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Naše čj.: MUSP 72030/2021 

Naše sp. zn.: 69018/2021 TAJ/IVNO *MUSPX02B1YQ4* 

 

U S N E S E N Í  

z 23. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 6. 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. 

 

726/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 576/20, 619/20, 640/20, 667/21, 684/21, 686/21, 687/21, 

688/21, 689/21, 690/21, 691/21, 692/21, 693/21, 694/21, 695/21, 696/21, 697/21, 

699/21, 700/21, 706/21, 711/21, 716/21, 718/21 

 

 

727/21 Časový a obsahový program schůzí rady města II. pololetí 2021 

bere na vědomí  

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

 

728/21 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města II. pololetí 2021 

schvaluje 

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

 

 

Termín: 24.06.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

729/21 Závěrečný účet města Šumperka 

schvaluje 

celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2020 bez výhrad.  

Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2020: 

Příjmy celkem  700.451 tis. Kč 

Výdaje celkem  672.525 tis. Kč 

Termín: 24.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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730/21 Závěrečný účet města Šumperka 

bere na vědomí 

a) zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2020 

b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 

c) přehled výsledků hospodaření organizací města 

d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. do 31. 12. 2020 

 

 

 

731/21 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2020 

schvaluje 

Výrok: 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, schvaluje účetní závěrku města Šumperka, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 

dni 31. 12. 2020. 

 

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: účetní závěrka města Šumperk 

k 31. 12. 2020 

Sídlo: 787 01 Šumperk, nám. Míru 1 

IČO: 00303461 

DIČ: CZ00303461 

 

Termín: 24.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

732/21 Plnění daňových a nedaňových příjmů města Šumperka 

bere na vědomí 

plnění rozpočtu u vybraných daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31. 5. 2021. 

 

 

733/21 Plnění investiční výstavby k 31. 5. 2021 

bere na vědomí 

plnění plánu investiční výstavby k 31. 5. 2021. 

 

 

734/21 Hospodaření s komunálním odpadem za rok 2020 

bere na vědomí 

 

- výsledky hospodaření s komunálním odpadem za rok 2020 

 

- rozpočet hospodaření s komunálním odpadem na rok 2021 
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735/21 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2020 

bere na vědomí 

předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2020. 

 

 

 

736/21 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo VIII roku 2021: 

příjmy ve výši:       3 937 tis. Kč 

výdaje ve výši:      -4 618 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  595 015 tis. Kč 

výdaje celkem:  722 069 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 786 088 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:   742 769 tis. Kč 

 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

737/21 Divadlo Šumperk – investiční dotace na rekonstrukci Opery  

schvaluje 

poskytnutí investiční účelové dotace Divadlu Šumperk, s. r. o., se sídlem Komenského 312/3, 

Šumperk, IČO 25875906, ve výši 445 tis. Kč na rekonstrukci Opery. 

 

Termín: 31.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

738/21 Divadlo Šumperk – investiční dotace na rekonstrukci Opery  

ukládá RM 

zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2021 částku 445 tis. Kč jako 

investiční účelovou dotaci Divadlu Šumperk, s. r. o., na rekonstrukci Opery. 

 

Termín: 15.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

739/21 Dotace na financování nutných oprav v budově Domu kultury Šumperk 

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. 
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Příjemce:  Dům kultury Šumperk, s. r. o., se sídlem Fialova 416/3, Šumperk, 

IČO 25818830 

Zastoupený: Mgr. Hanou Pískovou, jednatelkou 

 Účel použití:   na provedení oprav předmětu nájmu – objektu domu kultury a Penzionu G 

 Výše částky:    250.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

 

Termín: 31.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

740/21 Dotace na financování nutných oprav v budově Domu kultury Šumperk 

ukládá RM 

zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2021 dotaci ve výši 250.000,-- Kč 

pro Dům kultury Šumperk, s. r. o., na zajištění oprav předmětu nájmu. 

 

Termín: 15.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

741/21 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka na 

kompenzaci nákladů závazku veřejné služby – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Šumperka na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby uzavřené mezi společností 

Šumperské sportovní areály, s. r. o., se sídlem Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, 

a městem Šumperkem, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, ze dne 9. 5. 2017 dle 

předloženého návrhu. 

Termín: 30.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

742/21 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 6. 2021, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucí kupující P. G., 

Štíty. 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 J. H., Nový Malín. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s J. H., Nový Malín, a to za stejných 

podmínek s účinností od 1. 7. 2021. 

Termín: 31.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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743/21 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 6. 2021, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucími kupujícími 

A. a J. V., Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě budoucí kupující 

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

složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnali s J. a J. R., Šumperk. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s manželi J. a J. R., Šumperk, a to 

za stejných podmínek s účinností od 1. 7. 2021. 

 

Termín: 31.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

744/21 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

bere na vědomí, 

že na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 19. 5. 2021 čj. 21D 160/2021-

84, které nabylo právní moci dne 19. 5. 2021, ve věci řízení o pozůstalosti po M. H., zemř. dne 

9. 1. 2021, nabyl  zůst. M. H., Malá Morava, práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy 

o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne 22. 2. 2008 mezi městem Šumperkem jako budoucím 

prodávajícím a M. H., posl. bytem Šumperk, jako budoucí kupující, jejímž předmětem je byt 

v budově nám. Jana Zajíce 13, Šumperk. 

 

 

 

745/21 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

bere na vědomí, 

že na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 17. 3. 2021, čj. 21D 388/2008-

64, které nabylo právní moci dne 17. 3. 2021, ve věci řízení o pozůstalosti po J. H., zemř. 

21. 9. 2007, nabyla poz. L. H., podíl 1/4, a poz. J. V., Dolní Loučky, podíl 1/4 práv a povinností 

vyplývající ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené mezi městem Šumperkem jako 

budoucím prodávajícím a J. a L. H., jako budoucími kupujícími, dne 2. 7. 2002, týkající se 

bytové jednotky v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk. 

A současně bere na vědomí, že na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 

17. 3. 2021, čj. 21D 1058/2020-42, které nabylo právní moci dne 17. 3. 2021, ve věci řízení 

o pozůstalosti po L. H., zemř. 11. 9. 2020, nabyli rovným dílem P. U., Brno, a T. U., Hrabišín, 

podíl 3/4 práv a povinností vyplývající ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené mezi 

městem Šumperkem jako budoucím prodávajícím a J. a L. H., jako budoucími kupujícími, dne 

2. 7. 2002, týkající se bytové jednotky v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk. 
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746/21 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

souhlasí 

s převodem podílu o velikosti 1/4 práv a povinností vyplývající ze smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě, uzavřené mezi městem Šumperkem jako budoucím prodávajícím a J. a L. H., oba 

posl. bytem Šumperk, jako budoucími kupujícími dne 2. 7. 2002, týkající se bytové jednotky 

v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk, z postupitelky J. V., Dolní Loučky, na postupníky P. U., 

Brno, a T. U., Hrabišín, dle smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě a smlouvě o advokátní úschově ze dne 25. 5. 2021. 

 

Termín: 31.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

747/21 MJP - prodej části pozemku p.č. 1184/5 v k.ú. Horní Temenice (or. při ul. Temenické 

nad hasičskou zbrojnicí) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 12. 4. 2021 do 28. 4. 2021, dle usnesení rady města č. 2819/21 ze dne 8. 4. 2021, 

prodej části pozemku p.č. 1184/5 o výměře 31 m2, dle GP zak. č. 1151-90/2021 

vyhotoveného Ing. Květoslavem Berkou p.p.č. 1184/23 o výměře 31 m2  v k.ú. Horní 

Temenice. 

 

Kupující: F. Š., Šumperk 

 

Podmínky prodeje:  

- kupní cena: 1.000,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu  

- účel prodeje: zpevněná plocha pro vjezd a parkování aut k rodinnému domu 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

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

nemovitostí 

 

Termín: 30.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

748/21 MJP - změna usnesení ZM č. 61/18 ze dne 13. 12. 2018 – budoucí prodej pozemků 

u domu Jeremenkova 12, Šumperk 

schvaluje 

v souladu se zveřejněným záměrem změnit smlouvu o smlouvě budoucí kupní označenou 

SML/2019/0220/MJP/vr, kde budoucím kupujícím je Společenství vlastníků jednotek domu 

Jeremenkova 12, Šumperk, IČO 25912836 a jejímž předmětem budoucího prodeje jsou části  

p.p.č. 1320/16 a p.č.st. 904/1 oba v k.ú. Šumperk, která byla zveřejněna od 24. 5. 2021 do 

9. 6. 2021 v souladu s usnesením RM č. 3073/21 ze dne 20. 5. 2021, změnu usnesení ZM 

č. 61/18 ze dne 13. 12. 2018, která spočívá ve změně původního textu: 

 

- „vlastnické právo bude převedeno po vydání pravomocného stavebního povolení na 

výstavbu parkoviště na části p.p.č. 1320/16 a části st.p.č. 904/1 v k.ú. Šumperk, po 

vyhotovení geometrického plánu a schválení v zastupitelstvu města, nejpozději do 

31. 12. 2022“ novým textem - vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího prodeje 

bude převedeno po dokončení výstavby parkoviště, po zaměření stavby a schválení 

v zastupitelstvu města, za splnění těchto podmínek nejpozději do 30. 6. 2024 
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dále dojde ke změně původního textu  

 

- „prodávající si vyhrazuje od záměru prodeje předmětných částí pozemků jednostranně 

odstoupit v případě, pokud nebude do 30. 6. 2021 vydáno pravomocné stavební povolení, 

v případě schválení prodloužení termínu sjednaného práva k odstoupení pro nesplnění 

podmínky vydání pravomocného stavebního povolení  v termínu, bude uzavřen dodatek ke 

smlouvě budoucí kupní, kterým dojde k posunutí termínu vydání pravomocného stavební 

povolení a tím i termínu sjednaného práva odstoupení ze strany budoucího prodávajícího 

s tím, že další podmínky převodu vlastnického práva nebudou měněny“ novým textem -   

prodávající si vyhrazuje od záměru prodeje předmětných částí pozemků  jednostranně 

odstoupit v případě, pokud nebude do 30. 6. 2022 vydáno pravomocné stavební povolení 

a v případě, pokud nebude do 31. 12. 2023 dokončena výstavba parkoviště.  

 

Změny podmínek smlouvy budoucí kupní budou předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí 

kupní. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změny. 

 

 

Termín: 30.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

749/21 MJP - prodej p.p.č. 1439/1 a p.č. st. 1707/2 v k.ú. Šumperk (or. při ul. B. Václavka) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 4. 5. 2020 do 21. 5. 2020 dle usnesení rady města č. 1747/20 ze dne 29. 4. 2020, prodej 

p.p.č. 1439/1 o výměře 839 m2 a p.č.st. 1707/2 o výměře 315 m2, dle GP č. 7190-121-2020 

vyhotoveného Ing. Igorem Vychopeněm pozemky označeny jako p.č.st. 1707/2 

o výměře 65 m2, p.p.č. 1439/1 o výměře 51 m2, p.p.č. 1439/37 o výměře 391 m2, p.p.č. 

1439/36 o výměře 465 m2 a p.č.st. 1707/4 o výměře 182 m2 vše v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: 

I. M., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p.č.st. 1707/4, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/16 p.č.st. 1707/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 p.p.č. 1439/1 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 57/391 p.p.č. 1439/37, M. O., Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/8 p.č.st. 1707/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 p.č.st. 1707/2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 p.p.č. 1439/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 57/391 

p.p.č. 1439/37, J. a J. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 p.č.st. 1707/4, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p.č.st. 1707/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p.p.č. 

1439/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 146/391 p.p.č. 1439/37, M. V., Sobotín, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 p.č.st. 1707/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p.č.st. 

1707/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p.p.č. 1439/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

103/391 p.p.č. 1439/37, FEMINA PLUS s. r. o., se sídlem Muchova 3176/10, Šumperk, 

IČO 27793281, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 p.č.st. 1707/4, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/8 p.č.st. 1707/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p.p.č. 1439/1 

a spoluvlastnický podíl o velikosti 28/391 p.p.č. 1439/37, L. a J. N., Šumperk, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/8 p.č.st. 1707/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p.p.č. 1439/1, 

J. a M. A., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p.č.st. 1707/2 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/8 p.p.č. 1439/1, V. a S. R., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p.č.st. 

1707/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p.p.č. 1439/1, M. a J. V., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 p.č.st. 1707/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 

p.p.č. 1439/1 vše v k.ú. Šumperk. 
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Podmínky: 

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

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

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

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

zápis vkladu práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 24.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

750/21 MJP - prodej p.p.č. 378/11 v k.ú. Horní Temenice (or. na zahrádkářskou kolonií 

v Temenici, dolní část směr Bohdíkov) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 10. 5. 2021 do 26. 5. 2021, dle usnesení rady města č. 2937/21 ze dne 6. 5. 2021, 

prodej pozemku p.č. 378/11 o výměře 93 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: L. T., Šumperk 

 

Podmínky: 

- kupní cena:  150,-- Kč/m2, bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- v případě vytýčení pozemku budou náklady na vytýčení pozemku připočítány ke kupní ceně 

pozemku 

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

nemovitostí 

 

Termín: 30.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

751/21 MJP - prodej pozemku p.č. 57 v k.ú. Krásné u Šumperka (chatová oblast nad lomem) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 12. 4. 2021 do 28. 4. 2021, dle usnesení rady města č. 2818/21 ze dne 8. 4. 2021 a dále 

v souladu s usnesením rady města č. 2942/21 ze dne 6. 5. 2021, prodej pozemku p.č. 57 

o výměře 849 m2 v k.ú. Krásné u Šumperka. 

 

Kupující: A. S., Šumperk 

 

Podmínky: 

- kupní cena: 75,-- Kč/m2, kupující uhradí kupní cenu 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  

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

nemovitostí 

 

Termín: 30.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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752/21 MJP - prodej části p.p.č. 166/2 v k.ú. Šumperk (or. za Slovanem) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 12. 4. 2021 do 28. 4. 2021 dle usnesení rady města č. 2817/21 ze dne 8. 4. 2021, prodej 

části p.p.č. 166/2 o výměře 19 m2, dle GP číslo 7279-88/2021 vypracovaného 

Ing. Květoslavem Berkou pozemek označen jako p.p.č. 166/5 o výměře 19 m2 vše v k.ú. 

Šumperk.  

 

Kupující:  

L. P., Vikýřovice, M. F., Velké Losiny, L. H., Dolní Studénky, L. K., Olomouc, R. P., Šumperk, T. P., 

Šumperk, L. V., Šumperk, Botax Šumperk spol. s r. o., se sídlem M. R. Štefánika 2835/28, 

Šumperk, J. a V. H., Šumperk, a T. V., Šumperk, každý kupující kupuje spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/10 z p.p.č. 166/5 v k.ú. Šumperk 

 

Podmínky:  

- účel prodeje: zajištění vjezdu k nemovitostem ve vlastnictví kupujících 

- kupní cena pozemku: dle znaleckého posudku 38.000,-- Kč bez DPH, pokud bude 

stanovena zákonná povinnost odvodu DPH, bude ke kupní ceně DPH připočteno  

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku 

a správního poplatku za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

753/21 MJP - realizace budoucího prodeje části pozemku p.č. 108/2 v k.ú. Dolní Temenice 

(vedle Penny marketu v Temenici) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 23. 7. 2019 do 9. 8. 2019, dle usnesení rady města č. 887/19 ze dne 18. 7. 2019 

a podle usnesení zastupitelstva města č. 298/19 ze dne 19. 9. 2019, kterým byl vydán příslib 

prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 108/2 o výměře 21 m2, dle GP zak. č. 1069-126/2020 

ze dne 2. 11. 2020 je pozemek označen jako p.č. 108/129 vše v k.ú. Dolní Temenice. 

 

Kupující: R. Č., Šumperk 

 

Podmínky: 

- účel prodeje: výstavba garáže 

- kupní cena: 1.725,-- Kč/m2  + DPH, stanovena smlouvou budoucí kupní označenou jako 

SML/2019/0923/MJP/Vr, kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

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

zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 30.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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754/21 MJP - prohlášení vlastníka k budově nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk 

schvaluje 

prohlášení vlastníka nemovité věci o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo 

k jednotkám (80 jednotek se způsobem využití byt) podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, a to pozemku st.p.č. 725/7 v kat. území Šumperk, obec Šumperk, 

jehož součástí je budova s č.p. 2958, adresní místa nám. Jana Zajíce 2958/13, nám. Jana 

Zajíce 2958/14, 787 01 Šumperk. 

 

Termín: 30.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

755/21 MJP - odpis pohledávky 

schvaluje 

odpis nedobytné pohledávky ve výši 27.379,-- Kč za M. K., Hanušovice, vzniklé neuhrazením 

náhrady škody způsobené na majetku města. 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

756/21 MJP - prodej části st.p.č. 874, části st.p.č. 869, p.č. 2981/2 a p.č. 578/2, vše 

v k.ú. Šumperk (budova ředitelství a pavilon F kožní + bývalá vrátnice) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 12. 4. 2021 do 28. 4. 2021 dle usnesení rady města č. 2845/21 ze dne 8. 4. 2021, prodej 

pozemku p.č. 2981/2, pozemku p.č. 578/2, části pozemku st.p.č. 874 o výměře 

882 m2 (dle GP č. 7271-67/2021 st.p.č. 874 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba bez čp/če – stavba občanského vybavení „budova ředitelství“ o výměře 456 m2, díly 

„a+b+c“ o výměře 426 m2) a části pozemku st.p.č. 869 o výměře 2 500 m2 (dle GP č. 7230-

16/2021 st.p.č. 869/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 700 – stavba 

občanského vybavení „pavilon F kožní“ o výměře 1 371 m2, st.p.č. 869/2 zastavěná plocha 

a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba „bývalá vrátnice“ o výměře 92 m2, 

p.č. 3401/2 o výměře 739 m2 a p.č. 3401/3 o výměře 298 m2), včetně všech součástí 

a příslušenství, vše v obci a 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 

- účel prodeje: provozování zdravotnické činnosti 

- kupní cena: ve výši dle znaleckého posudku 

- pozemky p.č.  2981/2 a p.č. 578/2  - 4.980.000,-- Kč 

- část pozemku st.p.č. 874 o výměře 882 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, 3.254.800,- Kč  

- část pozemku st.p.č. 869 o výměře 2 500 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba čp. 700, 10.050.000,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši 

- kupující je povinen uhradit kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 
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- přes pozemek p.č. 2981/2 v k.ú. Šumperk bude sjednáno věcné břemeno spočívající 

v právu stezky a cesty ve prospěch vlastníka pozemků st.p.č. 1769/1, jehož součástí je 

budova bez čp/če, st.p.č. 1184 a st.p.č. 6360, jejichž součástí je budova č.p. 1006 a část 

st.p.č. 874 (dle GP pro rozdělení pozemku st.p.č. 874 jde o pozemek p.č. 3417). Aktuálním 

vlastníkem těchto nemovitých věcí je město Šumperk. Věcné břemeno bude zřízeno na 

dobu neurčitou a za úplatu ve výši 10.000,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši 

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

vyhotovení znaleckého posudku ve výši 45.000,-- Kč a správní poplatek za zápis 

vlastnického práva do katastru nemovitostí) 

 

Termín: 31.10.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

757/21 MJP - změna usnesení ZM č. 523/20 – prodej majetku ve vlastnictví města 

Šumperka 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 523/20 ze dne 18. 6. 2020, kterým bylo schváleno přeřazení 

v usnesení uvedených nemovitých věcí ze „Seznamu majetku určeného k ponechání v majetku 

města“ na „Seznam majetku určeného k prodeji“. Změna spočívá ve vypuštění nemovitých 

věcí, pozemku st.p.č. 1044, jehož součástí je budova č.p. 878 v k.ú. Šumperk (Balbínova 17) a 

pozemku st.p.č. 1045, jehož součástí je budova č.p. 879 v k.ú. Šumperk (Balbínova 19) 

z usnesení ZM č. 523/20 a jejich přeřazení zpět na „Seznam majetku určeného k ponechání 

v majetku města“. 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

758/21 MJP - zrušení Zásad pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor 

ve vlastnictví města Šumperka 

ruší 

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka 

vydané zastupitelstvem města Šumperka usnesením č. 1433/09 ze dne 10. 12. 2009 ve 

znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, a to ke dni 30. 6. 2021. 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

759/21 MJP - prohlášení vlastníka nemovitých věcí 17. listopadu 3 a 5 

schvaluje 

prohlášení vlastníka nemovité věci o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo 

k jednotkám (tři bytové jednotky a dva nebytové prostory) podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a to pozemku st.p.č. 188/2, jehož součástí je budova 

s č.p. 1247 v obci a k.ú. Šumperk, adresní místo 17. listopadu 1247/3, 787 01 Šumperk. 

 

Termín: 31.10.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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760/21 MJP - prohlášení vlastníka nemovitých věcí 17. listopadu 3 a 5 

schvaluje 

prohlášení vlastníka nemovité věci o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo 

k jednotkám (čtyři bytové jednotky a dva nebytové prostory) podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a to pozemku st.p.č. 188/3, jehož součástí je budova 

s č.p. 1326 v obci a k.ú. Šumperk, adresní místo 17. listopadu 1326/5, 787 01 Šumperk. 

 

Termín: 31.10.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

761/21 MJP - podmínky prodeje domů na „Seznamu majetku určeného k prodeji“ 

17. listopadu 3 a 5 

schvaluje 

podmínky prodeje nemovitých věcí, pozemku st.p.č. 188/2, jehož součástí je budova s č.p. 

1247 a pozemku st.p.č. 188/3, jehož součástí je budova s č.p. 1326, vše v obci a k.ú. 

Šumperk, ve vlastnictví města Šumperka uvedených na „Seznamu majetku určeného 

k prodeji“, adresní místo 17. listopadu 3 a 17. listopadu 5, Šumperk: 

- předmětem prodeje jsou jednotky se způsobem využití byt, včetně součástí 

a příslušenství, které budou v domech vymezeny prohlášením vlastníka podle příslušných 

ustanovení občanského zákoníku, jakož i podíly na společných částech nemovitých věcí, 

kterými jsou pozemky st.p.č. 188/2 a st.p.č. 188/3, vše v obci a k.ú. Šumperk 

- nájemce, který užívá byt na základě platné nájemní smlouvy, má předkupní právo 

k jednotce, které zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od jejího doručení 

nájemci. Pokud nájemce nabídku nepřijme, nebo nepodepíše kupní smlouvu, nebo 

neuhradí kupní cenu ve sjednané lhůtě, bude předmět prodeje nabídnut k prodeji třetím 

osobám ve veřejném výběrovém řízení za minimální cenu, za kterou byl předmět prodeje 

nabídnut nájemci. Informace o podmínkách prodeje ve VVŘ bude zveřejněna způsobem ve 

městě obvyklým  

- kupní cena bytových jednotek včetně podílu na společných částech nemovitých věcí: 

stanovená znaleckým posudkem jako cena obvyklá 28.500,-- Kč/m2. Výměra sklepů, které 

jsou příslušenstvím bytu, se do kupní ceny nezapočítává 

- povinnost uhradit celou kupní cenu ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

- kupující je povinen uhradit veškeré dluhy vůči městu Šumperk s výjimkou dlužníků 

v úpadku, jejichž dluhy jsou řešeny oddlužením podle insolvenčního zákona 

- povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru nemovitostí a 

povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

- po schválení podmínek prodeje nebudou v domech uvedených na „Seznamu majetku 

určeného k prodeji“ povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě plochy 

bytu nebo ke změně způsobu užívání stavby 

- po schválení podmínek prodeje si v domech uvedených na „Seznamu majetku určeného 

k prodeji“ budou opravy či výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

- v kupní smlouvě, v případě prodeje nájemci bude sjednáno předkupní právo jako právo 

věcné, kdy vlastníci nemovitých věcí budou povinni nabídnout ke koupi městu Šumperk 

nemovité věci v případě, že je budou chtít prodat, směnit nebo jinak i bezúplatně převést 

třetí osobě (koupěchtivému) za kupní cenu ve stejné výši, v jaké nemovité věci odkoupili od 

města Šumperka. Jako kupní cena nebude pro uplatnění předkupního práva použita cena 

nabídnutá koupěchtivým. V případě prokazatelného zhodnocení nemovitých věcí, které se 

stane jejich součástí, bude sjednáno navýšení kupní ceny o prokazatelné náklady, naopak 

v případě zhoršení hodnoty nemovitých věcí z důvodů, za které odpovídá vlastník nemovité 

věci, bude sjednáno snížení kupní ceny.  Předkupní právo bude sjednáno bezplatně na 

dobu určitou 3 roky od právního účinku vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy 

v katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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762/21 MJP - bezúplatný převod pozemku p.č. 2/5 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 

bezúplatný převod pozemku p.č. 2/5 o výměře 53 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob 

využití ostatní komunikace, v obci Šumperk, k.ú. Horní Temenice, za podmínek: 

- převodce: Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, Hradec Králové, PSČ 200 08, IČO 42196451 

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

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

nemovitostí 

- účel převodu: převod pozemku pod místní komunikací 

 

Termín: 31.10.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

763/21 MJP - podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR, Státního 

pozemkového úřadu 

schvaluje 

podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 830/2, p.č. 830/3 

a p.č. 830/4 vše v k.ú. Horní Temenice a k pozemkům p.č.  405/2, p.č. 405/3, p.č. 405/4, 

p.č. 505/8, p.č. 505/9, p.č. 505/10, p.č. 505/11, p.č. 539/2, p.č. 540/2, p.č. 540/3, p.č. 

540/4, p.č. 540/5, p.č. 540/6, p.č. 540/7, p.č. 541/21, p.č. 541/22, p.č. 554/3, p.č. 554/4, 

p.č. 554/5, p.č. 554/6, p.č. 556/14, p.č. 556/15, p.č. 556/16, p.č. 556/17, p.č. 895/2, p.č. 

895/3 a p.č. 895/4 vše v k.ú. Dolní Temenice podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 

pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, které jsou ve vlastnictví ČR, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový úřad. 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: 31.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

764/21 Program regenerace MPZ na rok 2021 

ruší 

usnesení ZM č. 698/21 ze dne 22. 4. 2021 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín: 24.06.2021 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

765/21 Program regenerace MPZ na rok 2021 

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 36.472,-- 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: 24.06.2021 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 
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766/21 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:  Charita Šumperk, církevní právnická osoba, Jeremenkova 705/7, Šumperk, 

IČO 48005894 

Zastoupená: Mgr. Janou Bielikovou, ředitelkou    

Účel použití:  na stavební úpravy kamenného plotu  

Výše částky:  150.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

 

Termín: 24.06.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

767/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka - individuální žádost 

ukládá RM 

zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2021 navýšení rozpočtu odboru 

SOC ve výši 150.000,-- Kč na pokrytí žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Šumperka. 

 

Termín: 15.07.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

768/21 Volba přísedících okresního soudu 

volí 

na základě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 

v platném znění, přísedícími Okresního soudu v Šumperku na čtyřleté volební období počínající 

zvolením tyto občany:  

 

M. F., Šumperk 

J. H., Šumperk 

P. H., Šumperk 

J. K., Šumperk 

V. K., Šumperk 

R. K., Šumperk 

M. K., Šumperk, pro doručování: Šumperk 

B. L., Šumperk 

Z. M., Šumperk 

J. O., Šumperk 

J. P., Šumperk 

S. S., Šumperk 

O. V., Šumperk 

M. V., Šumperk 

M. D., Šumperk 

B. F., Šumperk 

P. V., Šumperk 

H. Č., Šumperk 
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ZM 23 – 24.06.2021 

 

  

Termín: 24.06.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

769/21 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 3/2021 z jednání finančního výboru dne 14. 6. 2021. 

 

 

770/21 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 17/2021 ze zasedání kontrolního výboru dne 13. 4. 2021. 

 

 

771/21 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 18/2021 ze zasedání kontrolního výboru dne 4. 5. 2021. 

 

 

772/21 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 19/2021 ze zasedání kontrolního výboru dne 1. 6. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 
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