
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 38 

Evidenční číslo žádosti: 131294/2020 

Žádost přijata a zaevidována dne: 19.12.2020 

Obsah žádosti: problematika převodů majetku 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
MJP 

Žádost vyřízena dne:  03.03.2021  

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu  

Přílohy: 5 

  

    

Odpověď: 

 Vážený pane, 

na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 17.02.2021 sp.zn. 

KÚOK/16554/2021, č.j. KUOK 19601/2021 Vám povinný subjekt zasílá požadované informace, 

které byly předmětem Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím (dále jen „InfZ“) ze dne 19.12.2020 č.j. MUSP 131294/2020.  

Znění předmětné žádosti:  

 

Povinný subjekt Vám k Vaší žádosti sděluje následující:  

Vámi požadované informace jsou součástí příloh tohoto dopisu (celkem 5 příloh).  

Informace poskytl Odbor majetkoprávní MěÚ Šumperk.  

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková 

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů  

MěÚ Šumperk  
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1) Výpůjčka – předmět smlouvy, smluvní strany, doba trvání – viz usnesení Rady města Šumperka 
(dále jen „RM“) č. 1379/19 ze dne 12.12.2019 o schválení smlouvy: 
 
1379/19 MJP – výpůjčka automobilu pro provozování speciální dopravní služby v rámci 
  projektu „Taxík Maxík“ 
   
  schvaluje 
  uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi městem Šumperk jako půjčitelem a společností 
  PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk, IČO 
  25843907, za následujících podmínek: 
  předmět výpůjčky: automobil Ford Tourneo Connect L2, 7 míst, rok výroby 2019, 
  pořízený za darované finanční prostředky ve výši 533.827,-- Kč od nadace Charty 
  77 v rámci projektu „Taxík Maxík“ 

− účel výpůjčky: provozování na území města Šumperka speciální dopravní 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v rámci projektu Taxík 
Maxík sledujícího zvýšení mobility seniorů a osob se zdravotním postižením 

− doba výpůjčky: určitá do 31.01.2025 

− vypůjčitel se zaváže k plnění povinností při provozování automobilu, k jejichž 
plnění se město Šumperk v rámci projektu Taxík Maxík zavázalo v darovací 
smlouvě a ve smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci 
projektu „Taxík Maxík“, které byly uzavřeny dne 05.09.2019 mezi Nadací 
Charty 77, se sídlem Melantrichova 5, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 00417904, a 
městem Šumperk  

− vypůjčitel je oprávněn k provozování motorového vozidla jako provozovatel 
v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 56/2001 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění), 

− vypůjčitel je povinen dbát řádně o technický stav vozidla tak, aby bylo vozidlo 
technicky způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích v souladu 
s příslušnými právními předpisy, provádět pravidelné technické prohlídky a 
měření emisí, 

− vypůjčitel je povinen hradit zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
a havarijní pojištění, a toto pojištění mít sjednáno po celou dobu výpůjčky, 

− vypůjčitel je povinen hradit veškeré provozní náklady vozidla, údržbu a běžné 
opravy 

− Ukončit platnost smlouvy před uplynutím sjednané doby lze dohodou 
smluvních stran, výpovědí. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná 
plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 
druhé smluvní straně. 

− Půjčitel může požadovat vrácení movité věci i před skončením stanovené 
doby zapůjčení, jestliže nebude vypůjčitel prokazatelně užívat vypůjčenou 
movitou věc řádně nebo jestliže ji bude užívat v rozporu s účelem této 
smlouvy. 

− Vypůjčitel je povinen vypůjčenou movitou věc vrátit, jakmile ji nebude 
potřebovat pro sjednaný účel. 

− Vypůjčitel se zavazuje užívat věc v souladu s účelem, který byl ve smlouvě 
dohodnut, tj. pouze k provozu v rámci projektu „Taxík Maxík“. Vypůjčitel 
neprodleně písemně ohlásí půjčiteli případné poškození, zničení či ztrátu 
vypůjčené věci. 
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− Vypůjčitel není oprávněn umožnit užívání vypůjčené movité věci třetí osobou. 
Porušení zakládá oprávnění půjčitele žádat předčasné vrácení předmětu 
výpůjčky. 

− Za poškození, zničení a ztrátu zodpovídá vypůjčitel a je povinen odstranit 
veškeré závady a poškození předmětu výpůjčky, popřípadě nahradit půjčiteli 
škodu takto vzniklou. 

− Jakékoliv poškození, znehodnocení, nutnost oprav předmětu výpůjčky, jakož i 
ztrátu je vypůjčitel povinen oznámit a projednat s půjčitelem neprodleně 
nejpozději však do dvou (2) dnů od data, ve kterém vypůjčitel uvedené 
skutečnosti zjistil. 

− Po případném ukončení platnosti této smlouvy je vypůjčitel povinen vrátit 
půjčiteli předmět výpůjčky v řádném stavu, s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení.  

− Vypůjčitel se zaváže nahradit půjčiteli škodu způsobenou porušením 
sjednaných povinností. 

 
 
 
 
2) Pacht pozemků p. č. 1484/16 o výměře 77 m2, p. č. 1487/1 o výměře 260 m2, p. č. 1487/2 o 
výměře 243 m2, p. č. 1491/1 o výměře 18215 m2 a p. č. 1491/2 o výměře 1245 m2 vše v k. ú. Šumperk, 
pachtýř Český rybářský svaz – místní organizace Šumperk, se sídlem Kozinova 33/11, Šumperk, PSČ 
78701, IČ: 18050433, za účelem provozování lovného rybníka, doba pachtu od 01.01.2020 do 
30.01.2020, pachtovné ve výši 1.518,- Kč bylo stanoveno dohodou obou stran jako cena obvyklá 
v čase a místě. 
 
Pachtovní smlouva byla uzavřená na dobu určitou do 30 dnů, bez povinnosti zveřejnění, na základě 
pověření vedoucího Odboru majetkoprávního Městského úřadu v Šumperku k podepisování 
nájemních smluv, podle usnesení RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a usnesení RM č. 1314/03 ze dne 
02.10.2003 – viz Příloha 3. 
 
 
 
 
3) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, zveřejnění záměru, kupní cena – viz usnesení 
Zastupitelstva města Šumperka (dále jen „ZM“) č. 289/19 ze dne 19.09.2019 o schválení smlouvy, 
kupní cena byla stanovena dohodu stran jako obvyklá v čase a místě. 
 

289/19 MJP – realizace budoucího prodeje části 

pozemku p.č. 3292 a části pozemku p.č. 342/3 

v k.ú Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 28. 5. 2018 do 13. 6. 2018 dle usnesení RM č. 4498/18 ze dne 

24. 5. 2018 a usnesení ZM č. 1097/18 ze dne 21. 6. 2018, kterým byl schválen 

budoucí prodej části pozemku p.č. 

3292 o výměře cca 610 m2 a pozemku p.č. 342/3, oba v k.ú. Šumperk, realizaci 

prodeje části pozemku p.č. 3292, dle GP označeného jako p.č. 3292/5 o výměře 
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404 m2 a části pozemku p.č. 342/3, dle GP označeného jako p.č. 342/8 o výměře 

559 m2, oba v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: MACTE spol. s r. o., se sídlem Lautnerova 3171/4, Šumperk, IČO 

41034546 

- kupní cena: 2.500,-- Kč/m2 včetně sazby DPH v platné výši, dána smlouvou o 

budoucí smlouvě kupní 

- prodávající město Šumperk se zavazuje vrátit přeplatek kupní ceny ve výši 

283.500,-- Kč do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

a 10 % hodnoty nákladů na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení 

pozemků. 

 

 

 

 

4) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
341/19 ze dne 31.10.2019 a ZM č. 419/20 ze dne 30.01.2020 o schválení smlouvy, kupní cena 
stanovena podle schváleného ceníku města usnesením ZM č. 1135/14 ze dne 27.02.2014, ve znění 
usnesení ZM č. 1184/14 ze dne 24.04.2014 – viz Příloha 1. 
 

341/19 MJP - prodej pozemku u domu Zborovská 20, 22, 24 a Jesenická 51, 

Šumperk 

(or. pozemek mezi ul. Jesenickou a Zborovskou) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem 

od 5. 6. 2017 do 21. 6. 2017 na základě usnesení rady města č. 3235/17 a 

zveřejněné změny zveřejněného záměru prodeje od 26. 7. 2018 do 11. 8. 2018 

na základě usnesení rady města č. 4718/18 ze dne 19. 7. 2018 a zveřejněné 

změny a doplnění usnesení zveřejněného záměru prodeje a jeho změny od 8. 4. 

2019 do 24. 4. 2019 na základě usnesení rady města č. 509/19 ze dne 4. 4. 

2019 prodej části p.p.č. 1463/3 o výměře 2 885 m2 v k.ú. Šumperk. GP č. 6940-

144/2018 došlo k dělení pozemku p.č. 1463/3 a nově jsou pozemky označené 

takto: p.p.č. 1463/3 o výměře 1 028  m2, p.p.č. 1463/12 o výměře 200 m2, p.p.č. 

1463/13 o výměře 77 m2, p.p.č. 1463/14 o výměře 86 m2, p.p.č. 1463/15 o 

výměře 83 m2, p.p.č. 1463/16 o výměře 77 m2, p.p.č. 1463/17 o výměře 75 m2, 

p.p.č. 1463/18 o výměře 78 m2, p.p.č. 1463/19 o výměře 72 m2, p.p.č. 1463/20 

o výměře 76 m2, p.p.č. 1463/21 o výměře 66  m2, p.p.č. 1463/22 o výměře 71 

m2, p.p.č. 1463/23 o výměře 77 m2, p.p.č. 1463/24 

o výměře 68 m2, p.p.č. 1463/25 o výměře 57 m2, p.p.č. 1463/26 o výměře 64 

m2, p.p.č. 1463/27 o výměře 144 m2, p.p.č. 1463/28 o výměře 36 m2, p.p.č. 

1463/30 o výměře 97 m2, p.p.č. 1463/31 o výměře 90 m2, p.p.č. 1463/33 o 

výměře 154 m2 a p.p.č. 1463/34 o výměře 109 m2 vše v k.ú. Šumperk. 

Kupující: Josef a Ivana Novotní, bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/4 na p.p.č. 1463/30, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 

1463/3 a p.p.č. 1463/27, Evžen a Jana Baliczovi, bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1463/30, spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/26, Věra Kalandrová, bytem  
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Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/4 na p.p.č. 1463/30, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/25, Pavel a Marie Novákovi, 

bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1463/30 a 

spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3, Martina Holzerová, bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1463/31, spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/24, Dana Hrabcová, bytem  

Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1463/31, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/20, Olga Siváková, bytem  

Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1463/31, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/23, Lubomír a Lucie Vlčkovi, 

bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1463/31, 

spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/21, Dagmar Valouchová, bytem 

Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1463/31, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/22, Miloslav a Zdenka 

Čamkovi, bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1463/33, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/19, Ing. Petr 

Skopal, bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1463/33, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/18, Dana 

Tomášková, bytem Dambořice, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/4 na p.p.č. 

1463/33 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3, Martina 

Zajícová, bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1463/33, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/17, Zdeněk 

a Alena Baliczovi, bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 

1463/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 

1463/12, Antonín Dvořák, DiS., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/6 na p.p.č. 1463/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a 

p.p.č. 1463/15, Tomáš Linhart, bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/12 na p.p.č. 1463/34 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36 na p.p.č. 1463/3, 

Štěpánka Staňková, bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na 

p.p.č. 1463/34 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36 na p.p.č. 1463/3, Zdeněk 

Nováček, bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1463/34, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3, p.p.č. 1463/16 a p.p.č. 

1463/28, Mgr. Karel Šalamoun, bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/6 na p.p.č. 1463/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a 

p.p.č. 1463/14 

a Tomáš Šalamoun, bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 

1463/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 

1463/13. 

 

Podmínky: 

- účel prodeje: zajištění vstupu k bytovým jednotkám a jednotlivým zahrádkám, 

zahrada 

- kupní cena 400,-- Kč/m2 

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

před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- pro kupující p.p.č. 1463/31 se zavazuje prodávající přiznat slevu z kupní ceny 

ve výši finanční hodnoty sjednaných služebností 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

- kupní smlouva bude uzavřena po vydání rozhodnutí k dělení pozemku v 

hranicích nově označených pozemků, pokud nebude vydáno rozhodnutí k 

dělení pozemku, bude usnesení v plném rozsahu zrušeno 
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- kupní smlouva s Dagmar Valouchovou bude uzavřena za podmínky, že tato 

předloží do 14 dnů písemnou žádost o odkoupení všech u jejího jména 

uvedených pozemků. 

 

419/20 MJP - oprava písařské chyby v usnesení ZM č. 341/19 ze dne 31. 10. 

2019 (or. pozemek při ul. Zborovské) 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 341/19 ze dne 31. 10. 2019 v části stanovení podílů u 

kupujícího Tomáše Linharta a Štěpánky Staňkové, oba bytem Šumperk, kde došlo 

k písařské chybě u spoluvlastnického podílu na p.p.č. 1463/3 v k.ú. Šumperk, kde 

je nesprávně uveden podíl o velikosti 1/36 u jednotlivých kupujících. Správně 

bude u kupujících uvedeno: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/38 na p.p.č. 

1463/3 v k.ú. Šumperk.  

Dále zůstává usnesení ZM č. 341/19 beze změny. 

 

 
 
 
5) Nájem části pozemků parc. č. 1484/5 a parc. č. 1484/6 o celkové výměře 115 m2 v k. ú. Šumperk, 
za účelem a) pozemek pro individuální využití b) pozemek pod ostatní stavbou – kolnou,  nájemce 
Anna Dvořáková, bytem Šumperk, roční nájemné 950,- Kč, cena nájmu byla stanovena na základě 
schváleného ceníku města usnesením RM č. 2155/12 ze dne 29.03.2012 – viz Příloha 2, doba nájmu 
neurčitá od 01.01.2020.  
 
Záměr města Šumperka pronajmout nemovitý majetek, kterého se týká uzavření této smlouvy, byl 
zákonem stanoveným způsobem zveřejněn od 20.01.2020 do 05.02.2020, na základě usnesení RM č. 
1474/20 ze dne 16.01.2020 – viz kopie zveřejnění.  
 
Uzavření smlouvy na základě pověření vedoucího Odboru majetkoprávního Městského úřadu 
v Šumperku k podepisování nájemních smluv, podle usnesení RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a 
usnesení RM č. 1314/03 ze dne 02.10.2003 – viz Příloha 3. 
 
 
 
 
 
6) Nájem části pozemku parc. č. 1484/5 o výměře 100 m2 v k. ú. Šumperk, za účelem pozemek pro 
individuální využití, nájemce Milena Augustínová, bytem Šumperk, roční nájemné 500,- Kč, cena 
nájmu byla stanovena na základě schváleného ceníku města usnesením RM č. 2155/12 ze dne 
29.03.2012 – viz Příloha 2, doba nájmu neurčitá od 01.01.2020.  
 
Záměr města Šumperka pronajmout nemovitý majetek, kterého se týká uzavření této smlouvy, byl 
zákonem stanoveným způsobem zveřejněn od 20.01.2020 do 05.02.2020, na základě usnesení RM č. 
1487/20 ze dne 16.01.2020 – viz kopie zveřejnění.  
 
Uzavření smlouvy na základě pověření vedoucího Odboru majetkoprávního Městského úřadu 
v Šumperku k podepisování nájemních smluv, podle usnesení RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a 
usnesení RM č. 1314/03 ze dne 02.10.2003 – viz Příloha 3. 
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7) Pacht - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba pachtu, cena – viz 
usnesení RM č. 1486/20 ze dne 16.01.2020 o schválení smlouvy, pachtovné bylo stanoveno dohodou 
obou stran jako cena obvyklá v čase a místě. 
 
1486/20 MJP – pacht – lovný rybník Benátky 
 
  schvaluje 
  na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným  
 způsobem od 16.12.2019 do 02.01.2020 na základě usnesení rady města číslo  
 1377/19 ze dne 12.12.2019, pacht p. p. č. 1484/16 o výměře 77 m2, p. p. č.  
 1487/1 o výměře 260 m2, p. p. č. 1487/2 o výměře 243 m2, p. p. č. 1491/1 o  
 výměře 18215 m2 a část p. p .č. 1491/2 o výměře 600 m2  vše v k. ú. Šumperk,   za 
účelem provozování lovného rybníka. 
  Pachtýř:  Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Šumperk, se sídlem  
   Kozinova 33/11, Šumperk, PSČ 78701, IČO 18050433 
  Pachtovné:  a) vodní plocha: 1,-- Kč/m2/rok + DPH v případě stanovené  
    zákonné povinnosti odvodu  
           b) ostatní pozemky 1,-- Kč/celek/rok 
  Podmínky pachtu:  

− doba pachtu určitá do 31.12.2021, s možností propachtovatele vypovědět 
pacht s jednoměsíční výpovědní lhůtou, nejdříve však k datu 30.09. daného 
roku v případě schválených investic na předmětu pachtu;  

− pachtýř bude provádět kontroly stavu česlí u vtoku do Krenišovského náhonu 
do zatrubněné části ve směru rybníka Benátky a kontrolu stavu vtoku 
přepadového potrubí z Krenišovského náhonu do řeky Desné v prostoru za 
areálem Raudo, a to min. 1x týdně, v případě ucpání česlí provede nájemce 
okamžité odstranění nánosů; 

− pachtýř bude provádět kontrolu vtokového objektu na řece Desné do 
Krenišovského náhonu min. 3x týdně; 

− pachtýř min. 3x ročně provede seč a úklid případných odpadů 
v bezprostředním okolí nátoku do obou zatrubněných částí, cca v rozsahu 
300 m2 (po hranici zadní částí oplocení tak, aby byl zajištěný přístup pro 
provedení kontroly, čištění a oprav česlí, nátoku do potrubí apod.); 

− pachtýř se zavazuje 1x ročně v zimních měsících odstranit rákos z břehové 
části a rybníku. 

 
 
 
 
 
8) Výpůjčka - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba trvání – viz usnesení 
RM č. 1376/19 ze dne 12.12.2019: 
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1376/19 MJP – výpůjčka části p. p. č. 1031/2 v k. ú. Horní Temenice (or. lokalita Za 

Hniličkou) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 18.11.2019 do 04.12.2019 dle usnesení rady města č. 1258/198 

ze dne 14.11.2019, vypůjčit část p. p. č. 1031/2 o výměře 80 m2  v k. ú. Horní 

Temenice.  

Vypůjčitel:  Dětský klíč Šumperk, o.p.s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 

 25852957 

Účel výpůjčky: parkování vozidel pro vlastníka p. p. č. 1031/16 v k. ú. Horní 

 Temenice 

Podmínky:  

− smlouva bude sjednána na dobu určitou od 01.01.2020 do 30.06.2020 

− po ukončení výpůjčky se půjčitel zavazuje, že v souladu s usnesením ZM č.  

327/19 ze dne 31.10.2019 v termínu nejpozději do 30.06.2020, převede 

do vlastnictví předmětnou část vypůjčeného pozemku do vlastnictví 

vlastníku p. p. č. 1031/16 v k. ú. Horní Temenice. 

 

 

 

 

9) Výpůjčka pozemku p. č. 779/1  o výměře 27618 m2 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice, za 

účelem bezplatného užívání areálu baseballového hřiště se zázemím, vypůjčitel Cannibals 

baseball Šumperk, z.s., se sídlem Tyršova 89/26, 787 01 Šumperk, doba určitá od 25.02.2020 

do 24.03.2020. 

 
Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a RM č. 1314/03 ze 
dne 02.10.2003 – viz Příloha 3. 
  
 
 
 
 
10) Nájem - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba nájmu, cena – viz 
usnesení RM č. 1568/20 ze dne 06.02.2020 o schválení smlouvy, nájemné bylo stanoveno dohodou 
stran jako cena obvyklá v čase a místě:  

1568/20 MJP – pronájem části pozemku p. č. 2047/12 v k. ú. Šumperk (or. u 

viaduktu u křižovatky ulic Jesenická a M. R. Štefánika) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve lhůtě od 20.01.2020 do 05.02.2020 dle usnesení rady města č. 

1468/20 ze dne 16.01.2020, pronajmout část pozemku p. č. 2047/12 o výměře 

cca 1300 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 

− pronajímatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

78701 Šumperk, IČO 00303461 

− nájemce: SART – stavby a rekonstrukce a.s., se sídlem Uničovská 

2944/1b, 78701 Šumperk, IČO 25898671 

− účel pronájmu: uložení stavebního materiálu 
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− doba nájmu: určitá do 31.12.2024, před uplynutím doby nájmu je možné 

nájem vypovědět bez udání důvodu, výpovědní lhůta se stanovuje 

tříměsíční 

− nájemné: dohodou ve výši 20.000,-- Kč/celek/rok 

− povinnost úhrady nájemného vzniká nájemci dnem 01.01.2020. 

 

 

 

 

11) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
436/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000. 
 

436/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2922/7, 

spoluvlastnického podílu o velikosti 463/10000 na společných částech budovy 

čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o 

velikosti 927/10000 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 

463/10000 na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec 

Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: Marcel Hebelka, bytem Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

613.257,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0048/2015 

ze dne 14. 1. 2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 5. 2000, dodatku č. 2 ze 

dne 9. 6. 2000, dodatku č. 3 ze dne 23. 11. 2000 a dodatku č. 4 ze dne 5. 6. 

2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

12) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
443/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000. 

443/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 30.09.2019 do 16.10.2019 dle usnesení rady města č. 

1061/19 ze dne 26.09.2019, prodej bytové jednotky č. 2923/3, 

spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 na společných částech budovy 
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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. 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: Jiří a Zdeňka Kvapilovi, oba bytem Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

596.966,-- Kč 

- kupující uhradili kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0053/2015 

ze dne 25. 11. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 2. 2000, dodatku č. 2 

ze dne 29. 6. 2000, dodatku č. 3 ze dne 5. 6. 2008 a dodatku č. 4 ze dne 11. 

1. 2016 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

13) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
439/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000. 

439/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2922/10, 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: Jozef Kalmár, bytem Rapotín, 78814  

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

583.700,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0050/2015 

ze dne 27. 9. 2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 
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14) Směna - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, cena – viz usnesení ZM č. 291/19 ze 
dne 19.09.2019, hodnota každého pozemku byla stanovena dohodou stran jako cena obvyklá v místě 
a čase, směna bez finančního vyrovnání. 

291/19 MJP – směna části pozemku p.č. 3292 v k.ú. 

Šumperk za část pozemku p.č. 1185/13 v k.ú. 

Šumperk (lokalita - areál bývalé Hedvy) 

schvaluje 
na základě schváleného  záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 23. 7. 2019 do 9. 8. 2019 dle usnesení RM č. 872/19 ze dne 18. 7. 

2019, směnit z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, do vlastnictví Mgr. Lenky Špatné, bytem Šumperk, část 

pozemku p.č. 3292, dle GP označeného jako p.č. 3292/7 o výměře 1 m2 v k.ú. 

Šumperk a z vlastnictví Mgr. Lenky Špatné, bytem Šumperk, do vlastnictví města 

Šumperka část pozemku p.č. 1185/13, dle GP označeného jako 1185/14 o 

výměře 1 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupní cena: 2.500,-- Kč/m2 včetně sazby DPH v platné výši, směna bude 

provedena bez finančního vyrovnání 

- Mgr. Lenka Špatná uhradí 15 % hodnoty nákladů na vyhotovení 

geometrického plánu pro rozdělení pozemků 

- správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

budou uhrazeny účastníky směnné smlouvy společně, každý z nich ve výši 1/2 

nákladů. 

 

 

 

 

15) Nájem - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba nájmu, cena – viz 
usnesení RM č. 1437/19 ze dne 27.12.2019 o schválení smlouvy, nájemné bylo stanoveno dle § 10 
zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a Výměru MF č. 01/2020 ze dne 
17.12.2019. 

1437/19 MJP – pronájem p. p. č. 2254/27 v k. ú. Šumperk (or. pozemek pod 

komunikací – Hybešova) 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku p. č. 2254/27 o výměře 241 m2 

v k. ú. Šumperk z důvodu majetkového narovnání užívání pozemku, kde 

vlastníkem stavby komunikace je město Šumperk a vlastníkem pozemku je státní 

organizace. 

Pronajímatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 

70994234 

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

   00303461 

Účel pronájmu: majetkové narovnání užívání pozemku, stavba a pozemek jiného 

   vlastníka 

Sazba nájmu:  22,-- Kč/m2/rok bez DPH, celkem nájemné 5.302,-- Kč/rok bez 

   DPH 
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Doba nájmu:  neurčitá s účinností od 01.01.2019 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

s možností jednoměsíční výpovědní lhůty v případě porušení 

sjednaných podmínek smlouvou. 

 

 

 

 

 

16) Výkup - předmět smlouvy, smluvní strany, cena – viz usnesení ZM č. 300/19 ze dne 19.09.2019 o 
schválení smlouvy: 

300/19 MJP – žádost o úplatný převod pozemku p.č. 971 

v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM 

do vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 
požádat o úplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 971 v k.ú. Dolní 

Temenice, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví České republiky – 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha 2, Nové Město, 

PSČ 128 00, IČO 69797111, do vlastnictví města Šumperka. V případě kladného 

vyřízení žádosti o úplatný převod pozemek převzít do vlastnictví města Šumperka 

na základě kupní smlouvy uzavřené s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových za celkovou kupní cenu 1.900,-- Kč. 

 

 

 

 

 

 

17) Pacht - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba pachtu neurčitá, cena – 
viz usnesení RM č. 1657/20 ze dne 05.03.2020 o schválení smlouvy: 

 

1657/20 MJP – pacht p. č. ve ZJE 7/1 o výměře 3067 m2 v k. ú. Rejchartice u 

Šumperka 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem 

stanoveným způsobem od 20.01.2020 do 05.02.2020, v souladu s usnesením 

RM č. 1492/20 ze dne 16.01.2020, pacht pozemku číslo 7/1 – pozemek ve 

zjednodušené evidenci, přídělový plán o výměře 3067 m2 v k. ú . Rejchartice u 

Šumperka. 

Pachtýř: Josef Pastva, bytem Žárová  

Podmínky: 

− sazba pachtovného: 2,2 % z přiřazené průměrné ceny zemědělských 

pozemků pro dané katastrální území dle vyhlášky ČR Ministerstva 

zemědělství, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými 

průměrnými cenami zemědělských pozemků pro daný rok; 

− propachtovatel si vyhrazuje právo jednostranně pachtovné zvýšit. Pokud 

nebude ze strany propachtovatele zvýšení pachtu akceptováno, bude 

podána propachtovatelem výpověď z pachtovní smlouvy. 
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− propachtovatel si vyhrazuje právo, v případě potřeby (rozsáhlá kalamita) 

kácení z přilehlých lesních pozemků, využít část předmětu pachtu k uložení 

dřeva za podmínky, že bude předem pachtýř na tuto skutečnost 

upozorněn. 

 

 

 

 

18) Nájem - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba nájmu, cena – viz 
usnesení RM č. 1711/20 ze dne 30.03.2020 o schválení smlouvy: 

 1711/20 MJP – uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 831/48, p. č. 

2171/4 a p. č. 2171/21 v k. ú. Šumperk („Silnice I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 24.06.2019 do 

10.07.2019 dle usnesení rady města č. 807/19 ze dne 20.06.2019, pronájem 

části pozemků p. č. 831/48, p. č. 2171/4 a p. č. 2171/21 o celkové výměře 25 

m2 v k. ú. Šumperk. 

Účel nájmu:  dočasné využití pozemků při realizaci stavby díla komunikace „I/44 

Bludov obchvat“ 

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

   00303461 

Nájemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 

 65993390 

Nájemné: 33,-- Kč/m2 za jeden rok dle Výměru ministerstva financí č.   

   1/2019 

Doba nájmu: určitá počínající dnem uvedeným v písemném oznámení nájemce 

pronajímateli o zahájení prací souvisejících s výstavbou silnice 

I/44, jimiž bude dotčen předmět nájmu. 

 

 

 

 

 

19) Výpůjčka - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba trvání – viz usnesení 
RM č. 1718/20 ze dne 30.03.2020: 

1718/20 MJP – výpůjčka pozemku p. č. 779/1 v k. ú. Dolní Temenice (areál 

baseballového hřiště) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperk zveřejněného zákonem 

stanoveným způsobem od 09.03.2020 do 25.03.2020 dle usnesení RM č. 

1669/20 ze dne 05.03.2020  vypůjčit pozemek p. č. 779/1 výměře 27618 m2 

v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice za těchto podmínek: 

Půjčitel:  Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 01,  

IČO 00303461 

Vypůjčitel:  Cannibals baseball Šumperk, z.s., se sídlem Tyršova 

89/26, 787 01 Šumperk, IČO 26537362 

Účel výpůjčky:  provozování baseballového hřiště se zázemím 
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Doba výpůjčky:  určitá do 30.09.2020, výpovědní lhůta 1měsíční 

Podmínky: 

− Vypůjčitel hradí veškeré náklady spojené s údržbou  areálu bez možnosti 

uplatňovat v této souvislosti nároky vůči půjčiteli. Vypůjčitel je zejména 

povinen s ohledem na stav tribuny uvést tuto stavbu tribuny do 

vyhovujícího stavebnětechnického stavu, a že zajistí na své náklady 

veškeré opravy, čištění a údržbu tribuny tak, aby došlo ke zlepšení 

stavebně technického stavu díla tribuny oproti stávajícímu stavu v termínu 

do 30.09.2020 s tím, že pokud tento závazek Cannibals baseball 

Šumperk nebude plnit a nesplní město Šumperk bude oprávněno od 

uzavřené budoucí smlouvy darovací smlouvy odstoupit, jejímž předmětem 

budoucího daru ve prospěch města Šumperka je dílo tribuny. 

− Dojde - li v důsledku nepředvídatelných nebo objektivně neodvratitelných 

okolností k    tomu, že se areál stane nezpůsobilým k užívání pro účel, k 

němuž    byl vypůjčen, není vypůjčitel oprávněn uplatňovat u půjčitele 

nárok na uvedení předmětu výpůjčky do stavu způsobilého k užívání 

− Jakékoliv další investice do vypůjčeného majetku je vypůjčitel povinen 

předložit ke schválení půjčiteli, a to předem v dostatečné časovém 

předstihu. 

 

 

 

20) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
430/20 ze dne 20.02.2020: 

430/20 MJP - realizace prodeje části p.p.č. 1239/5 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 13. 3. 2019 do 1. 4. 2019 dle usnesení rady města č. 395/19 ze 

dne 7. 3. 2019 

a usnesení ZM č. 205/19 ze dne 25. 4. 2019, prodej části p.p.č. 1239/5 o 

výměře 21 m2, dle GP číslo 7056-162/2019 pozemek označen jako p.p.č. 

1239/73 o výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk. 

Kupující: Radek Horváth, bytem Šumperk 

Podmínky prodeje: 

- kupní cena: 1.725,-- Kč/m2 + DPH v platné výši (kupní cena sjednána 

smlouvou budoucí kupní SML/2019/0616/MJP), doplatek kupní ceny bude 

uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na 

vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

21) Nájem – pozemku p .č.st. 4693 o výměře 18 m2 v k. ú. Šumperk, účel - pozemek pod garáží ve 
vlastnictví nájemce, nájemce Danuše Doležalová, bytem Šumperk, roční nájemné 540,- Kč + 21% 
DPH, cena nájmu byla stanovena na základě schváleného ceníku města usnesením RM č. 2155/12 ze 
dne 29.03.2012 – viz Příloha 2, doba nájmu neurčitá.  
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Záměr města Šumperka pronajmout nemovitý majetek, kterého se týká uzavření této smlouvy, byl 
zákonem stanoveným způsobem zveřejněn od 09.03.2020 do 25.03.2020, na základě usnesení RM č. 
1665/20 ze dne 05.03.2020 – viz kopie zveřejnění.  
 
Uzavření smlouvy na základě pověření vedoucího Odboru majetkoprávního Městského úřadu 
Šumperk k podepisování nájemních smluv, podle usnesení RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a 
usnesení RM č. 1314/03 ze dne 02.10.2003 – viz Příloha 3. 
 
 
 
 
 
22) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
243/19 ze dne 20.06.2019, ve znění usnesení ZM č. 368/19 ze dne 12.12.2019: 
 

243/19 MJP - prodej části st.p.č. 4373 v k.ú. Šumperk včetně spojovacího krčku 

(or. Šumavská 15, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 6. 5. 2019 do 22. 5. 2019 dle usnesení rady města č. 612/19 ze 

dne 2. 5. 2019, prodej části st.p.č. 4373, dle GP č. 6989-44/2019 označenou 

jako díl „a“ o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba spojovacího krčku (část 

budovy čp. 1916 občanská vybavenost na pozemku st.p.č. 4373), vše 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk za těchto podmínek: 

- prodávající: město Šumperk 

- kupující: Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú., se sídlem Šumavská 

1915/13, Šumperk, IČO 04775627 

- účel prodeje: připojení předmětu prodeje k pozemku st.p.č. 794/1 a budově 

čp. 1914 občanská vybavenost, která je součástí st.p.č. 794/1, vše 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk 

- kupní cena: 5.000,-- Kč k celku včetně případné sazby DPH v platné výši (z 

toho kupní cena pozemku činí 2.000,-- Kč, kupní cena stavby spojovacího 

krčku činí 3.000,-- Kč). Kupní cena je nižší než je cena v místě a čase obvyklá 

s ohledem na lepší využití krčku 

a zájem města Šumperk symbolickou kupní cenou podpořit účel ústavu a 

poskytování sociálních služeb, pro které byl ústav založen, na území města 

Šumperka 

- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí prodávající. 

368/19 MJP - oprava písařské chyby v usneseních ZM č. 242/19-244/19 

schvaluje 
opravu písařské chyby v usneseních ZM č. 242/19-244/19 ze dne 20. 6. 2019 

tak, že se v textu usnesení opravuje „st.p.č. 4373“ na „st.p.č. 4473“. 
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23) Budoucí prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení 
MZ č. 1051/00 ze dne 14.09.2000, ZM č. 2218/02 ze dne 20.06.2002, ZM č. 1280/05 ze dne 
09.06.2005, ZM č. 1700/06 ze dne 15.06.2006, ZM č. 848/17 ze dne 14.09.2018, ZM č. 485/20 ze dne 
14.05.2020: 
 
1051/00       MJP - 80 b.j. v objektu č. 11 v býv. kasárnách 
 
              schvaluje 
              postup při realizaci usnesení MZ č. 1001/00 ze dne 
              17. 8. 2000, který navrhla pracovní skupina MZ určená 
              podle usnesení MZ č. 1003/00 ze dne 17. 8. 2000, tj. 
              schvaluje následující podmínky budoucího převodu 
              80 nájemních bytů v rekonstruovaném objektu č. 11 
              bývalých kasáren do vlastnictví uživatelů : 
 
              1. Cena za 1 m2 užitné plochy bytu u bytů ve II., III., 
              IV. NP budoucího obytného domu bude činit po 20 letech 
              nájemního bydlení k datu 1.1.2022 cenu dohodou ve výši 
              10.000,-Kč/m2, cena za 1 m2 bytů v I. NP (přízemí), 
              včetně bytů bezbariérových, které jsou v I. NP, bude 
              činit částku 9.000,-Kč/m2. Každý byt s balkonem bude 
              paušálně v kupní ceně dražší o 5.000,-Kč, připočteno 
              k ceně za 1 m2, jako tzv. cena za balkon jako celek, 
              proti 14 bytům bez balkonu, jak jsou projektovány podle PD. 
 
              2. Usnesení MZ č. 1001/00 o minimální záloze kupní ceny 
              složené budoucím uživatelem v roce 2000/2001 zůstává 
              beze změny. 
 
 
              3. Počínaje rokem 2003, tedy prvým celým rokem bydlení 
              po roce kolaudace, nájemník a budoucí kupující musí 
              ročně složit minimum zálohy na budoucí kupní cenu ve 
              výši alespoň 100,-Kč/m2 užitné plochy bytu (tedy ročně 
              částka za byt 2+1 o výměře 58,53 m2 jako záloha na kupní 
              cenu musí činit 5.853,-Kč), počínaje rokem 2003 a konče 
              rokem 2021. 
 
              4. Jelikož je záměr přijmout pravidlo pevné  výše kupní 
              ceny po 20 letech, která se odvíjí od pořizovacích 
              nákladů stavby v letech 2000 až 2002 (zhruba 50 %  z 
              předpokládaných nákladů stavby na 1 m2), znamená, 
              že nebude skládaná částka zálohy na kupní cenu budoucím 
              kupujícím a uživatelem bytu po celou dobu úročena. 
 
              5. Ve smlouvách a budoucích smlouvách kupních bude 
              ošetřeno tzv. "právní nástupnictví" z hlediska 
              postoupení právního nástupce do práv a závazků původního 
              uživatele na základě rozhodnutí v dědickém řízení. 
 
              6. Pořadník zájemců o bydlení v 80 nájemních bytech 
              rekonstruovaného objektu s určeným pořadím, jež vyšlo 
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              z losování dne 30. 8. 2000 za účasti veřejného notáře 
              s počty : 
              a) 148 zájemců v pořadí na dvoupokojové byty 
              b) 191 zájemců v pořadí na jednopokojové byty 
              zanikne podpisem poslední nájemní smlouvy k 80 bytům 
              v domě. 
 
              7. Smlouvě nájemní musí předcházet smlouva o budoucí 
              smlouvě kupní a složení požadované zálohy budoucí kupní 
              ceny dle usn. MZ č. 1001/00. Budoucí faktické předávání 
              bytu sjednávat na období březen až červenec roku 2002. 
 
              8. Systém ekonomické motivace kupujících, jestliže 
              budoucí kupující dobrovolně zaplatí 70 % (50 %) kupní 
              ceny do 10 let. Každý z budoucích kupujících, který 
              se sám rozhodne pro pravidelné splátkování záloh kupní 
              ceny určeného bytu v letech 2002 až do 31. 12. 2012 
              v takovém rozsahu, že souhrn jím složených pravidelných 
              ročních záloh kupní ceny městu dosáhne celkem 
              k 31. 12. 2012 hodnoty nejméně 70 % konečné ceny bytu 
              (počítáno základní záloha kupní ceny z roku 2000 a 2001 
              a k tomu pravidelné roční splátky z let 2002 - 2012), 
              získá na základě tohoto rozhodnutí městského 
              zastupitelstva jednorázovou slevu při úhradě kupní ceny, 
              a to ve výši 10 % z takto městu složené celkové zálohy 
              kupní ceny v letech 2000 až do 31. 12. 2012. Tato sleva 
              města bude kupujícímu započítána při vypořádání celé 
              kupní ceny v době uzavření kupní smlouvy k bytu. 
              Pravidlo platí i v případech právního nástupnictví po 
              budoucím kupujícím bytu nebo v případech, kdy v průběhu 
              trvání nájmu bytu budoucí kupující ukončí nájem bytu a 
              jeho nástupce jako nový nájemce a budoucí kupující bude 
              v rozsahu potřebného splátkování kupní ceny, k dosažení 
 
              hodnot uvedených shora, plynule pokračovat. Započítání 
              slevy do kupní ceny při uzavření kupní smlouvy po 
              20 letech nájemního bydlení, je vázáno na podmínku, že 
              v průběhu nájemního bydlení nevázly k bytu dluhy při 
              úhradě nájmu bytu a služeb za užívání bytu za dobu větší 
              než 3 měsíce. 
              Uvedený systém poskytnutí slevy města na úhradu kupní 
              ceny se v případě a za podmínek uvedených shora uplatní, 
              jestliže budoucí kupující složí celkově alespoň v 
              zálohách na kupní cenu 60 % hodnoty konečné kupní ceny, 
              v tomto případě však sleva z hodnoty takto dosud složené 
              zálohy kupní ceny bude činit jednorázově 6 %. 
 
 
2218/02       MJP - předávání bytů v obytném domě nám. J. Zajíce 13, 14 
 
              schvaluje     
              uzavřít s nájemníky bytů v domě č.p.  2958 na st.p.č. 
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              725/7 ( or.  označení nám.  Jana Zajíce 13 a 14 ) 
              smlouvu o budoucí kupní smlouvě za těchto podmínek: 
              - smluvní strany se zaváží uzavřít po uplynutí 20 let od 
                uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, nejpozději 
                do 31.12.2022, kupní smlouvu na prodej předmětné 
                bytové jednotky 
              - kupní cena sjednána pevnou částkou dle usn. 
                MZ č.  1051/00 ze dne 14.9.2000 
              - úhrada budoucí kupní ceny, splácení a sleva dle usn. 
                MZ č.  1051/00 ze dne 14.9.2000 
              - převod práv a povinností nebo ukončení smlouvy lze 
                provést pouze společně s nájemní smlouvu, vztahující 
                se  k předmětnému bytu 
              - se souhlasem budoucího prodávajícího je oprávněn 
                budoucí kupující převést práva a povinnosti ze smlouvy 
                na třetí osobu.  Finanční vypořádání se provede bez 
                účasti města 
              - zanikne-li smlouva před sjednaným dnem uzavření kupní 
                smlouvy, aniž by budoucí kupující se souhlasem b. 
                prodávajícího převedl práva a povinnosti ze smlouvy na 
                třetí osobu, sjednává se možnost smluvní pokuty ve 
                výši 10% ze sjednané kupní ceny.  Výplata přijatého plnění 
                bude vázána na podmínku, že budoucí kupující vyklidí 
                předmětný byt a vyklizený protokolárně předá budoucímu 
                prodávajícímu 
              - pokud sám budoucí kupující nazajistí náhradu svého 
                nástupnictví, bude mít město povinnost po vypořádání 
                závazků ve finančních vztazích vyplatit přijatou 
                zálohu kupní ceny nejpozději do dvou let od zániku 
                budoucí kupní smlouvy 
              - smlouva nabývá účinnosti dnem 15.7.2002. 
 

1280/05 MJP – změna usnesení ZM ke smlouvám o 

budoucích smlouvách kupních  k bytům na nám. Jana 

Zajíce 13,14 a Vrchlického 23 

schvaluje 
změnu textu usnesení ZM č. 1051/00 ze dne 14.9.2000, ZM č. 2218/02 ze dne 

20.6.2002 týkající se doby trvání nájemních vztahů a smluv o budoucích 

smlouvách kupních v domech nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk a textu usnesení 

ZM č. 2255/98 ze dne 12.11.1998 a ZM č. 2295/02 ze dne 11.9.2002 týkající 

se doby trvání nájemních vztahů a smluv o budoucích smlouvách kupních v domě 

Vrchlického 23, Šumperk tak, že se termíny „po 20 či 10 letech nájemního bydlení 

či trvání smlouvy o budoucí smlouvě kupní“ nahradí termíny: 

- pro nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk „po 20 či 10 letech od právní moci 

kolaudace objektu dle kolaudačního rozhodnutí č.j. výst. 2206/02-IngKa, 

právní moc dne 28.6.2002“, 

- pro Vrchlického 23, Šumperk „po 20 či 10 letech od právní moci kolaudace 

objektu dle kolaudačního rozhodnutí č.j. výst. 2937/99-IngKa, právní moc dne 

27.7.1999“. 
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1700/06 MJP – změna účastníka smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě, jejímž předmětem je byt č. 25 v domě 

nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, a změna 

formulace v textu smluv o budoucích smlouvách 

kupních na byty Vrchlického 23 a nám. Jana 

Zajíce 13, 14 v souvislosti se změno OZ 

schvaluje 
v souvislosti se změnou zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 107/2006 Sb. (účinným od 31. 3. 2006) změnu 

formulace práva budoucího prodávajícího odepřít souhlas budoucímu kupujícímu 

s převodem práv a povinností na třetí osobu ve smlouvách o budoucích smlouvách 

kupních na byty č. 1 až 14 v domě Vrchlického 23, Šumperk a 80 b.j. při ul. nám. 

Jana Zajíce 13, 14, Šumperk, kdy u nově uzavíraných smluv při změně nájemce a 

budoucího kupujícího těchto bytů bude v textu smlouvy  o budoucí smlouvě kupní 

uveden namísto textu: 

 

„Budoucí prodávající může souhlas s převodem práv a povinností na  třetí  osobu  

odepřít  v  případě, že s touto  osobou  byl  v minulosti  ukončen  nájemní  vztah   k 

bytu ze strany budoucího prodávajícího jako pronajímatele výpovědí ze strany 

pronajímatele dle ustanovení § 711 odst. 1 písm. c, d.“ 

 

text s tímto zněním: 

 

„Budoucí prodávající může souhlas s převodem práv a povinností na  třetí  osobu  

odepřít v případě, že s touto  osobou  byl  v minulosti  ukončen  nájemní  vztah     k 

bytu ze strany budoucího prodávajícího jako pronajímatele výpovědí ze strany 

pronajímatele dle ustanovení § 711 odst. 1 písm. c), d) občanského zákoníku ve 

znění účinném do 30. 3. 2006 a dle § 711 odst. 2 písm. a), b) občanského 

zákoníku ve znění účinném od 31. 3. 2006.“ 

 

848/17 MJP - kupní cena za převod podílu na společných 

částech domu a pozemku 

pod domem nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk 

při převodu bytů do vlastnictví budoucích 

kupujících 

schvaluje, 
že sjednaná kupní cena dle ujednání smluv o budoucích smlouvách kupních o 

převodu vlastnictví jednotky s nájemci a budoucími kupujícími 80 b.j. v domě nám. 

Jana Zajíce 13, 14, Šumperk, za převod vlastnictví bytové jednotky je sjednána 

včetně podílu na společných částech domu č.p. 2958 a na pozemku pod domem 

st.p.č. 725/7 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk. 
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485/20 MJP - změna budoucího kupujícího bytu č. 13 v domě nám. Jana Zajíce 13, 

Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/13 

v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s Pavlou Gronychovou, bytem 

Okružní 226, Štíty, PSČ 789 91, jako budoucí kupující, a to s účinností od 15. 5. 

2020 a za stejných podmínek jako byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

kupní k předmětnému bytu s Miloslavem Švubem, posledně bytem nám. Jana 

Zajíce 13, Šumperk. 

 

 

 

 

 

24) Bezúplatný převod - předmět smlouvy, smluvní strany – viz usnesení ZM č. 482/20 ze dne 
14.05.2020: 

482/20 MJP - bezúplatný převod nemovitostí (pozemky pod komunikací ul. Jílové) 

schvaluje 
bezúplatný převod z vlastnictví Zemědělský podnik Razová, státní podnik 

v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 04, IČO 

13642090, dále jako převádějící, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, dále jako nabyvatel, na základě smlouvy o 

bezúplatném převodu pozemků, následujících nemovitostí: 

p.č. 914/25 trvalý travní porost, p.č. 927/79 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.č. 927/80 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 927/83 ostatní plocha, 

ostatní komunikace, p.č. 927/90 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 927/91 

ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v obci a k.ú. Šumperk za podmínek: 

- převod vlastnického práva je ve veřejném zájmu, neboť se na pozemcích 

nachází místní komunikace ve vlastnictví nabyvatele 

- vlastnické právo se převádí bezúplatně 

- nabyvatel se zavazuje udržovat nemovité věci ve veřejném zájmu po dobu pěti 

let od podpisu smlouvy 

- nabyvatel se zavazuje po dobu pěti let od podpisu smlouvy nepřevést 

vlastnické právo k nemovitým věcem na třetí osobu 

- v případě porušení závazků uvedených v předchozích bodech, je nabyvatel 

povinen uhradit převádějícímu smluvní pokutu ve výši ceny nemovitých věcí 

stanovených znaleckým posudkem, tj. 531.184,-- Kč 

- nabyvatel se zavazuje uhradit náklady spojené s převodem vlastnického práva 

(znalecký posudek a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí). 

 

 

 

 

25) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
486/20 ze dne 14.05.2020, kupní cena odpovídá nejvyšší nabídce učiněné ve výběrovém řízení.  
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486/20 MJP - prodej části pozemku st.p.č. 1365, jehož součástí je stavba čp. 1276 

v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Banskobystrická 44 v Šumperku) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 6. 3. 2020 do 27. 3. 2020 dle usnesení rady města č. 

1580/20 ze dne 

6. 2. 2020, ve znění usnesení rady města č. 1609/20 ze dne 20. 2. 2020 a ve 

znění usnesení rady města č. 1670/20 ze dne 5. 3. 2020, prodej části pozemku 

st.p.č. 1365 o výměře 

418 m2, jehož součástí je stavba čp. 1276 v obci a k.ú. Šumperk, včetně všech 

součástí a příslušenství, za těchto podmínek: 

- prodávající: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461 

- kupující: PROMA real a. s., se sídlem Průmyslová 4544/1c, Prostějov, PSČ 796 

01, IČO 27840034 

- účel prodeje: rekonstrukce stávajícího bytového domu případně odstranění a 

výstavba nového bytového domu, který bude vzhledově i výškově respektovat 

vedlejší bytovou zástavbu 

- kupní cena nemovitostí: 4.400.000,-- Kč 

- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 90.000,-- Kč 

- úhrada celé kupní ceny do 60 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 

- povinnost kupujícího uhradit sankci ve výši 100 % kupní ceny za nedodržení 

předmětu koupě v souladu s územním plánem, tj. jako bytového domu a 

v souladu s účelem prodeje 

- povinnost kupujícího uhradit sankci za nedodržení termínu stavebních úprav a 

případného vydání kolaudačního souhlasu (pokud bude vydáván) sjednaného 

v kupní smlouvě 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) 

- oprávnění prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení 

kupní ceny ve sjednaném termínu. 

 

 

 

 

 

26) Výkup - předmět smlouvy, smluvní strany, cena – viz usnesení ZM č. 361/19 ze dne 12.12.2019 o 
schválení smlouvy, kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran: 

361/19 MJP - výkup pozemků pod komunikací v lokalitě Za Hniličkou 

schvaluje 
v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

SML/2017/0586/MJP/vr, která byla uzavřena mezi městem Šumperkem, jako 

budoucím kupujícím, a Milenou Posch, bytem Innsbruck, jako budoucí prodávající, 

výkup pozemku p.č. 1070/14 o výměře 57 m2, p.p.č. 224/2 o výměře 

14 m2 a p.p.č. 1316/20 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Horní Temenice, za podmínek: 

- kupní cena 600,-- Kč/m2, kupní cena celkem 43.200,-- Kč, v souladu se 

smlouvou budoucí kupní bude do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
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podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

kupujícím uhrazen doplatek kupní ceny ve výši 12.700,-- Kč 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

27) Nájem části pozemku parc. č. 1560/3 o výměře 9 m2 a části pozemku parc. č. 1745/1 o výměře 
108 m2 v k. ú. Šumperk, za účelem: a) pozemek pro individuální využití  82 m2, b) přístupové plochy  
35 m2, nájemce Ivanka Drlíková, bytem Šumperk, roční nájemné 445,- Kč, cena nájmu byla 
stanovena na základě schváleného ceníku města usnesením RM č. 2155/12 ze dne 29.03.2012 – viz 
Příloha 2, doba nájmu neurčitá.  
 
Záměr města Šumperka pronajmout nemovitý majetek, kterého se týká uzavření této smlouvy, byl 

zákonem stanoveným způsobem zveřejněn od 25.05.2020 do 10.06.2020, na základě usnesení 

RM č. 1819/20 ze dne 21.05.2020 – viz kopie zveřejnění.  

 
Uzavření smlouvy na základě pověření vedoucího Odboru majetkoprávního Městského úřadu 
v Šumperku k podepisování nájemních smluv, podle usnesení RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a 
usnesení RM č. 1314/03 ze dne 02.10.2003 – viz Příloha 3. 
 
 
 
 
 
28) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
327/19 ze dne 31.10.2019:  
 

327/19 MJP - prodej části p.p.č. 1031/2 v k.ú. Horní Temenice (or. lokalita – 

výstavba rodinných domů Za Hniličkou) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1069/19 

ze dne 26. 9. 2019, prodej části p.p.č. 1031/2 o výměře cca 80 m2, včetně 

zpevněné plochy parkovacích míst v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: Dětský klíč Šumperk, o. p. s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 

25852957 

Účel prodeje: parkovací místa, volná zelená plocha 

Kupní cena: a) zpevněná plocha parkovacích míst 100.000,-- Kč včetně DPH 

b) pozemek zastavěný zpevněnou plochou určeného k parkování, 

zelená volná plocha 300,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě 

zákonné povinnosti odvodu. 

Podmínky prodeje: 

- kupující uhradí kupní cenu 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 a geometrický plán na rozdělení pozemku 

- kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci komunikace a parkovacích míst 

- kupující bere na vědomí, že na části pozemku p.č. 1031/2 v k. ú. Horní 

Temenice je uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
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břemene – služebnost vedení umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy  

- kupující převezme závazky z uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnost vedení umístění a provozování zařízení 

distribuční soustavy 

- v případě prokázání vedení veřejného osvětlení v části předmětu prodeje bude 

sjednáno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch prodávajícího. 

 

 

 

 

29) Výpůjčka pozemku p. č. st. 86, jehož součástí je budova bez č. p./č. ev. v k. ú. Horní Temenice 

(Kaple sv. Anny), za účelem pořádání kulturních a společenských akcí, vypůjčitel Sprotovně 

kulturní spolek Horní Temenice, se sídlem Bohdíkovská 2226/113, 78701 Šumperk, IČO: 

06531334, doba určitá od 03.07.2020 do 10.07.2020. 

 
Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a RM č. 1314/03 ze 
dne 02.10.2003 – viz Příloha 3. 
 
 
 
 
 
30) Výpůjčka - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba trvání – viz usnesení 
RM č. 1820/20 ze dne 21.05.2020: 
 

1820/20 MJP – výpůjčka části pozemku p. č. 832/57 v k. ú. Šumperk (Silnice I/44 

Bludov obchvat) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 04.05.2020 do 21.05.2020 dle usnesení rady města č. 1741/20 ze 

dne 29.04.2020, výpůjčku části pozemku p. č. 832/57 – trvalý travní porost o 

výměře cca 3.203 m2 v k. ú. Šumperk. 

Půjčitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  

   00303461 

Vypůjčitel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 

 65993390 

Účel: realizace vyvolané investice v rámci stavby „I/44 Bludov – 

obchvat“, a to stavební objekt č. SO 870 – Stabilizace mokřadního 

biotopu v k. ú. Šumperk. 

31) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
521/20 ze dne 18.06.2020 o schválení smlouvy:  

521/20 MJP - prodej části st.p.č. 54/1 v k.ú. Horní Temenice, dle GP st.p.č. 54/1 o 

výměře 720 m2 v k.ú. Horní Temenice (or. při ul. Bohdíkovské) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 9. 3. 2020 do 25. 3. 2020 dle usnesení rady města č. 1651/20 ze 
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dne 5. 3. 2020, prodej části st.p.č. 54/1, dle GP je pozemek označena jako st.p.č. 

54/1 o výměře 720 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: Robert a Emília Škopovi, bytem Šumperk 

Podmínky prodeje: 

- účel prodeje: a) pozemek pod obytným domem – 288 m2 

b) pozemek pod vedlejšími stavbami a zázemí k domu – 

  432 m2 

- kupní cena: a) 538,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud prodávajícímu 

   vznikne  

    zákonná povinnost odvést z kupní ceny DPH 

b) 300,-- Kč/m2+ DPH v platné výši, pokud prodávajícímu 

 vznikne zákonná povinnost odvést z kupní ceny DPH 

- kupní cena bude uhrazena před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

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

a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu. 

 

 

 

 

32) Bezúplatný převod - předmět smlouvy, smluvní strany – viz usnesení ZM č. 516/20 ze dne 
18.06.2020: 

516/20 MJP - schválení podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p.č. 

195/1 a p.č. 964 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

a o zřízení věcného práva, kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, 

IČO 69797111, převede do vlastnictví města Šumperka pozemky p.č. 195/1 a 

p.č. 964 v k.ú. Dolní Temenice se všemi součástmi (trvalé porosty) za těchto 

podmínek: 

- vlastnické právo se převede bezúplatně v souladu s ust. § 22 odst. 3 zákona 

č. 219/2000 Sb., ve veřejném zájmu, jelikož nabyvatel převáděný majetek 

potřebuje k revitalizaci veřejného prostranství v souladu se studií „Regenerace 

panelového sídliště Šumperk – Sever“. Pozemky budou i nadále sloužit 

k nekomerčním účelům pro potřeby občanů města a široké veřejnosti ke 

zlepšení kvality bydlení, bezpečnosti i životního prostředí 

- nabyvatel vezme na vědomí, že v blízkosti převáděného majetku se nachází síť 

elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN a. s., IČO 

04084063, a dále, že přes pozemek p.č. 964 v k.ú. Dolní Temenice je vedeno 

podzemní vedení NN ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 

24729035. Dále se v blízkosti převáděného majetku nachází zděná stanice 

NN a podzemní vedení VN, obojí ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

IČO 24729035 

- 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. 

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 
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přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, převodce je 

oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb. 

- nabyvatel se zaváže o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve 

veřejném zájmu, pro který byl převeden. Převáděný majetek nelze využívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do 

pachtu, ani takové nakládání strpět. Toto omezení se sjedná na dobu 10 let od 

právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku pro 

nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí 

- smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní 

povinnosti uvedené v předchozím bodu ve vztahu ke každé jednotlivé 

převáděné nemovité věci tvořící převáděný majetek. V případě opakovaně 

uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že 

bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto 

porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto 

termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní 

pokuta uložena opakovaně 

- nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně 

zatížit věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického 

vybavení a veřejně prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného 

přístupu vlastníka k jeho stavbě 

- úhradu smluvních pokut provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode 

dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní 

pokuty 

- bude-li zjištění smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého 

posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se 

nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, 

kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty 

- převodce je oprávněn kdykoliv kontrolovat během lhůty 10letého omezení, zda 

jsou všechny smluvní povinnosti dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 

převodci poskytnout odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto 

závazku nabyvatele se sjednává závazek nabyvatele uhradit převodci smluvní 

pokutu ve výši 2.000,-- Kč, a to ve lhůtě 

15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva 

převodce k zaplacení smluvní pokuty 

- nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci 

pravdivou a úplnou písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících 

s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o 

zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu 

a k jehož zachování se nabyvatel ve smlouvě zavázal. Za porušení tohoto 

závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč, a to ve 

lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva 

převodce k zaplacení smluvní pokuty 

- nabyvatel jako povinný současně zřídí v souladu s § 1761 občanského 

zákoníku, k zajištění účelu převodu ve prospěch převodce jako oprávněného k 

převáděnému majetku – p.č. 195/1 a p.č. 964 v k.ú. Dolní Temenice věcné 

právo, spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný 

majetek a nezatížit jej zástavním právem, 

a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro 

nabyvatele do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného 

bude zřízena jako věcné právo 

- smluvní strany uzavřením smlouvy zároveň dohodou zruší Smlouvu o 

bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 

věcného práva č. UZSVM/OSU/11380/2018-OSUM uzavřenou dne 16. 1. 

2019. 
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33) Nájem - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba nájmu, cena – viz 
usnesení RM č. 1065/19 ze dne 26.09.2019 o schválení smlouvy, cena nájmu byla stanovena na 
základě schváleného ceníku města usnesením RM č. 2155/12 ze dne 29.03.2012 – viz Příloha 2: 

1065/19 MJP – pronájem části p. p. č. 1378/3 v k. ú. Šumperk (or. u Benátek 

zahrádkářská kolonie U loděnice) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 03.06.2019 do 19.06.2019 dle usnesení rady města č.747/19 ze 

dne 30.05.2019 pronájem části pozemku p. č. 1378/3 o výměře 448 m2  v k. ú. 

Šumperk za účelem zahrádkářské činnosti. 

Nájemce: Zahrádkářská osada U loděnice – Šumperk. 

Podmínky:  

− doba nájmu: neurčitá s účinností ode dne podpisu smlouvy s tříměsíční 

výpovědní lhůtou  

− sazba nájemného:  a) nezastavěná část pozemku 3,-- Kč/m2/rok  

b) zastavěná část pozemku 10,-- Kč/m2/rok. 

 

 

 

 

 

 

34) Dar - předmět smlouvy, smluvní strany – viz usnesení ZM č. 369/19 a č. 370/19 ze dne 12.12.2019 
o schválení smlouvy: 

369/19 MJP - přijetí daru nemovitostí od TJ Šumperk, z. s. 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy za těchto podmínek: 

- dárce: TJ Šumperk, z. s, se sídlem Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 

14617790 

- obdarovaný: město Šumperk 

- předmět daru: pozemek st.p.č. 6241, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. 

obč. vyb., pozemek p.č. 1268/41 ostatní plocha/sportoviště a rekreační 

plocha, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. přírodní 

fotbalové hřiště při ul. Žerotínově), včetně všech součástí a příslušenství 

- obdarovaný uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva 

- obdarovaný uhradí znalecký posudek na ocenění předmětu daru. 

370/19 MJP - přijetí daru nemovitostí od TJ Šumperk, z. s. 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy za těchto podmínek: 

- dárce: TJ Šumperk, z. s, se sídlem Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 

14617790 
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- obdarovaný: město Šumperk 

- předmět daru: pozemek st.p.č. 5930, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. 

obč. vyb., pozemek st.p.č. 5929, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. obč. 

vyb., pozemek st.p.č. 5928, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. obč. vyb., 

pozemek p.č. 1357/4 trvalý travní porost, vše v katastrálním území Šumperk, 

obec Šumperk (or. areál kanoistiky u řeky Desná), včetně všech součástí a 

příslušenství 

- obdarovaný uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva 

- obdarovaný uhradí znalecký posudek na ocenění předmětu daru. 

 

 

 

 

35) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
479/20 ze dne 14.05.2020 os chválení smlouvy:  

479/20 MJP - prodej části p.p.č. 921/1 v k.ú. Dolní Temenice (or. při ul. Anglické) 

schvaluje 
na základě schváleného zveřejněného záměru města od 16. 12. 2019 do 2. 1. 

2020, na základě usnesení RM č. 1378/19 ze dne 12. 12. 2019, prodej části 

p.p.č. 921/1 o výměře 

37 m2 (dle GP zak. č. 1044-15/2020 pozemek označen jako p.p.č. 921/22) v k.ú. 

Dolní Temenice. 

Kupující: Zdeněk a Ivana Kuklovi, bytem Šumperk 

Podmínky: 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

36) Nájem – části pozemku p. č. 126 o výměře 450 m2 v k. ú. Horní Temenice, účel:  individuální 
využití – zahrada, nájemce Robert a Emília Škopovi, bytem Šumperk, roční nájemné 2.200,- Kč, cena 
nájmu byla stanovena na základě schváleného ceníku města usnesením RM č. 2155/12 ze dne 
29.03.2012 – viz Příloha 2, doba nájmu neurčitá.  
 
Záměr města Šumperk pronajmout nemovitý majetek, který je předmětem této nájemní smlouvy, 

byl zákonem stanoveným způsobem zveřejněn od 09.03.2020 do 25.03.2020 na základě  

usnesení RM č. 1652/20 ze dne 05.03.2020 - viz kopie zveřejnění.  

Uzavření smlouvy na základě pověření vedoucího Odboru majetkoprávního Městského úřadu 
Šumperk k podepisování nájemních smluv, podle usnesení RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a 
usnesení RM č. 1314/03 ze dne 02.10.2003 – viz Příloha 3. 
 
 
 
 
 
37) Dar - předmět smlouvy, smluvní strany – viz usnesení ZM č. 585/20 ze dne 10.09.2020: 
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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. 

 

 

 

 

 

38) Nájem - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba nájmu, cena – viz 
usnesení RM č. 2059/20 ze dne 09.07.2020: 

2059/20 MJP – pronájem p. p. č. 500/11, p. p. č. 498/17 a části p. p. č. 498/1 v k. 

ú. Šumperk (or. pozemky za rodinnými domy při ul. Bludovské) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 08.06.2020 do 24.06.2020 dle usnesení rady města č. 1935/20 ze 

dne 04.06.2020, schválit   pronájem pozemku parcelní číslo 500/11 o výměře 

552 m2, pozemku parcelní číslo 498/17 o výměře 18 m2 a část pozemku parcelní 

číslo 498/1  o výměře 944 m2 vše v k. ú. Šumperk. 

Nájemci: Ing. Ondřej a Ing. Kamila Zelení, oba bytem Provazníkova 1236/14, 

Černé Pole, Brno 13, PSČ 613 00 

Podmínky pronájmu: 

− účele pronájmu: zázemí k rodinnému domu 

− sazba nájemného: 1,-- Kč/m2/rok  

− pronajímatel se zavazuje, že nezvýší sazbu nájemného nejméně do 

31.12.2030 z důvodu nákladů spojených s vyčištěním předmětu nájmu od 

odpadu, který byl na předmětu nájmu uložen    

− doba nájmu: neurčitá s účinností od data podpisu nájemní smlouvy 

s tříměsíční výpovědní lhůtou 

− v případě vybudování oplocení předmětu nájmu nájemce bere na vědomí, 

že po ukončení sjednané nájemní smlouvy nebude požadovat po vlastníku 

předmětu nájmu náklady spojené s vybudováním oplocení a oplocení 

odstraní, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodne jinak. 

 

39) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
518/20 ze dne 18.06.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000. 

518/20 MJP - žádost o uzavření kupní smlouvy k bytové 

jednotce č. 2923/10 v domě Prievidzská 2923/27, 

Šumperk 
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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 č. 2923/10, 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. 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: Soňa Schwarzerová, bytem Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

637.558,-- Kč 

- kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0065/2014 

ze dne 28. 2. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2015 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

40) Výkup - předmět smlouvy, smluvní strany, cena – viz usnesení ZM č. 563/20 ze dne 10.09.2020: 

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: Jiří a Jaroslava Gronychovi, bytem 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. 

 
41) Nájem – části pozemku p. č. 1184/4 o výměře cca 73 m2 v k. ú. Horní Temenice, účel - vjezd 

k rodinnému domu, rozšíření užívané plochy k rodinnému domu, nájemce Ing. Dušan Slavík, 

bytem Šumperk, roční nájemné 365,- Kč, cena nájmu byla stanovena na základě schváleného 

ceníku města usnesením RM č. 2155/12 ze dne 29.03.2012 – viz Příloha 2, doba nájmu 

neurčitá.  

 
Záměr města Šumperk pronajmout nemovitý majetek, který je předmětem této nájemní smlouvy, 

byl zákonem stanoveným způsobem zveřejněn od 03.09.2020 do 19.09.2020, na základě  

usnesení RM č. 2204/20 ze dne 27.08.2020.  
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Uzavření smlouvy na základě pověření vedoucího Odboru majetkoprávního Městského úřadu 
Šumperk k podepisování nájemních smluv, podle usnesení RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a 
usnesení RM č. 1314/03 ze dne 02.10.2003 – viz Příloha 3. 
 
 
 
 
 
42) Nájem – části pozemku p. č. 921/6  o výměře cca 54 m2 v k. ú. Dolní Temenice, účel - 

zahrada k domu, nájemce Yvona Matisová, bytem Šumperk, roční nájemné 270,- Kč, cena nájmu 

byla stanovena na základě schváleného ceníku města usnesením RM č. 2155/12 ze dne 

29.03.2012 – viz Příloha 2, doba nájmu neurčitá.  

 
Záměr města Šumperk pronajmout nemovitý majetek, který je předmětem této nájemní smlouvy, 

byl zákonem stanoveným způsobem zveřejněn od 03.09.2020 do 19.09.2020  na základě  

usnesení RM č. 2205/20 ze dne 27.08.20200.  

 
Uzavření smlouvy na základě pověření vedoucího Odboru majetkoprávního Městského úřadu 
Šumperk k podepisování nájemních smluv, podle usnesení RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a 
usnesení RM č. 1314/03 ze dne 02.10.2003 – viz Příloha 3. 
 
 
 
 
 
43) Výkup - předmět smlouvy, smluvní strany, cena – viz usnesení ZM č. 569/20 ze dne 10.09.2020: 

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: Milan a Bc. Alena Moravcovi, bytem 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. 

 
 
 
 
44) Výkup - předmět smlouvy, smluvní strany, cena – viz usnesení ZM č. 571/20 ze dne 10.09.2020: 
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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: Jaromír Stuchlý, bytem 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. 

 

 

 

 

45) Výkup - předmět smlouvy, smluvní strany, cena – viz usnesení ZM č. 564/20 ze dne 10.09.2020, 
ve znění usnesení ZM č. 608/20 ze dne 29.10.2020: 

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: Richard Krobot, bytem 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. 

 

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 Richarda Krobota, bytem 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,-
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- 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. 

 

 

 

 

 

46) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
431/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000. 

431/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2922/1, spoluvlastnického podílu o 

velikosti 463/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící 

na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o velikosti 927/10000 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 463/10000 na st.p.č. 718, vše 

v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: Tomáš Kubíček, bytem Rejhotice  

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

618.459,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0091/2012 

ze dne 28. 12. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2015 a dodatku č. 

2 ze dne 7. 2. 2018 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

47) Výkup - předmět smlouvy, smluvní strany, cena – viz usnesení ZM č. 581/20 ze dne 10.09.2020: 
 

 
 
 

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 
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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. 

 

 

 

 

48) Výkup - předmět smlouvy, smluvní strany, cena – viz usnesení ZM č. 565/20 ze dne 10.09.2020: 

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: Jaroslava Valigurová, bytem 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. 

 
 
 
 
49) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
432/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000. 

432/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2922/2, spoluvlastnického podílu o 
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velikosti 322/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící 

na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o velikosti 645/10000 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 322/10000 na st.p.č. 718, vše 

v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: Jiří a Věra Obručovi, oba bytem Chromeč  

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

341.000,-- Kč 

- kupující uhradili kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0114/2011 

ze dne 28. 11. 2011 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

50) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
433/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000. 

433/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2922/4, 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: Pavlína Šubrtová, bytem Rapotín 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

591.622,-- Kč 

- kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0102/2011 

ze dne 27. 12. 2011 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 
51) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
434/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000. 
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434/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2922/5, spoluvlastnického podílu o 

velikosti 322/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící 

na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o velikosti 645/10000 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 322/10000 na st.p.č. 718, vše 

v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: Jarmila Kolínková, bytem Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

345.964,-- Kč 

- kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0047/2015 

ze dne 11. 1. 2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 5. 2000 a dodatku č. 2 

ze dne 5. 6. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

52) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
435/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000. 

435/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2922/6, spoluvlastnického podílu o 

velikosti 463/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící 

na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o velikosti 927/10000 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 463/10000 na st.p.č. 718, vše 

v katastrálním území Dolní Temenice, za těchto podmínek:   

- kupující: Zbyněk a Tatjana Svobodovi, oba bytem Chromeč 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

576.500,-- Kč 

- část kupní ceny uhradili kupující na účet města Šumperka dle ujednání 

smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0111/2014 ze dne 20. 11. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 1. 
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2016 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. 

 

 

 

 

53) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
437/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000. 

437/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2922/8, spoluvlastnického podílu o 

velikosti 322/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící 

na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o velikosti 645/10000 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 322/10000 na st.p.č. 718, vše 

v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: Ivan Plaňava, bytem Raškov 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

341.000,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0077/2010 

ze dne 23. 6. 2010 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

54) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
438/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000. 

438/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2922/9, 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 
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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: Natalja Chlebníčková, bytem Olomouc 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

570.125,-- Kč 

- kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

SML/2016/0492/MJP ze dne 

30. 9. 2016  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

55) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
440/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 

440/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2922/11, spoluvlastnického podílu o 

velikosti 322/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící 

na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o velikosti 645/10000 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 322/10000 na st.p.č. 718, vše 

v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: Mgr. Radek a Kateřina Sokolovi, oba bytem Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

348.642,-- Kč 

- kupující uhradili kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0100/2011 

ze dne 28. 12. 2011 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

56) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
441/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 
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441/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2922/12, spoluvlastnického podílu o 

velikosti 463/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící 

na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o velikosti 927/10000 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 463/10000 na st.p.č. 718, vše 

v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: Iveta Mikešová, bytem Nový Malín  

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

567.084,-- Kč 

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

smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

OBCH/0051/2015 ze dne 

9. 2. 2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 6. 2000, dodatku č. 2 ze dne 8. 

8. 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. 

 

 

 

 

57) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
442/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 

442/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2923/1, 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. 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: Ing. František a Dagmar Svobodovi, prvý bytem Šumperk, druhá 

bytem Karviná 
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- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

584.152,-- Kč 

- kupující uhradili kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 66/03 ze 

dne 19. 3. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

58) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
444/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 

444/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2923/4, 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. 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: Dita Navrátilová, bytem Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

617.029,-- Kč 

- kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

převodu vlastnictví jednotky č. Obch 58/05 ze dne 5. 5. 2005, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 

11. 12. 2015 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

59) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
446/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 

446/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem 

http://www.sumperk.cz/


 

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 č. 2923/6, spoluvlastnického podíl 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. 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: Eva Preisslerová, bytem Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

582.000,-- Kč 

- kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0081/2011 

ze dne 30. 9. 2011 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

60) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
447/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 

447/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2923/8, spoluvlastnického podílu o 

velikosti 323/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící 

na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o velikosti 644/10000 na 

společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 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: Jan Matýsek, bytem Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

343.050,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 

SML/2016/0491/MJP ze dne 

29. 9. 2016 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

http://www.sumperk.cz/


 

61) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
448/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 

448/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 30.09.2019 do 16.10.2019 dle usnesení rady města č. 

1061/19 ze dne 26.09.2019, prodej bytové jednotky č. 2923/9, 

spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 na společných částech budovy č. 

p. 2922 a č. p. 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. 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: Petr Fišer, bytem Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

590.786,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 54/05 ze 

dne 29. 4. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

62) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
449/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 

449/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2923/11, spoluvlastnického podílu o 

velikosti 323/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící 

na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o velikosti 644/10000 na 

společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 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: Tomáš Vymazal, bytem Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

341.000,-- Kč 
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- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 67/03 ze 

dne 20. 3. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

63) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
450/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 

450/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2923/12, 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. 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: Josef a Simona Körnerovi, oba bytem Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

651.805,-- Kč 

- kupující uhradili kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 118/05 ze 

dne 26. 9. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2008 

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

 

 

 

 

 

64) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
577/20 ze dne 10.09.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 
 

577/20 MJP - žádost o uzavření kupní smlouvy k bytové jednotce č. 2922/3 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 
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26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2922/3, 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: Anna Mádrová, bytem 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. 

 

 

 

 

65) Výpůjčka pozemku p. č. 779/1  o výměře 27618 m2 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice, za 

účelem bezplatného užívání areálu baseballového hřiště se zázemím, vypůjčitel Cannibals 

baseball Šumperk, z.s., se sídlem Tyršova 89/26, 78701 Šumperk, IČO: 26537362,  doba určitá 

od 08.10.2020 do 05.11.2020. 

 
Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a RM č. 1314/03 ze 
dne 02.10.2003 – viz Příloha 3. 
 
 
 
 
 
66) Nájem - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba nájmu, cena – viz 
usnesení RM č. 2248/20 ze dne 24.09.2020 o schválení smlouvy: 

2248/20 MJP – pronájem části pozemků p. č. 831/72 a 2171/52 v k. ú. Šumperk 

(Silnice I/44 Bludov – obchvat) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 03.09.2020 do 19.09.2020, dle usnesení RM č. 2208/20 ze dne 27.08.2020, 

pronajmout části pozemků p. č. 831/72 a 2171/52 o celkové výměře 90 m2 v k. 

ú. Šumperk. 

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

   00303461 

Nájemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO  65993390 
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Účel nájmu:  dočasné využití pozemků v rámci realizace stavby: „Silnice I/44 

Bludov – obchvat“ – zřízení dílčího stavebního objektu: „SO 811 – 

Rekultivace ploch dočasného záboru“ 

Nájemné:  33,-- Kč/m2/rok, dle Výměru MF - ČR č. 1/2020 

Doba nájmu a ostatní podmínky nájmu dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy. 

 

 

 

 

 

67) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
445/20 ze dne 20.02.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 

445/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, 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 č. 2923/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 

323/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na 

pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnický podíl o velikosti 644/10000 na společných 

částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných 

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

spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na st.p.č. 718, vše v katastrálním 

území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: Miroslav a Dana Jonovi, oba bytem Vikýřovice 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 

344.110,-- Kč 

- kupující uhradili kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0054/2015 

ze dne 28. 2. 2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2000 a dodatku č. 2 ze 

dne 21. 7. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

68) Nájem - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba nájmu, cena – viz 
usnesení RM č. 2351/20 ze dne 15.10.2020 o schválení smlouvy: 
 

2351/20 MJP – smlouva o pronájmu části stavby silnice I/11 Jesenická na 

pozemku p. č. 2110/1 v k. ú. Šumperk, pro účely vybudování vodovodní 

přípojky („Přestupní terminál Šumperk – zelené střechy“) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o pronájmu části stavby silnice I. třídy č. I/11 (ul. Jesenická) na 

pozemku p. č. 2110/1 v k. ú. Šumperk. 
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Účel nájmu:  dočasné využití krajnice silnice pro provádění výkopu pro uložení 

vodovodní přípojky, v rámci realizace stavby: „Přestupní terminál 

Šumperk – zelené střechy“ 

Pronajímatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se 

   sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, právo  

   hospodařit pro Správu  Olomouc, se sídlem Wolkerova 24a, 77911 

   Olomouc, IČO 65993390 

Nájemce:          Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 

 00303461 

Doba nájmu: od 08.10.2020 do 09.10.2020 

Nájemné:  758,-- Kč + DPH v platné výši, dle interních pravidel ŘSD:  

   „Směrnice GŘ č. 10/2017 – Zásahy cizích investorů do staveb 

   dálnic a silnic I. třídy,  příprava a realizace staveb pozemních 

   komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich přejímání – 

   ýkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy“ 

Ostatní podmínky nájmu dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy. 

 

 

 

 

 

69) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
579/20 ze dne 10.09.2020 o schválení smlouvy:  

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. 

Kupující: František a Mgr. Hana Koupilovi, oba bytem 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. 

 

 

 

 

70) Směna - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, cena – viz usnesení ZM č. 607/20 ze 
dne 29.10.2020, směna bez finančního vyrovnání. 

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 
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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. 

 

 

 

 

71) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
614/20 ze dne 29.10.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 

614/20 MJP - uzavření kupních smluv na převod bytů č. 2923/2 a 2923/7 v domě 

Prievidzská 2923/27, 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 č. 2922/7, 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. 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: Vilém a Mgr. Jana Mackovi, oba 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. 
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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. 

 

 

 

 

72) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
613/20 ze dne 29.10.2020, kupní cena byla stanovena dohodou stran podle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní z roku 2000: 

613/20 MJP - uzavření kupních smluv na převod bytů č. 2923/2 a 2923/7 v domě 

Prievidzská 2923/27, 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 č. 2923/2, spoluvlastnického podílu o 

velikosti 323/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící 

na pozemku st.p.č. 718, spoluvlastnického podílu o velikosti 644/10000 na 

společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 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: Zdeněk Rýc, bytem Bratrušov 

- 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. 

 

 

 

 

73) Výpůjčka - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění záměru, doba trvání – viz usnesení 
RM č. 2417/20 ze dne 05.11.2020: 

2417/20 MJP – výpůjčka pozemku p. č. 779/1 v k. ú. Dolní Temenice – areál 

baseballového hřiště 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem 

stanoveným způsobem od 19.10.2020 do 04.11.2020, dle usnesení RM č. 

2362/20 ze dne 15.10.2020, vypůjčit pozemek p. č. 779/1 o výměře 27618 m2 v 

k. ú. Dolní Temenice. 

Půjčitel:  

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Vypůjčitel:  

Cannibals baseball Šumperk, z.s., se sídlem Tyršova 89/26, 78701 Šumperk, IČO 

26537362  

Účel výpůjčky:  

− provozování baseballového hřiště se zázemím 

Doba výpůjčky: 

− určitá do 31.03.2021, výpovědní lhůta se stanovuje jednoměsíční 

Podmínky výpůjčky: 

− vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky pouze ke stanovenému 

účelu 

− vypůjčitel je povinen pečovat o předmět výpůjčky s péčí řádného 

hospodáře, je povinen předmět výpůjčky chránit před poškozením nebo 

zničením 

− vypůjčitel zajistí údržbu a běžné opravy předmětu výpůjčky na vlastní 

náklady, bez možnosti uplatňovat v této souvislosti nároky vůči půjčiteli 

− vypůjčitel je zejména povinen s ohledem na stav tribuny uvést tuto stavbu 

tribuny do vyhovujícího stavebně technického stavu a zajistit na své 

náklady veškeré opravy, čištění a další údržbu tribuny tak, aby došlo ke 

zlepšení jejího stavu oproti stávajícímu 

− dojde-li v důsledku nepředvídatelných nebo objektivně neodvratitelných 

okolností k tomu, že se areál stane nezpůsobilým k užívání pro účel, 

k němuž byl vypůjčen, není vypůjčitel oprávněn uplatňovat u půjčitele 

nárok na uvedení předmětu výpůjčky do stavu způsobilého k užívání 

− jakékoliv poškození, případně znehodnocení předmětu výpůjčky je 

vypůjčitel povinen projednat bez zbytečného odkladu s půjčitelem 

− jakékoliv další investice do vypůjčeného majetku je vypůjčitel povinen 

předložit ke schválení půjčiteli předem v dostatečném časovém předstihu 

− vypůjčitel je povinen, s ohledem na vybudovanou vrtanou studnu v areálu 

baseballového hřiště, kterou vypůjčitel využívá pro své aktivity, každoročně 

pro potřeby Povodí Moravy, s.p., vyplňovat a předávat formulář nakládání s 

vodami v tom, kterém roce. V případě překročení limitu odběru podzemní 

vody z vrtané studny, stanoveného rozhodnutím Okresního úřadu Šumperk 

– referátu životního prostředí č.j. VODA  1119/R-169/2002-Hz-231/2 ze 

dne 04.06.2002, uhradí vypůjčitel příslušnou finanční částku výlučně ze 

svých finančních prostředků. Vypůjčitel je povinen 2x ročně provést na své 

náklady měření jakosti odebírané podzemní vody pro potřeby Povodí 

Moravy s.p., Brno. 

 

 

 

 

74) Směna - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, cena – viz usnesení ZM č. 576/20 ze 
dne 10.09.2020, směna bez finančního vyrovnání. 

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

bazénu Šumperk“ 

schvaluje 
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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. 

 

 

 

 

75) Výkup - předmět smlouvy, smluvní strany, cena – viz usnesení ZM č. 558/20 ze dne 10.09.2020: 

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: Jiří Komárek, bytem 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. 
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76) Výpůjčka - předmět smlouvy, smluvní strany, doba trvání – viz usnesení RM č. 2423/20 ze dne 
05.11.2020: 

2423/20 MJP – výpůjčky movitých věcí mezi městem Šumperk a Vlastivědným 

muzeem 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru 

na vrchní části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována 

paní Haně Benešové, za těchto podmínek: 

− půjčitel: Město Šumperk 

− vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, 

IČO 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 

− účel výpůjčky: výstavní – umístění předmětu výpůjčky ve výstavních 

prostorách vypůjčitele. Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky 

bude uvedeno, že se jedná o předmět zapůjčený městem Šumperk. 

− smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2021 

− před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran 

b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti 

vypůjčitelem, stanovené zákonem nebo touto smlouvou, nebo pokud 

vypůjčitel neposkytuje předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, 

aby nedocházelo ke škodám na předmětu výpůjčky. V takovém případě 

činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet následujícího dne po 

doručení výpovědi vypůjčiteli nebo 

c) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez uvedení důvodu. 

V takovém případě činí výpovědní doba 2 (dva) měsíce a počíná běžet 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího poté, co bude 

výpověď doručena druhé smluvní straně nebo 

d) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského 

zákoníku.  

− Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky 

v případě, že bude předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve 

z důvodu, který nemohl při uzavření této smlouvy předvídat. Půjčitel je též 

oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu výpůjčky na 

přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené 

době písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět 

výpůjčky předčasně, kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak 

učinit bez jeho souhlasu. 

− Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel 

požaduje suché čištění, bez čisticích prostředků. Vypůjčitel neprodleně 

písemně ohlásí půjčiteli případné poškození, zničení či ztrátu vypůjčené 

věci. 

− Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez 

předchozího písemného souhlasu půjčitele. 

− V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí 

půjčitel jeho opravu a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. 

V případě ztráty nebo zničení předmětu výpůjčky se vypůjčitel zavazuje 

nahradit půjčiteli škodu ve výši podle znaleckého posudku. 

− Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím 

písemným souhlasem půjčitele. 
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− Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a 

v propagačních materiálech vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. 

V případě, že vypůjčitel se souhlasem půjčitele pořídí fotodokumentaci 

předmětu výpůjčky za účelem zhotovení katalogu k výstavě, je povinen 

jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli. 

− Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit 

předmět výpůjčky proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit 

půjčiteli doklad o splnění této povinnosti. 

− Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč, kterou je vypůjčitel 

povinen zaplatit půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti 

vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné 

výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo na náhradu škody 

vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to 

v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva na 

uplatnění smluvní pokuty. 

 

 

 

 

77) Výpůjčka - předmět smlouvy, smluvní strany, doba trvání – viz usnesení RM č. 2422/20 ze dne 
05.11.2020: 

2422/20 MJP – výpůjčky movitých věcí mezi městem Šumperk a Vlastivědným 

muzeem 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za následujících podmínek: 

− půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČO 

00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22 

− vypůjčitel: Město Šumperk  

− předmět a účel výpůjčky: 

− Josef II., litinová plastika, 138/90, H 24875, účel výpůjčky: 

výstavní – umístění na betonovém podstavci na Hlavní třídě 

v Šumperku 

− Tkalcovský člunek, 139/62, H 3935, účel výpůjčky: výstavní – 

vystavení ve stálé expozici čarodějnických procesů ve sklepních 

prostorách Geschaderova domu 

− Tkalcovský člunek, 124/74, H 19242, účel výpůjčky: výstavní – 

vystavení ve stálé expozici čarodějnických procesů ve sklepních 

prostorách Geschaderova domu 

− Vochle, 348/69, H 3911, účel výpůjčky: výstavní – vystavení ve 

stálé expozici čarodějnických procesů ve sklepních prostorách 

Geschaderova domu 

− Motovidlo, 138/62, H 3916, účel výpůjčky: výstavní – vystavení ve 

stálé expozici čarodějnických procesů ve sklepních prostorách 

Geschaderova domu   

− Barokní kredenční skříň, 16/96, H 25302, účel výpůjčky: výstavní 

– umístění v sakristii klášterního kostela 

− smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2021  

− před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran 

b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti 

vypůjčitelem, stanovené zákonem nebo smlouvou o výpůjčce, nebo 
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pokud vypůjčitel neposkytuje předmětu výpůjčky náležitou péči a 

ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na předmětu výpůjčky. 

V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 

následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli nebo 

c) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez uvedení důvodu. 

V takovém případě činí výpovědní doba 2 (dva) měsíce a počíná běžet 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího poté, co bude 

výpověď doručena druhé smluvní straně nebo 

d) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského 

zákoníku  

− Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky 

v případě, že bude předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve 

z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat. Půjčitel je též 

oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu výpůjčky na 

přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené 

době písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět 

výpůjčky předčasně, kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak 

učinit bez jeho souhlasu. 

− Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel 

požaduje suché čištění, bez čisticích prostředků. Vypůjčitel neprodleně 

písemně ohlásí půjčiteli případné poškození, zničení či ztrátu vypůjčené 

věci. 

− Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez 

předchozího písemného souhlasu půjčitele. 

− V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí 

půjčitel jeho opravu a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. 

V případě ztráty nebo zničení předmětu výpůjčky se vypůjčitel zavazuje 

nahradit půjčiteli škodu ve výši podle znaleckého posudku. 

− Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím 

písemným souhlasem půjčitele. 

− Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a 

v propagačních materiálech vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. 

V případě, že vypůjčitel se souhlasem půjčitele pořídí fotodokumentaci 

předmětu výpůjčky za účelem zhotovení katalogu k výstavě, je povinen 

jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli. 

− Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit 

předmět výpůjčky proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit 

půjčiteli doklad o splnění této povinnosti. 

− Veškeré náklady spojené s výpůjčkou, a to včetně nákladů na pojištění a 

nákladů na dopravu předmětů ze sídla půjčitele do místa určení a zpět 

nese vypůjčitel. Vypůjčitel ponese i veškeré náklady spojené s případnou 

konzervací předmětu výpůjčky. 

− Vypůjčitel je povinen zajistit po celou dobu výpůjčky ochranu a bezpečnost 

vypůjčených předmětů, tj. zejména ostrahu, manipulaci a dodržení 

klimatických podmínek (teplota 15–21°C, relativní vlhkost 45 – 65 %, bez 

prudkých výkyvů) tak, aby nedošlo k poškození, znehodnocení, zničení 

nebo ztrátě předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je povinen sledovat a vést 

záznamy o klimatických podmínkách min 2 x měsíčně a na požádání jej 

půjčiteli předložit. U plastiky Josefa II. H 24 875 nepožaduje půjčitel 

sledování a vedení záznamů o klimatických podmínkách, vzhledem 

k jejímu umístění v exteriéru (na Hlavní třídě v Šumperku).  

− Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč, kterou je vypůjčitel 

povinen zaplatit půjčiteli za každé jednotlivé porušení povinnosti 

vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné 

výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo na náhradu škody 
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vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to 

v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva na 

uplatnění smluvní pokuty. 

 

 

 

 

78) Souhlasné prohlášení - předmět, smluvní strany – viz usnesení ZM č. 520/20 ze dne 18.06.2020: 

520/20 MJP - majetkové narovnání vlastnického práva k části pozemku p.č. 

2047/12 v k.ú. Šumperk (or. u viaduktu u křižovatky ulic Jesenická a M. R. 

Štefánika) 

schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 

2047/12 v k.ú. Šumperk, označené geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 

č. 7130-113/2020, vyhotoveného Ing. Františkem Kaňkou, jako p.č. 2047/53 o 

výměře 514 m2, kterým město Šumperk uzná, že nabyvatel tuto část pozemku 

užíval v dobré víře po dobu dvojnásobně delší než 10 let a že jej tedy nabyvatel 

vydržel podle ust. § 1095 zákona č. 89/2012 Sb. za podmínek: 

- nabyvatel: Uhelné sklady – obchod s palivem, s. r. o., se sídlem Leštinská 34, 

Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 48390046 

- nabyvatel uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku 

- nabyvatel uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

79) Výkup - předmět smlouvy, smluvní strany, cena – viz usnesení ZM č. 566/20 ze dne 10.09.2020: 

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 

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: Josef a Marie Příhodovi, bytem 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 
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- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a 

správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

80) Výkup - předmět smlouvy, smluvní strany, cena – viz usnesení ZM č. 561/20 ze dne 10.09.2020, 
ve znění usnesení ZM č. 609/20 ze dne 29.10.2020: 

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 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. 

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. 

 

 

 

 

 

81) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
639/20 ze dne 10.12.2020 o schválení smlouvy:  
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639/20 MJP - prodej st.p.č. 1586, jehož součástí je stavba bez čp/če a st.p.č. 873, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Šumperk (budovy v areálu 

nemocnice – pavilon E neurologie, pavilon 12 garáže a dílna) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem 

od 9. 11. 2020 do 24. 11. 2020 dle usnesení rady města č. 2408/20 ze dne 5. 

11. 2020, prodej pozemku st.p.č. 1586 o výměře 671 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení 

(lůžkový pavilon E neurologie), a pozemku st.p.č. 873 o výměře 502 m2, zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – stavba občanského 

vybavení (pavilon 12 garáže a dílna), včetně všech součástí 

a příslušenství, vše v k.ú. Šumperk, (dále také jako nemovité věci) za níže 

uvedených podmínek: 

- prodávající: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461 

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

IČO 47682795 

- kupní cena pozemku st.p.č. 1586 o výměře 671 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, 6.700.000,-- Kč + DPH v zákonem 

stanovené výši 

a pozemku st.p.č. 873 o výměře 502 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, 900.000,-- Kč 

- účel prodeje: provozování zdravotnické činnosti 

- povinnost kupujícího uhradit kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. 

Kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

 

 

82) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
328/19 ze dne 31.10.2019 o schválení smlouvy:  

328/19 MJP - prodej p.p.č. 1676/2 a části p.p.č. 1645/5 v k.ú. Šumperk (or. konec 

ul. Příčné, mezi společností Cembrit a Krenišovským náhonem) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 23. 7. 2019 do 9. 8. 2019 dle usnesení rady města č. 889/19 ze 

dne 18. 7. 2019 a od 

30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1063/19 ze dne 26. 9. 

2019 prodej p.p.č. 1676/2 o výměře 153 m2 a části p.p.č. 1645/5 o výměře 137 

m2, dle GP číslo 7052-180/2019 pozemek nově označen jako p.p.č. 1645/13 o 

výměře 137 m2 oba v k.ú. Šumperk. 

Kupující:  ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 

24729035 

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

Účel prodeje: rozšíření vjezdu, scelení vlastnictví 

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

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku, včetně 

správního poplatku za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

- kupující převezmou závazky ze smlouvy o právu provést stavbu na částech 

p.p.č. 1645/5 

a 1676/2 oba v k.ú. Šumperk. Stavebník Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00, název 

stavby: „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov“ část „Elektrizace a 

zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“. 

 

 

 

 

83) Nájem – části pozemku parc. č. 1992/9 o výměře 39 m2 v k. ú. Šumperk, účel - pozemek pro 

individuální využití, nájemce Tomáš Kalužík, bytem Šumperk, roční nájemné 195,- Kč, cena nájmu 

byla stanovena na základě schváleného ceníku města usnesením RM č. 2155/12 ze dne 

29.03.2012 – viz Příloha 2, doba nájmu neurčitá.  

 
Záměr města Šumperka pronajmout nemovitý majetek, kterého se týká uzavření této smlouvy, byl 
zákonem stanoveným způsobem zveřejněn od 09.11.2020 do 24.11.2020, na základě usnesení RM č. 
2432/20 ze dne 05.11.2020.  
 
Uzavření smlouvy na základě pověření vedoucího Odboru majetkoprávního Městského úřadu 
Šumperk k podepisování nájemních smluv, podle usnesení RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a 
usnesení RM č. 1314/03 ze dne 02.10.2003 – viz Příloha 3. 
 
 
 
 
 
84) Nájem – části pozemku parc. č. 1992/9 o výměře 37 m2 v k. ú. Šumperk, účel - pozemek pro 

individuální využití, nájemce Šárka Tomečková, bytem Šumperk, roční nájemné 185,- Kč, cena 

nájmu byla stanovena na základě schváleného ceníku města usnesením RM č. 2155/12 ze dne 

29.03.2012 – viz Příloha 2, doba nájmu neurčitá.  

 
Záměr města Šumperka pronajmout nemovitý majetek, kterého se týká uzavření této smlouvy, byl 
zákonem stanoveným způsobem zveřejněn od 09.11.2020 do 24.11.2020, na základě usnesení RM č. 
2431/20 ze dne 05.11.2020.  
 
Uzavření smlouvy na základě pověření vedoucího Odboru majetkoprávního Městského úřadu 
Šumperk k podepisování nájemních smluv, podle usnesení RM č. 354/03 ze dne 20.02.2003 a 
usnesení RM č. 1314/03 ze dne 02.10.2003 – viz Příloha 3. 
 
 
 
 
85) Výkup - předmět smlouvy, smluvní strany, cena – viz usnesení ZM č. 567/20 ze dne 

10.09.2020: 
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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: Ludmila Paternová, bytem 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. 

 

 

 

 

86) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
618/20 ze dne 29.10.2020 o schválení smlouvy:  

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 
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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. 

 

 

 

 

87) Prodej - předmět smlouvy, smluvní strany, doba zveřejnění, kupní cena – viz usnesení ZM č. 
57/18 a 58/18 ze dne 13.12.2018 o schválení smlouvy:  

57/18 MJP - prodej pozemků a nebytové jednotky č. 1655/9 na st.p.č. 2023 

v k.ú. Šumperk ve vnitrobloku při ul. Komenského 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 4. 12. 2017 do 20. 12. 2017 dle usnesení rady města č. 3854/17 

ze dne 30. 11. 2017, prodej st.p.č. 1839/3 o výměře 346 m2, p.p.č. 150/4 o 

výměře 386 m2, p.p.č. 150/2 o výměře 240 m2 (dle GP p.p.č. 150/4 o výměře 

348 m2, p.p.č. 150/6 o výměře 38 m2, p.p.č. 150/7 

o výměře 102 m2, p.p.č. 150/2 o výměře 138 m2, p.p.č. 3300 o výměře 14 m2 a 

st.p.č. 1839/3 o výměře 332 m2) vše v k.ú. Šumperk. 

Kupující: 

- Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1603 Šumperk, Komenského 14, 

se sídlem Šumperk, Komenského 1603/14, Šumperk, IČO 26806975 - 

p.p.č. 150/4 

a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 150/6  

- Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1655 Šumperk, se sídlem 

Komenského 1655/16, Šumperk, IČO 25879430 - p.p.č. 150/2 a 

spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/4 na p.p.č. 150/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na 

p.p.č. 150/7 

a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 3300  

- Společenství vlastníků domu čp. 1595 Šumperk, Komenského 18, se 

sídlem Komenského 1595/18, Šumperk, IČO 06655785 – spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 150/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 

na p.p.č. 150/7, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 3300 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na st.p.č. 1839/3 

- Společenství vlastníků jednotek domu Dr. E. Beneše 9, Šumperk, se sídlem 

Dr. E. Beneše 1596/9, Šumperk, IČO 26790963 - spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/4 na p.p.č. 150/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 

150/7, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 3300 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2  na st.p.č. 1839/3 

Podmínky prodeje:  

- kupní cena je stanovena na původní označení pozemků u - p.p.č. 150/4 - 

pozemek pod drobnou stavbou a pozemek u domu který není omezen 

vjezdem do garáží 

400,-- Kč/m2, pozemek využívaný ke vjezdu do garáží 100,-- Kč/m2, p.p.č. 

150/2 - pozemek u domu který není využíván ke vjezdu do garáží 400,-- 

Kč/m2, pozemek využívaný ke vjezdu do garáží 100,-- Kč/m2, st.p.č. 

1839/3 v k.ú. Šumperk: 

300,-- Kč/m2, kupní cena je nižší než kupní cena obvyklá z důvodu vyvolané 

investice na zpřístupnění pozemku (odkoupení spoluvlastnického podílu na 
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nebytovém prostoru 

a části p.p.č. 150/4 v k.ú. Šumperk)  

- účel prodeje: zázemí k domům  

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

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do 

  katastru. 

58/18 MJP - prodej pozemků a nebytové jednotky č. 1655/9 na st.p.č. 2023 

v k.ú. Šumperk ve vnitrobloku při ul. Komenského 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 4. 12. 2017 do 20. 12. 2017 dle usnesení rady města č. 3854/17 

ze dne 30. 11. 2017, prodej nebytové jednotky č. 1655/9 na st.p.č. 2023 v k.ú. 

Šumperk, včetně  podílu o velikosti 541/10000 na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 541/10000 na společných částech domu 

s čp. 1655 v obci a k.ú. Šumperk. 

Kupující: 

- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu 

čp. 1603 Šumperk, Komenského 14, se sídlem Šumperk, Komenského 

1603/14, Šumperk, 

IČO 26806975  

- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu 

čp. 1655 Šumperk, se sídlem Komenského 1655/16,Šumperk, IČO 

25879430 

- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků domu čp. 1595 

Šumperk, Komenského 18, se sídlem Komenského 1595/18, Šumperk, 

IČO 06655785  

- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu 

Dr. E. Beneše 9, Šumperk, se sídlem Dr. E. Beneše 1596/9, Šumperk, IČO 

26790963 

Podmínky prodeje:  

- kupní cena: dohodou 20.000,-- Kč 

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

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- účel prodeje: zajištění vjezdu do vnitrobloku domů Komenského 14, 16 a 

18 a 

Dr. E. Beneše 9, Šumperk 

- prodej bude realizován společně s prodejem souboru pozemku ve 

vnitrobloku domů Komenského 14, 16 a 18 a Dr. E. Beneše 9, Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do 

katastru 

- v souladu s dohodou všech kupujících budou podmínky následné správy a 

údržby předmětu prodeje doplněny v rámci ujednání kupní smlouvy. 

 

 

 

88) Výpůjčka - předmět smlouvy, smluvní strany, doba trvání – viz usnesení RM č. 2472/20 ze dne 
24.11.2020: 
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2472/20 MJP – změna nájemní smlouvy na smlouvu o výpůjčce Kino Oko Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce, kterou město Šumperk přenechá do užívání 

příspěvkové organizaci Kino Oko Šumperk, IČO 00851400, se sídlem Šumperk, 

Masarykovo nám. 3, PSČ 787 01, pozemek st. p. č. 1246, jehož součástí je 

budova č. p. 1170 stavba občanského vybavení (or. budova kina) a pozemek p. č. 

1239/9 zahrada, vše v kat. území a obci Šumperk za účelem provozování 

hlavního účelu a činností vyplývajících ze zřizovací listiny za těchto podmínek: 

− vypůjčitel zajistí na vlastní náklady provozní údržbu, běžné opravy (do výše 

150.000,-- Kč v jednotlivém případě) a předepsané revize vypůjčených 

nemovitostí 

− vypůjčitel je povinen provádět péči o dřeviny rostoucí mimo les nacházející 

se na vypůjčeném pozemku. Jedná se o řádnou údržbu dřevin a v případě 

výrazného zhoršení stavu těchto dřevin a následného ohrožování 

bezpečnosti zde pohybujících se osob či majetku je vypůjčitel oprávněn 

podat na MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí žádost o vydání povolení 

ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění, a to se všemi zákonem stanovenými náležitostmi. 

Současně bude vypůjčitel nositelem případně vzniklých či uložených 

povinností – např. hradit náklady spojené s kácením, náhradní výsadbou 

apod. 

− vypůjčitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu půjčitele předmět 

výpůjčky přenechat k užívání třetí osobě, a to ani zčásti, s výjimkou 

následujících případů: 

− Vypůjčitel je oprávněn: 

a) bez předchozího souhlasu půjčitele pronajímat prostory bufetu 

v budově kina 

b) bez předchozího souhlasu půjčitele pronajímat nebo jinak poskytovat 

k využití prostory v budově kina k jednorázovým akcím 

c) pronajímat dva byty v budově kina, tj. byt 3+1 a 1+1 za těchto 

podmínek: 

− před uzavřením nájemní smlouvy je vypůjčitel povinen si vyžádat 

předchozí písemný souhlas půjčitele. Bez písemného souhlasu 

půjčitele není možné dát byt do nájmu. K žádosti vypůjčitel doloží: 

označení nájemce, dobu nájmu, výši nájemného, včetně 

odůvodnění. 

− nájemní smlouva bude uzavřena v písemné formě 

− nájemní smlouva musí být uzavřena na dobu určitou, a to nejdéle 2 

roky 

− výnos z nájmů je příjmem vypůjčitele 

− doba výpůjčky: neurčitá s účinností od 01.01.2021 s 3měsíční výpovědní 

lhůtou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

89) Bezúplatný převod - předmět smlouvy, smluvní strany – viz usnesení ZM č. 642/20 ze dne 
10.12.2020 o schválení smlouvy:  
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642/20 MJP - bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové 

organizace Kino Oko Šumperk 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu, kterou město Šumperk převede do 

vlastnictví příspěvkové organizace Kino Oko Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 

3, Šumperk, IČO 00851400, movité věci – vybavení budovy kina při ul. 

Masarykovo nám. 3, Šumperk, v celkové pořizovací ceně 714.499,22 Kč. 
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Příloha č. 2  
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Příloha č. 3  
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Příloha č. 4  
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