.č. 1892/2 o výměře 1 120 m2 oba v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: Společenství vlastníků domu čp. 1597, 1598, 1599 a 1600 Šumperk, se sídlem 

Čsl. armády 1597/31, Šumperk, IČO 04613899 

 

Podmínky: 

- účel prodeje: zajištění vstupu a vjezdu k bytovým domům 

- kupní cena uhrazena v souladu se smlouvou budoucí kupní: 

a) 400,-- Kč/m2 + DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu - st.p.č. 1892/2 

a část p.p.č. 1564/2, celkem 1 250 m2 nezatížena služebností stezky a cesty 

k pozemkům, jejichž součástí je stavba garáže 

b) 100,-- Kč /m2 + DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu – část p.p.č. 

1564/2 o výměře 130 m2 zatížena služebností stezky a cesty k pozemkům, jejichž 

součástí je stavba garáže 

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

 

Termín: 31.01.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

620/20 MJP - prodej části p.p.č. 921/1 v k.ú. Dolní Temenice (or. lokalita při ul. Anglické) 

schvaluje 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 14. 7. 2020 do 30. 7. 2020 v souladu 

s usnesením rady města č. 2056/20 ze dne 9. 7. 2020 prodej části pozemku parcelní číslo 

921/1 o výměře 4 m2, dle GP zak. č. 1070-127/2020 pozemek označen jako p.p.č. 921/23 

o výměře 4 m2 v k.ú. Dolní Temenice. 

Kupující: P. J., Šumperk 

Podmínky prodeje: 

- účel prodeje: rozšíření zahrady – náprava skutečného stavu, posunuté oplocení 

- kupní cena: 300,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné povinnosti 

odvodu DPH 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a 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: 31.01.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

621/20 MJP - prodej části p.p.č. 1645/5 v k.ú. Šumperk (or. komunikace Příčná směrem 

ke Krenišovskému náhonu) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 4. 5. 2020 do 21. 5. 2020 dle usnesení rady města č. 1745/20 ze dne 29. 4. 2020, prodej 
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části p.p.č. 1645/5 o výměře 17 m2, dle GP zak. č. 7150-76/2020 pozemek označen jako 

p.p.č. 1645/14  o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk. 

Kupující: P. B., Vikýřovice 

Podmínky: 

- kupní cena: 800,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě úhradové povinnosti 

- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu – užívání pozemku za stávajícím oplocením, 

rozšíření areálu k objektu na st.p.č. 590/3 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku, včetně správního poplatku 

za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

- kupující uhradí nájemné za užívání pozemku tři roky zpětně v sazbách platných v daném 

období 

Termín: 31.01.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

622/20 MJP - odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 192.702,-- Kč za zemřelým J. Č., Šumperk, 

vzniklých neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na adrese Šumperk. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

623/20 MJP - odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 65.736,-- Kč za zemřelou H. H., Šumperk, 

vzniklých neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu číslo na adrese 

Šumperk. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

624/20 MJP - odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytné pohledávky ve výši 64.918,57,-- Kč za zemřelým H. K., Šumperk, vzniklé 

neuhrazením doplatku kupní ceny za prodej bytové jednotky v budově na st.p.č. 875 v k.ú. 

Šumperk včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 876/10000 na společných částech domu 

a pozemku st.p.č. 875. 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

625/20 MJP - odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytné pohledávky ve výši 34.668,36 Kč za K. a L. Ch., Šumperk, vzniklé 

neuhrazením poplatku z prodlení z dlužných částek nájemného a služeb spojených s užíváním 

bytu na adrese Šumperk, řešené v insolvenčním řízení a neuspokojené v rámci soudem 

schváleného oddlužení. 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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626/20 MJP - dohoda o přistoupení k závazku sjednaného kupní smlouvou 

č. SML/2020/0326/MJP (dům Banskobystrická 44) 

schvaluje 

uzavření dohody o přistoupení k závazku podle ustanovení § 1892 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, sjednanému v kupní smlouvě č. SML/2020/0326/MJP uzavřené mezi 

městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 

prodávajícím a PROMA real a. s., se sídlem Průmyslová 4544/1c, Prostějov, PSČ 796 01, 

IČO 27840034, jako kupujícím. Jedná se o: 

- závazek kupujícího, že předmět převodu (pozemek st.p.č. 1365, jehož součástí je stavba 

čp. 1276 v k.ú. Šumperk) využije tak, aby v souladu s územním plánem města Šumperka 

byla provedena rekonstrukce stávajícího bytového domu, případně stávající objekt odstraní 

a na jeho místě vystaví nový bytový dům, a to vzhledově i výškově respektující okolní 

bytovou zástavbu, to vše v termínu do 3 let od nabytí vlastnického práva a v téže lhůtě 

zajistí i vydání případného kolaudačního souhlasu (čl. 5.2 smlouvy)  

- závazek kupujícího zaplatit městu Šumperku smluvní pokutu ve výši 4.400.000,-- Kč, 

v případě nesplnění závazku sjednaného v článku 5.2. smlouvy, tedy že provede 

rekonstrukci stávajícího bytového domu, případně stávající objekt odstraní a na jeho místě 

vystaví nový bytový dům, a to vzhledově i výškově respektující okolní bytovou zástavbu, tato 

smluvní pokutu je splatná do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní 

pokuty (čl. 6.2 smlouvy) 

- závazek kupujícího zaplatit městu Šumperku v případě nesplnění závazku sjednaného 

v článku 5.2. této smlouvy, tedy za nedodržení termínu provedení stavebních úprav 

a případného vydání kolaudačního souhlasu (pokud bude vydáván) do 3 let od nabytí 

vlastnického práva (tj. od 29. 6. 2020) ve výši 100.000,-- Kč, a to i opakovaně za každý 

i započatý rok prodlení následujícím po stanoveném termínu ukončení stavebních úprav 

a předložení kolaudačního souhlasu (pokud bude vydáván), tato smluvní pokuta je splatná 

do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty (článek 6.3 

smlouvy) 

Účastníci dohody: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

jako věřitel, AgriNet 5 CZ, spol. s r. o., se sídlem Hellichova 458/1, Praha 1, Malá Strana, 

PSČ 118 00, IČO 27398650, jako přistupitel s tím, že přistupitel jako nabyvatel pozemku 

st.p.č. 1365, jehož součástí je stavba čp. 1276 v k.ú. Šumperk, přistoupí k závazkům 

společnosti PROMA real a. s. sjednaným v kupní smlouvě SML/2020/0326/MJP a shora 

popsaným vůči městu Šumperku a to tak, že v případě, že na ně vznikne městu Šumperku 

nárok, z nich budou vůči městu Šumperku se společností PROMA real a. s. zavázáni společně 

a nerozdílně. 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

627/20 Návrh na nového zástupce města Šumperka do představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., a návrh na doplnění bodu do pořadu valné 

hromady společnosti 

(1) Zastupitelstvo města Šumperka bere na vědomí rezignaci pana Ing. Radima Sršně, 

Ph.D., bytem Dolní Studénky, jako zástupce města Šumperka, na funkci 

člena představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem 

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO: 47674954, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou B 714, (dále jen 

„společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.“) a to s účinností ke dni 31. 

prosince 2020. 

 

(2) Zastupitelstvo města Šumperka navrhuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, P. N., bytem 

Šumperk jako zástupce města Šumperka a kandidáta do funkce člena představenstva 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., a to s účinností ke dni 1. 1. 2021.  
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(3) Zastupitelstvo města Šumperka navrhuje společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s., zařazení následujících bodů do pořadu valné hromady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., konané dne 7.12. 2020: 

 

(a) Volba P. N., bytem Šumperk, do funkce člena představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. s účinností ke dni 1. 1. 2021; 

 

(b) Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. a P. N., bytem Šumperk. 

 

(4) Zástupci města Šumperka delegovanému na valnou hromadu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., konané dne 7. prosince 2020, panu Ing. 

Jakubovi Jirglovi, 2. místostarostovi, se udělují následující pokyny k výkonu práv města 

Šumperka jako akcionáře na valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. a ukládá se mu, aby na této valné hromadě společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. hlasoval jako zástupce města Šumperka následujícím způsobem, 

a to vždy tak, aby bylo zajištěno co nejrychlejší přijetí následujících usnesení valné 

hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.: 

 

(a) PRO zvolení P. N., bytem Šumperk, jako zástupce města Šumperka, do funkce 

člena představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

s účinností ke dni 1. 1. 2021; 

 

(b) PRO schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. a P. N., Šumperk. 

 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

628/20 PONTIS Šumperk - dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2020 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 14. 2. 2020 

uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, a PONTIS 

Šumperk, o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907. 

 

Dodatkem dojde k doplnění účelu a změně termínu pro zrealizování, profinancování 

a vyúčtování dotace takto: 

- v čl. II odst. 1 ve větě druhé se doplňuje text “z čehož částka 85.123,-- Kč (slovy osmdesát 

pět tisíc sto dvacet tři korun českých) se určuje na zakoupení kuchyně pro klub důchodců 

ve Společenském středisku Sever“ 

- v čl. II odst. 1 se doplňuje věta třetí tohoto znění: „Z celkové výše dotace se určuje částka 

1.100.000,-- Kč (slovy jeden milion sto tisíc korun českých) na pořízení investic, takto:  

- na zakoupení kuchyně pro Klub důchodců, stavební úpravy sociálního zázemí v krizovém 

bytě, vybudování šaten na Společenském středisku Sever, výměnu dveří na budově 

17. listopadu 6 a stavební úpravy pro komunitní centrum na adrese Gen. Svobody 68 

- v čl. II odst. 2 se nahrazují slova „nejpozději do 31.12. roku, v němž dotaci obdržel“ slovy 

„nejpozději do 31.05.2021“. 

- v čl. IV. odst. 1 se nahrazují slova „nejpozději do 15.01. roku, následujícím po poskytnutí 

dotace“ slovy „nejpozději do 31.05.2021“. 

 

 

V ostatních článcích se smlouva nemění. 

 

Termín: 10.12.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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629/20 Uzavření dodatků k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP 

a elektronická spisová služba“ 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 5 k Partnerské smlouvě na projekt „Technologické centrum ORP 

a elektronická spisová služba“ mezi městem Šumperkem a obcemi Bludov, Bohdíkov, 

Hrabišín, Chromeč, Libina, Malá Morava, Oskava, Petrov nad Desnou, Ruda nad Moravou, 

Sobotín, Staré Město, Velké Losiny, Vikýřovice na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

Termín: 30.12.2020 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

630/20 Zrušení usnesení ZM č. 184/15 ze dne 2. 4. 2015 

ruší 

usnesení ZM č. 184/15 ze dne 2. 4. 2015. 

 

Termín: 29.10.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

631/20 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 7/2020 z jednání finančního výboru dne 19. 10. 2020. 

 

 

 

632/20 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 13/2020 ze zasedání kontrolního výboru dne 1. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 
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