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ZM 22 – 22.04.2021 

 

Naše čj.: MUSP 45476/2021 

Naše sp. zn.: 41405/2021 TAJ/IVNO *MUSPX02A5854* 

 

U S N E S E N Í  

z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 4. 2021 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 

682/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 67/18, 606/20, 607/20, 613/20, 614/20, 617/20, 620/20, 

621/20, 639/20, 641/20, 642/20, 659/21, 660/21, 661/21, 662/21, 668/21, 669/21, 

670/21, 671/21, 672/21, 673/21, 674/21, 675/21, 676/21, 677/21, 678/21, 679/21 

 

683/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

   244/19 do 30.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   299/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   619/20 do 31.05.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   640/20 do 22.04.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   667/21 do 24.06.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

684/21 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení ZM č. 617/20 ze dne 29. 10. 2020 

schvaluje 

opravu usnesení ZM č. 617/20 ze dne 29. 10. 2020 z důvodu písařské chyby v příjmení 

kupující. Správné příjmení je D... 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

685/21 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2020 

bere na vědomí 

materiál „Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2020“. 
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686/21 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o zákazu konzumace alkoholu na veřejném 

prostranství 

vydává 

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

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností 

od 10. 5. 2021. 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

687/21 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o nočním klidu 

vydává 

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

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 5 odst. 6 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku č. 4/2021, o nočním klidu, s účinností od 10. 5. 2021. 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

688/21 Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města 

vydává 

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

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 

1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o požární ochraně“), obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se vydává požární řád 

města, s účinností od 1. 6. 2021. 

Termín: 23.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

689/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

schvaluje 

v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

- přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

na neziskové akce pro rok 2021 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM 

č. 595/20 ze dne 29. 10. 2020, dle přílohy č. 1. 

 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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690/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

neschvaluje 

přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2021, dle přílohy č. 2. 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

691/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

schvaluje 

v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

- přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

na celoroční činnost pro rok 2021 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením 

ZM č. 595/20 ze dne 29. 10. 2020, dle přílohy č. 3. 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

692/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

neschvaluje 

přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2021, dle přílohy č. 4. 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

693/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

schvaluje 

v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

- přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2021 

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2021 dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením  ZM č. 595/20 ze dne 29. 10. 2020, dle přílohy č. 5. 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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694/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 595/20 ze dne 29. 10. 2020. 

 

 

Příjemce:  Spolek Artibi Šumperk, nám. J. Zajíce 2761/5, Šumperk, IČO 03867668 

Zastoupený: Věrou Kovářovou   

Účel použití:  na náklady spojené s uskutečněním akce Andělárium 2021, vytvoření 

dřevěného uměleckého díla, které bude umístěno do depozitu na louku v obci 

Rejchartice a bude sloužit pro případnou výměnu za poškozené sochy 

v Andělském lese, na náklady spojené s údržbou soch v Andělském lese 

Výše částky:  80.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

695/21 Strategický plán rozvoje města Šumperka 2014-2020 – prodloužení platnosti 

schvaluje 

prodloužení platnosti Strategie rozvoje města Šumperka 2014-2020 do doby schválení nového 

strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 2021-2027. 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

696/21 Akční plán na léta 2021-2023 

schvaluje 

akční plán na léta 2021–2023 jako nedílnou součást Strategie rozvoje města Šumperka. 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

 

697/21 Program regenerace MPZ na rok 2021 

schvaluje 

poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2021 ve výši 182.000,-- Kč 

společnosti BRODRE Spaces s. r. o., Sadová 182/13, Šumperk, zastoupené J. G., a M. M., 

Šumperk, na obnovu fasády měšťanského domu ul. Starobranská 378/14, Šumperk. 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 
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698/21 Program regenerace MPZ na rok 2021 

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 36.471,-- Kč společnosti BRODRE Spaces 

s. r. o., Sadová 182/13, Šumperk, zastoupené J. G., a M. M., Šumperk, na obnovu fasády 

měšťanského domu ul. Starobranská 378/14, Šumperk. 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

 

699/21 Program regenerace MPZ na rok 2021 

schvaluje 

poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2021 ve výši 1.123.000,-- 

Kč městu Šumperku na výměnu střešní krytiny včetně souvisejících prací na Geschaderově 

domě, ul. Kladská 233/1, Šumperk. 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

 

700/21 Střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka na léta 2022-2024 dle předloženého 

materiálu. 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

701/21 MJP - odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytných pohledávek ve výši 99.509,-- Kč za zemřelou M. D., trvale bytem Šumperk, 

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

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

702/21 MJP - odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytných pohledávek ve výši 61.724,89 Kč za A. N., trvale bytem Šumperk, vzniklých 

neuhrazením nájemného za užívání bytu na adrese Šumperk, řešených v insolvenčním řízení 

a neuspokojených v rámci soudem schváleného oddlužení. 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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703/21 MJP - prodej části pozemku p.č. 1960/13 v k.ú. Šumperk (or. při ul. J. z Poděbrad) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 8. 3. 2021 do 24. 3. 2021 dle usnesení rady města č. 2731/21 ze dne 4. 3. 2021, prodej 

části p.p.č. 1960/13 o výměře cca 23 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 

 

- kupující: T. a H. L., Šumperk 

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

- účel prodeje: rozšíření zahrady a zajištění vstupu na pozemek 

- kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu 

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

nemovitostí 

 

Termín: 30.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

704/21 MJP - prodej části pozemku p.č. 924/1 v k.ú. Horní Temenice (or. u Bratrušova vedle 

cyklostezky) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 22. 3. 2021 do 7. 4. 2021 dle usnesení rady města č. 2796/21 ze dne 18. 3. 2021, prodej 

části pozemku p.č. 924/1 o výměře 147 m2 (dle geometrického plánu p.p.č. 924/9) v k.ú. 

Horní Temenice za podmínek: 

 

- kupující: S. H., Šumperk 

- kupní cena: 100,-- Kč/m2 

- účel prodeje: zajištění vstupu na pozemek 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující a prodávající společně, každý 

1/2 

- prodávající uhradí náklady související se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

705/21 MJP - uzavření dodatku č. 2 k budoucí kupní smlouvě č. SML/2016/0417/MJP/Šv 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě 

o zřízení práva provést stavbu č. SML/2016/0417/MJP/Šv ze dne 7. 9. 2016 uzavřené mezi 

městem Šumperkem a S. H., Šumperk. Předmětem dodatku č. 2 bude ustanovení, že vlastní 

kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů od kolaudace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ a jejího 

uvedení do provozu dle stavebního zákona. 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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706/21 MJP - změna usnesení ZM č. 640/20 ze dne 10. 12. 2020 (or. bývalá dolní kasárna) 

schvaluje 

v souladu se změnou zveřejněného záměru směny pozemků mezi společností LEZAPARI 

Development s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, a městem Šumperkem, 

se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, která byla zveřejněna od 8. 3. 2021 

do 24. 3. 2021 na základě usnesení RM č. 2706/21 ze dne 4. 3. 2021, změnu usnesení ZM 

č. 640/20 ze dne 10. 12. 2020, která spočívá v označení pozemků, kde místo pozemek p.č. 

765/2 se nově označuje pozemek p.č.st. 765/2 a u pozemku p.č. 1782/4 se nově označuje 

pozemek p.č.st. 1782/4 oba v k.ú. Šumperk. 

Předmět směny pozemků s ohledem na změnu zveřejněného záměru směny pozemků zní:  

 

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

bude převeden do vlastnictví LEZAPARI Development s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 

2866/1a, Šumperk, pozemek p.č. 3297/1 o výměře 8 m2, pozemek p.č. 3297/5 o výměře 

9 m2, část pozemku p.č.st. 765/2 o výměře 18 m2, (dle GP č. 7205-201/2020  p.p.č. 3378 

o výměře 18 m2) a část pozemku p.č.st. 1782/4 o výměře 97 m2 (dle GP č. 7205-

201/2020 p.p.č. 3379 o výměře 13 m2, p.p.č. 3380 o výměře 43 m2, p.p.č. 3381 

o výměře 13 m2 a p.p.č. 3382 o výměře 28 m2) vše v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota 

směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemků a finanční částky 

800,-- Kč/m2 a platná sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 
- z vlastnictví LEZAPARI Development s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, 

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

IČO  00303461, pozemek p.č. 3297/6 o výměře 1 m2, pozemek p.č. 3297/7 o výměře 

3 m2, část pozemku p.č.st. 1782/2  a část pozemku p.č. 3196 o výměře celkem 86  m2 

(dle GP č. 7205-201/2020 p.p.č. 3196/5 o výměře 86 m2) vše v k.ú. Šumperk, přičemž 

hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční 

částky 300,-- Kč/m2 

 

Další podmínky uvedené v usnesení ZM č. 640/20 zůstávají nezměněny. 

 

 

Termín: 31.05.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

707/21 MJP - prodej p.p.č. 1363/7 v k.ú. Horní Temenice (lokalita bývalého statku) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 21. 12. 2020 do 6. 1. 2021 dle usnesení rady města č. 2525/20 ze dne 17. 12. 2020, 

prodej pozemku parcelní číslo 1363/7 o výměře 25 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

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

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

PSČ 789 73, IČO 25398849, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, L. O., Šumperk, 

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

Podmínky prodeje: 

- účel prodeje: pozemek pod účelovou komunikací 

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

odvodu DPH 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 31.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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708/21 MJP - prodej části p.p.č. 1991/11 o výměře 237 m2 a části p.p.č. 1991/10  o výměře 

11 m2 v k.ú. Šumperk (or. při ul. Bratrušovské, za křižovatkou směr koupaliště) 

schvaluje 

na základě schváleného zveřejněného záměru města od 19. 10. 2020 do 4. 11.2020 na 

základě usnesení RM č. 2355/20 ze dne 15. 10. 2020 a od 21. 12. 2020 do 6. 1. 2021 na 

základě usnesení RM č. 2536/20 ze dne 17. 12. 2020, prodej části p.p.č. 1991/11 o výměře 

237 m2 a části p.p.č. 1991/10 o výměře 11 m2, dle GP zak. č. 7196-132/2020 ze dne 

23. 12. 2020 jsou pozemky označeny jako p.p.č. 1991/11 o výměře 121 m2 a p.p.č. 1991/40 

o výměře 127 m2 vše v k.ú. Šumperk 

 

Kupní cena: p.p.č. 1991/11…….. 300,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

p.p.č. 1991/40…….. 400,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

 

Kupující: M. M., Šumperk, p.p.č. 1991/40 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 p.p.č. 

1991/11, I. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 p.p.č. 1991/11, F. B., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 p.p.č. 1991/11, a J. K., Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/4 p.p.č. 1991/11 vše v k.ú. Šumperk 

 

Podmínky: 

 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

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

 

 

Termín: 31.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

709/21 MJP - souhlasné  prohlášení - přestavek na části p.p.č. 1991/11 o výměře 2 m2 v k.ú. 

Šumperk (or. při ul. Bratrušovské, za křižovatkou směr koupaliště) 

schvaluje 

uzavření souhlasného prohlášení učiněné v v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky 

č. 357/2013 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako vlastníka p.p.č. 1991/11, a J. K., Šumperk, jako vlastníka p.č.st. 4605, 

jehož součástí je stavba garáže, kterým obě strany vezmou na vědomí, že podle § 1087 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. trvalá stavba zasahuje do pozemku p.č. 1991/11 o výměře 2 

m2, dle GP č. 7196-132/2020 ze dne 23. 12. 2020 díl „a“ p.p.č. 1991/11 v k.ú. Šumperk, se 

stává přestavkem. 

 

Podmínky: 

- J. K. uhradí městu Šumperku hodnotu vymezeného přestavku ve výši 800,-- Kč, která bude 

uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu prohlášení 

- J. K. uhradí náklady spojené se zápisem prohlášení do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 31.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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710/21 MJP - prodej části p.p.č. 127 o výměře cca 579 m2 v k.ú. Rejchartice u Šumperka 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 20. 1. 2020 do 5. 2. 2020, v souladu s usnesením RM č. 1493/20 ze dne 

16. 1. 2020, prodej části p.p.č. 127 o výměře 579 m2 v k.ú. Rejchartice u Šumperka, dle GP 

zak. č. 267-86/2020 pozemek označen jako p.p.č. 127/2 o výměře 579 m2 v k.ú. Rejchartice 

u Šumperka. 

 

Kupující: J. P., Žárová 

 

Podmínky: 

- kupní cena 15,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotoveném geometrického plánu a náklady spojené se 

zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 31.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

711/21 MJP - prodeje pozemků za domy Vančurova 27 a 29 Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 29. 9. 2020 do 14. 10. 2020 dle usnesení rady města č. 2290/20 a č. 2291/20 ze dne 

24. 9. 2020, koncepci způsobu prodeje p.p.č. 571/7 o výměře 303 m2 a p.p.č. 571/6 

o výměře 298 m2 oba v k.ú. Šumperk do spoluvlastnictví těm žadatelům, kteří si o odkoupení 

pozemku požádali, tj. vlastníkům bytových jednotek v domech Vančurova 27 a 29, Šumperk 

a V. a J. H., bytem Šumperk, v podílech, jak se sami kupující dohodnou. Pokud nedojde 

k dohodě, bude stanoven spoluvlastnický podíl stejný pro všechny kupující. Pokud bude vydán 

souhlas k dělení pozemků, budou díly předmětných pozemků v šíři 3 m prodány V. a J. H., 

ostatní nově označené pozemky budou prodány do spoluvlastnictví vlastníkům bytových 

jednotek Vančurova 27 a 29, kteří si o odkoupení pozemku požádali v podílech, jak si sami 

určí. 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

712/21 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1278/19 v k.ú. Šumperk (or. u katastrálního úřadu, 

ul. 17. listopadu) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 8. 3. 2021 do 24. 3. 2021, v souladu s usnesením RM č. 2707/21 ze dne 

4. 3. 2021, budoucí prodej p.p.č. 1278/19 o výměře 60 m2 v k.ú. Šumperk. 

 

Budoucí kupující: J. a E. V., Šumperk 

 

Podmínky: 

- smlouva budoucí kupní bude uzavřena společně se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu přes pozemek p.č. 1278/1 v k.ú. 

Śumperk 

- kupní cena bude stanovena na 60.000,-- Kč shodně s finanční hodnotou za zřízení 

služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu přes p.p.č. 1278/1 v k.ú. Šumperk 

bez dalšího finančního vyrovnání 
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- společně s prodejem pozemku p.č. 1278/19 v k.ú. Šumperk bude sjednána služebnost 

uložení a provozování kanalizačního řadu uloženého přes p.p.č. 1278/19 v k.ú. Šumperk 

- kupní smlouva bude uzavřena po zaměření vedení kanalizačního řadu, nejpozději však do 

31. 12. 2026 

 

Termín: 31.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

713/21 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 154/3 v k.ú. Horní Temenice z vlastnictví města 

Šumperka do vlastnictví Olomouckého kraje a bezúplatné nabytí částí p.p.č. 1275/1 

a p.p.č. 1333/8 v k.ú. Horní Temenice a částí p.p.č. 2114/1 a částí p.p.č. 2125/1 

v k.ú. Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Šumperka 

(pozemky pod komunikací Bohdíkovská a pod chodníky na ulici Hrabenovské 

a Lidické) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 9. 2. 2021 do 25. 2. 2021 dle usnesení rady města č. 2657/21 ze dne 4. 2. 2021, 

bezúplatný převod pozemku p.č. 154/3 o výměře 6 m2, v obci Šumperk, k.ú Horní Temenice, 

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

Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, 

IČO 60609460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se 

sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399, a současně bezúplatné 

nabytí části pozemku p.č. 1275/1 o výměře 265 m2, dle geometrického plánu č. 1090-

12/2020 ze dne 31. 3. 2020 jde o pozemek p.č. 1275/41 o výměře 265 m2, částí pozemku 

p.č. 1275/1 o celkové výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 1088-508/2019 ze dne 

8. 1. 2020 jde o pozemky p.č. 1275/39 o výměře 2 m2 a p.č. 1275/40 o výměře 6 m2, 

a pozemku p.č. 1333/8 o výměře 19 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Horní Temenice, částí 

pozemku p.č. 2114/1 o celkové výměře 863 m2, dle geometrického plánu č. 7104-35/2020 

ze dne 17. 6. 2020 jde o pozemky p.č. 2114/19 o výměře 49 m2, p.č. 2114/20 o výměře 

141 m2, p.č. 2114/22 o výměře 67 m2, p.č. 2114/24 o výměře 66 m2, p.č. 2114/25 o výměře 

37 m2, p.č. 2114/26 o výměře 408 m2 a p.č. 2114/28 o výměře 95 m2, částí pozemku p.č. 

2125/1 o celkové výměře 904 m2, dle geometrického plánu č. 7105-36/2020 ze dne 

28. 7. 2020 jde o pozemky p.č. 2125/11 o výměře 554 m2, p.č. 2125/12 o výměře 12 m2, 

p.č. 2125/13 o výměře 137 m2, p.č. 2125/14 o výměře 21 m2 a p.č. 2125/15 o výměře 

180 m2, vše v obci a k.ú. Šumperk, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy 

silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Šumperka. Nabyvatelé 

uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

Termín: 30.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

714/21 MJP - žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 589/7 a části pozemku p.č. 589/2 

v k.ú. Šumperk ve vlastnictví ČR, správě Státního pozemkového úřadu 

schvaluje 

podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 589/7 a k části 

pozemku p.č. 589/2, vše v k.ú. Šumperk, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového 

úřadu podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod shora uvedené 

pozemky převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené s ČR, Státním 

pozemkovým úřadem. 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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715/21 MJP - prodej pozemku st.p.č. 21, jehož součástí je stavba čp. 94 v obci a k.ú. 

Šumperk (dům na adrese nám. Míru 20) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 12. 1. 2021 do 26. 2. 2021 dle usnesení rady města č. 2518/20 ze dne 

17. 12. 2020, prodej pozemku st.p.č. 21, jehož součástí je budova s čp. 94 v obci a k.ú. 

Šumperk (or. ozn. nám. Míru 20) včetně příslušenství, sestávajícího z vedlejších staveb 

a venkovních úprav, za těchto podmínek: 

- prodávající: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

- kupující: M. P., Olomouc 

- kupní cena nemovitých věcí: 8.200.000,-- Kč 

- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 100.000,-- Kč 

- kupující bere na vědomí, že převáděné nemovité věci jsou nemovitou kulturní památkou 

- kupující je povinen uzavřít kupní smlouvu do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem 

města a uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující je povinen uhradit náklady spojené s převodem nemovitých věcí (náklady na 

vyhotovení znaleckého posudku ve výši 8.850,-- Kč a správní poplatek za zápis 

vlastnického práva do katastru nemovitostí) 

- oprávnění prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní ceny 

v dohodnutém termínu 

- v případě nesplnění podmínek prodeje právo kupujícímu na koupi nemovitých věcí zaniká 

a na místo kupujícího nastoupí druhý účastník výběrového řízení, který nabídl druhou 

nejvyšší kupní cenu, tedy P. a M. N., Šumperk, kupní cena 8.000.000,-- Kč 

- kupující bere na vědomí, že na půdě budovy je instalován kamerový rozvaděč včetně 

rozvodů el. kabelů pro účely napájení kamery monitorovacího systému města Šumperka 

umístěné na rohu objektu nám. Míru 85/21 

 

Termín: 30.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

716/21 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 9. 2. 2021 do 25. 2. 2021 dle usnesení rady města č. 2635/21 ze dne 

4. 2. 2021, uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 4. 2021, 

jejímž předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí kupující 

M. K., Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě budoucí kupující 

prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této 

složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s P. K., Albrechtice. 

Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s P. K., Albrechtice, a to za stejných 

podmínek s účinností od 1. 5. 2021. 

 

Termín: 31.05.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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717/21 Nadační fond Centrum bakalářských studií – darovací smlouva 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 

bakalářských studií dle předloženého materiálu. 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

718/21 Čestné občanství města Šumperka 

uděluje 

čestné občanství města Šumperka T. M. 

 

Termín: 22.04.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

719/21 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2020 

bere na vědomí 

zprávu o stavu požární ochrany za rok 2020 dle předloženého materiálu. 

 

 

 

720/21 Zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2020 

bere na vědomí 

zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2020 dle předloženého materiálu. 

 

 

 

721/21 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2020 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti sociálního odboru za rok 2020. 

 

 

 

722/21 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2020 

bere na vědomí 

informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku za rok 

2020. 
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723/21 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2020 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2020. 

 

 

 

724/21 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 2/2021 z jednání finančního výboru dne 12. 4. 2021. 

 

 

 

725/21 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 16/2021 ze zasedání kontrolního výboru dne 2. 2. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 

 



 Vyhodnocení programu "Podpora neziskových akcí" Příloha č. 1 usnesení ZM č. 689/21 ze dne 22. 4. 2021
(kompetence ZM)

   

název právnické/fyzické osoby adresa statutár

32 BLUES APERITIV a BLUES ALIVE 2021 BLUES ALIVE, s.r.o. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír Mgr. 500 000 450 000

40 Šumperský Majáles 2021 Šumperský Majáles, z.s. Jiřího z Poděbrad 2008/24, 787 01 Šumperk Stonová Zuzana Mgr. 150 000 100 000

41 Paměť národa Střední Morava 2021 Post Bellum, z.ú.- Paměť národa Střední Morava Nábřeží Přemyslovců 867/8, 779 00 Olomouc Petrtýl Martin 131 938 25 000

48 Džemfest 2021 Kraj pro život, s.r.o. 8. května 971/59, 787 01 Šumperk Polák Ondřej Ing. 190 000 150 000

72 KLASIKA VIVA 2021 Klasika Viva, z.s. V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman MgA. 70 000 70 000

73 Klášterní hudební slavnosti 2021 Roman Janků Management, s.r.o. V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman MgA. 110 000 110 000

součty 1 151 938 905 000

Vyhodnocení programu "Podpora neziskových akcí" Příloha č. 2 usnesení ZM č. 690/21 ze dne 22. 4. 2021
(kompetence ZM)

   

název právnické/fyzické osoby adresa statutár

75 Příměstský tábor 2021 Wau Production, z.s. Severovýchod 481/23, 789 01 Zábřeh Bartoš Pavel 58 380 0

 součty  58 380 0

č
ís

lo

název akce

požadovaná 

částka

doporučená 

částka

č
ís

lo

název akce

požadovaná 

částka

doporučená 

částka



Vyhodnocení programu "Podpora celoroční činnosti" Příloha č. 3 usnesení ZM č. 691/21 ze dne 22. 4. 2021
(kompetence ZM)

   

název právnické osoby adresa statutár

1 Tělocvičná Jednota Sokol Šumperk U Tenisu 1106/4, 787 01 Šumperk Porteš František, Hošek Petr 500 000 250 000  

2 Armáda spásy Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha Malach Aleš Bc. 60 000 10 000

6 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava Balabánová Helena Mgr. 60 000 20 000

11 Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc Pekařová Martina Ing. 60 000 15 000

13 Multisport Outdoor, z.s. Revoluční 1689/12B, 787 01 Šumperk Paloncý Pavel Mgr. 60 000 30 000

14 Magnus orienteering, z.s. Tyršova 1581/12, 787 01 Šumperk Pavlík Radek 60 000 13 000

15 Asper Šumperk, z.s. Šmeralova 776/4, 787 01 Šumperk Matěj Petr Ing. 100 000 100 000

16 SKI KLUB Šumperk, spolek Tyršova 1581/12, 787 01 Šumperk Hanák Jiří Ing. 60 000 24 000

17 Tydli Mydli, z.s. Reissova 2456/47, 787 01 Šumperk Žouželová Jana 60 000 6 000

22 Sdružení D, z.ú. 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc Němeček Pavel Ing. 60 000 10 000

23 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Sluneční 2692/38, 787 01 Šumperk Urbanová Silvie 80 000 79 000

24 SK Severka Šumperk, z.s. Janáčkova 1949/39, 787 01 Šumperk Král Václav Mgr. 60 000 22 000

28 Junák - český skaut, středisko Rudy Knotka Šumperk, z.s. nám. Jana Zajíce 2832/11, 787 01 Šumperk Kuchtík Martin Mgr. 60 000 60 000

30 SONS ČR, z.s., oblastní odbočka Šumperk  8. května 444/22, 787 01 Šumperk Jandrtová Renata Bc. 60 000 25 000

32 Cannibals baseball Šumperk, z.s. Tyršova 89/26, 787 01 Šumperk Cahlík Tomáš DiS. 60 000 22 000

33 Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. Králec 29, 788 20 Dolní Studénky Turczer Petr Ing. 60 000 40 000

34 TJ Šumperk, z.s. Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 500 000 452 000

36 AVZO TSČ ČR p.s. Šumperk-Temenice Pod Senovou 2680/66, 787 01 Šumperk Kvapil Jiří 60 000 12 000

40 Wau Production, z.s. Severovýchod 481/23, 789 01 Zábřeh Bartoš Pavel 159 250 5 000

součty 2 179 250 1 195 000

 

Vyhodnocení programu "Podpora celoroční činnosti" Příloha č. 4 usnesení ZM č. 692/21 ze dne 22. 4. 2021
(kompetence ZM)

   

název právnické osoby adresa statutár

29 DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk Nedomová Věra Ing. 60 000 0

31 Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Petrov nad Desnou 203, 788 16 Bachová Lenka 60 000 0

součty 120 000 0

č
ís

lo požadovaná 

částka

doporučená 

částka

č
ís

lo požadovaná 

částka

doporučená 

částka



Vyhodnocení programu "Podpora výkonnostního sportu"  Příloha č. 5 usnesení ZM č. 693/21 ze dne 22. 4. 2021
(kompetence ZM)

   

název právnické osoby adresa statutár

14 Multisport Outdoor, z.s. outdoorové sporty  Revoluční 1689/12B, 787 01 Šumperk Paloncý Pavel Mgr. 100 000 40 000

17 Asper Šumperk, z.s. družstvo florbalu - muži A a junioři Šmeralova 776/4, 787 01 Šumperk Matěj Petr Ing. 120 000 120 000

18 SIDE MX CLUB Šumperk, z.s. sidecarcrossový klub Nerudova 1321/59, 787 01 Šumperk Urbánek Kamil Ing. 60 000 20 000

34 TJ Šumperk, z.s.  družstvo basketbalu - muži Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 73 000 65 000

součty 353 000 245 000

č
ís

lo

název oblasti

požadovaná 

částka

doporučená 

částka
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