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Naše čj.: MUSP 5158/2022 

Naše sp. zn.: 5154/2022 TAJ/IVNO *MUSPX02DVMBR* 

 

U S N E S E N Í  

z 27. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 27. 1. 2022 

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. 

 

875/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 299/19, 333/19, 463/20, 519/20, 524/20, 560/20, 610/20, 

615/20, 708/21, 709/21, 749/21, 752/21, 753/21, 756/21, 763/21, 765/21, 785/21, 

789/21, 795/21, 816/21, 820/21, 828/21, 829/21, 836/21, 837/21, 838/21, 840/21, 

841/21, 842/21, 843/21, 844/21, 847/21, 851/21, 854/21, 855/21, 856/11, 857/21, 

858/21, 859/21, 860/21, 861/21, 862/21, 863/21, 864/21, 865/21, 866/21, 867/21, 

868/21, 869/21, 870/21, 871/21, 872/21 

 

876/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

     81/15 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   384/16 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   876/17 do 24.03.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

     75/18 do 30.04.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   161/19 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   162/19 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   164/19 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   165/19 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   254/19 do 30.06.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   255/19 do 30.06.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   478/20 do 30.04.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

877/22 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 725/17 ze dne 23. 3. 2017 

ruší 

usnesení ZM č. 725/17 ze dne 23. 3. 2017. 

Termín: 27.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 



 

2|10 

ZM 27– 27.01.2022 

 

 

 

878/22 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo I roku 2022: 

příjmy ve výši:   0 tis. Kč 

výdaje ve výši:  146.723 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  595.105 tis. Kč 

výdaje celkem:  816.443 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 892.812 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   837.143 tis. Kč 

 

 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

879/22 Ceny města Šumperka za rok 2021 

uděluje 

v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Cenu města 

Šumperka za rok 2021: 

 

Manželé Jana a Pavel Holubářovi – zřízení hospicové péče při Charitě Šumperk 

Hrubý Jaroslav 

Komínek Petr 

Krillová Eliška a Paloncý Jan 

Tým ortopedického oddělení Nemocnice Šumperk, a. s., pod vedením primáře MUDr. Jána 

Debre, Ph.D., ve spolupráci s dalšími kolegy zainteresovaných odborností a provozů za realizaci 

unikátního projektu "Pacientská cesta" 

 

 

Termín: 07.04.2022 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

880/22 Ceny města Šumperka za rok 2021 

uděluje 

v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Zvláštní cenu 

Zastupitelstva města Šumperka za rok 2021: 

 

Fíla Ivan 

Kubíčková Eva 

Skrbek Jiří a členové Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí 

 

 

Termín: 07.04.2022 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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881/22 Plnění investiční výstavby k 31. 12. 2021 

bere na vědomí 

plnění plánu investiční výstavby k 31. 12. 2021. 

 

 

 

 

882/22 MJP - prodej pozemku p.č. 498/32 v k.ú. Šumperk (or. pozemek při ul. Vojanově) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 15. 10. 2021 do 1. 11. 2021 dle usnesení rady města č. 3463/21 ze dne 14. 10. 2021, 

prodej pozemku p.č. 498/32 o výměře 123 m2 v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: J. a J. M., Šumperk  

 

Podmínky:  

- účel prodeje: zahrada 

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

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

nemovitostí 

 

Termín: 30.04.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

883/22 MJP - prodej pozemku p.č. 498/32 v k.ú. Šumperk (or. pozemek při ul. Vojanově) 

neschvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 15. 10. 2021 do 1. 11. 2021 dle usnesení rady města č. 3463/21 ze dne 14. 10. 2021, 

prodej pozemku p.č. 498/32 o výměře 123 m2 v k.ú. Šumperk I. H., Šumperk, z důvodu 

prodeje pozemku současnému nájemci pozemků. 

 

Termín: 27.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

884/22 MJP - prodej pozemku p.č. 1032/4 v k.ú. Šumperk (pozemek při ul. Nemocniční) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 15. 10. 2021 do 1. 11. 2021 dle usnesení rady města č. 3464/21 ze dne 14. 10. 2021, 

prodej pozemku p.č. 1032/4 o výměře 174 m2 v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: A. D., Šumperk  
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Podmínky:  

- účel prodeje: zahrada 

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

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

nemovitostí 

 

Termín: 30.04.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

885/22 MJP - prodej pozemku p.č. 1032/4 v k.ú. Šumperk (pozemek při ul. Nemocniční) 

neschvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 15. 10. 2021 do 1. 11. 2021 dle usnesení rady města č. 3464/21 ze dne 14. 10. 2021, 

prodej pozemku p.č. 1032/4 o výměře 174 m2 v k.ú. Šumperk I. H., Šumperk, z důvodu 

prodeje pozemku současnému nájemci pozemků. 

 

Termín: 27.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

886/22 MJP - prodej pozemku p.č. 1032/4 v k.ú. Šumperk (pozemek při ul. Nemocniční) 

neschvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 15. 10. 2021 do 1. 11. 2021 dle usnesení rady města č. 3464/21 ze dne 14. 10. 2021, 

prodej pozemku p.č. 1032/4 o výměře 174 m2 v k.ú. Šumperk R. C., Šumperk, z důvodu 

prodeje pozemku současnému nájemci pozemků. 

 

Termín: 27.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

887/22 MJP - prodej pozemku p.č. 1032/4 v k.ú. Šumperk (pozemek při ul. Nemocniční) 

neschvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 15. 10. 2021 do 1. 11. 2021 dle usnesení rady města č. 3464/21 ze dne 14. 10. 2021,  

prodej pozemku p.č. 1032/4 o výměře 174 m2 v k.ú. Šumperk V. F., Šumperk, z důvodu 

prodeje pozemku současnému nájemci pozemků. 

 

Termín: 27.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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888/22 MJP - změna usnesení ZM č. 791/21 ze dne 16. 9. 2021 (or. zahrada za domem 

Vančurova 29, Šumperk) 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 791/21 ze dne 16. 9. 2021, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 

571/7 o výměře 303 m2 v k.ú. Šumperk. Ke změně dochází: 

 

- v části stanovení výměry u p.p.č. 571/7, kde místo 303 m2 bude nově po zápisu GP  nově 

výměra 252 m2 v k.ú. Šumperk 

- na straně kupujících a jejich spoluvlastnických podílů na předmětu prodeje. Důvodem je 

odstoupení kupujících J. Č. a I. K. od záměru odkoupit spoluvlastnický podíl, každý 

o velikosti 1/9 na pozemku p.č. 571/7 v k.ú. Šumperk. Nově kupujícími jsou:  

M. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 571/7, bytem Bludov, J. a H. G.,  

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 571/7, bytem Šumperk, H. K., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 571/7, bytem Postřelmov, M. M., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 571/7, bytem Dolní Libina, R. M., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 571/7, bytem Bludov, a J. H., V. J., V. K., 

jednotliví kupující odkoupí spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č.  571/7, všichni 

bytem Šumperk. 

Ostatní podmínky uvedené v usnesení ZM č. 791/21 zůstávají nezměněny. 

 

Termín: 31.03.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

889/22 MJP - prodej p.p.č. 571/6 v k.ú. Šumperk (zahrada za domem Vančurova 27, 

Šumperk) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 29. 9. 2020 do 14. 10. 2020 dle usnesení rady města č. 2291/20 ze dne 24. 9. 2020,   

prodej části p.p.č. 571/6 o výměře 248 m2, dle GP p.p.č. 571/6  o výměře 15 m2, p.p.č. 

571/32 o výměře 33 m2, p.p.č. 571/33  o výměře 33 m2, p.p.č. 571/34 o výměře 33 m2, 

p.p.č. 571/35 o výměře 33 m2, p.p.č. 571/36 o výměře 34 m2, p.p.č. 571/37 o výměře 34 m2, 

p.p.č. 571/38 o výměře 33 m2 vše v k.ú. Šumperk.  

 

Kupující:  

G. M., Diaková, p.p.č. 571/32 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 571/6 oba v k.ú. 

Šumperk, Z. a M. D., Šumperk, p.p.č. 571/33 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 

571/6 oba v k.ú. Šumperk, T. P., Nový Malín, p.p.č. 571/34 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/7 na p.p.č. 571/6 oba v k.ú. Šumperk, M. Č., Libina, p.p.č. 571/35 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/7 na p.p.č. 571/6 oba v k.ú. Šumperk, R. L., Šumperk, p.p.č. 571/36 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 571/6 oba v k.ú. Šumperk, J. K., Šumperk, p.p.č. 

571/37 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 571/6 oba v k.ú. Šumperk 

a  P. O., Šumperk, p.p.č. 571/38 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 571/6 oba 

v k.ú. Šumperk 

 

Podmínky: 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud bude stanovena zákonná povinnost 

odvodu z kupní ceny 

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

návrhu na vklad vlastnického práva 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 

Termín: 27.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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890/22 MJP - směna pozemků mezi městem Šumperkem a L. a L. P. (or. točka autobusu 

v Temenici u tzv. hasičské sušárny) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 20. 12. 2021 do 5. 1. 2022 dle usnesení rady města č. 3686/21 ze dne 16. 12. 2021, 

směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to formou směnné 

smlouvy s finančním vyrovnáním, za podmínek: 

 

- z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví L. a L. P. bude převeden p.p.č. 19 o výměře 

332 m2 a část p.p.č. 1340/3, dle geometrického plánu díl „c“ pozemku o výměře 114 m2 a 

část p.p.č. 18/1, dle geometrického plánu díl „a“ pozemku o výměře 235 m2, spojením dílů 

vznikl geometrickým plánem p.p.č. 18/11 o výměře 349 m2 

- z vlastnictví L. a L. P. bude do vlastnictví města Šumperka převeden p.p.č. 1377/10 

o výměře 2 m2 v k.ú. Horní Temenice 

- kupní cena směňovaných pozemků za 1m2 pozemku se stanovuje na 300,-- Kč/m2 

- hodnota směňovaných pozemků jednotlivými stranami směnné smlouvy bude uhrazena do 

30 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy 

- L. a L. P. uhradí 1/6 nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu 

- podmínkou uzavření směny pozemků je: 

- že L. a L. P. souhlasí se zřízením služebnosti vedení dešťové kanalizace ve prospěch 

města Šumperka na pozemku č.st. 12 v k.ú. Horní Temenice, který je v jejich vlastnictví 

- služebnost vedení dešťové kanalizace bude sjednána v rámci směny i na pozemku 

18/11 a p.p.č. 19 v k.ú. Horní Temenice, které jsou předmětem směny a jsou ve 

vlastnictví města Šumperka 

- služebnost bude zřízena na dobu neurčitou bezúplatně 

- směňující strany uhradí společně náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického 

práva do katastru na základě směnné smlouvy 

 

 

Termín: 31.05.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

891/22 MJP - směna pozemků mezi městem Šumperkem a L. a L. P. (or. točka autobusu 

v Temenici u tzv. hasičské sušárny) 

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení smlouvy budoucí kupní ze dne 21. 4. 2010, jejímž předmětem byl 

příslib prodeje části p.p.č. 18/1 o výměře cca 230 m2 a části p.p.č. 1340/3 o výměře 1340/3 

o výměře cca 125 m2 a pozemku p.č. 19 o výměře 481 m2 vše v k.ú. Horní Temenice, kde 

budoucím prodávajícím je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, a budoucími kupujícími jsou L. a L. P., Šumperk. Důvodem ukončení sjednané 

smlouvy je uzavření směnné smlouvy mezi smluvními stranami ze smlouvy budoucí kupní, 

jejímž předmětem jsou pozemky, které jsou předmětem smlouvy budoucí kupní. 

 

Termín: 31.05.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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892/22 MJP - bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1411/1 a p.č. 1411/2 v k.ú. Horní Temenice 

(pod lávkou vybudovanou v rámci akce „Cyklostezka Bratrušov“) 

schvaluje 

bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1411/1 o výměře 15 m2 a pozemku p.č. 1411/2 o výměře 

3 m2 vše v k.ú. Horní Temenice, z vlastnictví obce Bratrušov, se sídlem Bratrušov 176, 

PSČ 787 01, IČO 00635847, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou části lávky vybudované v rámci akce 

„Cyklostezka Bratrušov“ 

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

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

893/22 MJP - majetkoprávní řešení pozemků pro stavby v lokalitě u PZ IV v Šumperku 

ruší 

usnesení ZM č. 74/18 ze dne 13. 12. 2018 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín: 27.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

894/22 MJP - majetkoprávní řešení pozemků pro stavby v lokalitě u PZ IV v Šumperku 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za těchto podmínek: 

 

- budoucí prodávající: BM LAND ČESKO s. r. o., se sídlem Türkova 1272/7, Praha 4, Chodov, 

PSČ 149 00, IČO 04335686 

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

- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou komunikace, 

protipovodňových opatření a cyklotrasy v lokalitě průmyslové zóny IV v Šumperku 

- předmět budoucího výkupu: 

 

- pozemky pro stavbu komunikace a protipovodňových opatření: 

 

část pozemku p.č. 984/4 o výměře 347 m2 označená dle GP č. 7074-207/2019 jako 

pozemek p.č. 984/13 trvalý travní porost o výměře 347 m2, část pozemku p.č. 1015/1 

o výměře 128 m2 označená dle GP č. 7074-207/2019 jako pozemek p.č. 1015/3 

trvalý travní porost o výměře 128 m2, část pozemku p.č. 1015/1 o výměře 29 m2, část 

pozemku p.č. 1015/2 o výměře 117 m2, které byly GP č. 7074-207/2019 sloučeny do 

pozemku p.č. 1015/2 trvalý travní porost o výměře 146 m2, část pozemku p.č. 1067/2 

o výměře 131 m2 označená dle GP č. 7074-207/2019 jako pozemek p.č. 1067/31 

orná půda o výměře 131 m2, část pozemku p.č. 1067/2 o výměře 226 m2 označená 

dle GP č. 7074-207/2019 jako pozemek p.č. 1067/32 orná půda o výměře 226 m2, 

část pozemku p.č. 1067/2 o výměře 13 m2, část pozemku p.č. 1067/28 o výměře 

43 m2 a část pozemku p.č. 1067/29 o výměře 331 m2, které byly GP č. 7074-

207/2019 sloučeny do pozemku p.č. 1067/34 orná půda o výměře 387 m2, část 

pozemku p.č. 2094/3 o výměře 56 m2 označená dle GP č. 7074-207/2019 jako 

pozemek p.č. 2094/12 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 56 m2, část 

pozemku p.č. 2094/8 o výměře 15 m2 označená dle GP č. 7074-207/2019 jako 

pozemek p.č. 2094/14 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 15 m2 
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- pozemky pro stavbu cyklotrasy: 

 

část pozemku p.č. 984/4 o výměře 77 m2 a část pozemku p.č. 984/5 o výměře 14 m2, 

které byly GP č. 7074-207/2019 sloučeny do pozemku p.č. 984/14 trvalý travní porost 

o výměře 91 m2, část pozemku p.č. 1015/1 o výměře 454 m2 a část pozemku p.č. 

1015/2 o výměře 1 m2, které byly GP č. 7074-207/2019 sloučeny do pozemku p.č. 

1015/4 trvalý travní porost o výměře 455 m2, část pozemku p.č. 1067/2 o výměře 

1 135 m2, část pozemku p.č. 1067/28 o výměře 127 m2 a část pozemku p.č. 

1067/29 o výměře 547 m2, které byly GP č. 7074-207/2019 sloučeny do pozemku 

p.č. 1067/33 orná půda o výměře 1 809 m2, část pozemku p.č. 2094/3 o výměře 

114 m2 označená dle GP č. 7074-207/2019 jako pozemek p.č. 2094/11 ostatní 

plocha/ostatní komunikace o výměře 114 m2, část pozemku p.č. 2094/8 o výměře 

29 m2 označená dle GP č. 7074-207/2019 jako pozemek p.č. 2094/13 ostatní 

plocha/ostatní komunikace o výměře 29 m2, 

 

vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk 

 

- kupní cena: 369,-- Kč/m2 + sazba DPH za pozemky pro stavbu komunikace a 

protipovodňových opatření, 392,-- Kč/m2 + sazba DPH za pozemky pro stavbu cyklotrasy 

- kupní cenu složí kupující po uzavření vlastní kupní smlouvy do notářské úschovy s tím, že 

kupní cena bude uvolněna na účet prodávajícího po zápisu vkladu vlastnického práva na 

kupujícího, náklady notářské úschovy uhradí kupující 

- návrh na vklad bude podán po složení kupní ceny do notářské úschovy 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva a zákazu zcizení nebo 

zatížení váznoucích na předmětu převodu v termínu nejpozději do 30. 6. 2022 

- geometrický plán uhradil na vlastní náklady budoucí kupující 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí kupující 

 

 

Termín: 30.04.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

895/22 MJP - majetkoprávní řešení pozemků pro stavby v lokalitě u PZ IV v Šumperku 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 20. 12. 2021 do 5. 1. 2022 dle usnesení RM č. 3666/21 ze dne 16. 12. 2021, budoucí 

prodej části pozemku p.č. 987/3 o výměře 232 m2 označenou dle GP č. 7378-237/2021 jako 

p.č. 987/12, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

 

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

00303461 

- budoucí kupující: BM LAND ČESKO s. r. o., se sídlem Türkova 1272/7, Praha 4, Chodov, 

PSČ 149 00, IČO 04335686 

- účel prodeje: pozemek pro umístění reklamního pylonu 

- kupní cena: 340,-- Kč/m2 + případná sazba DPH 

- kupní cena bude uhrazena na účet prodávajícího do 30 dnů od uzavření vlastní kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad 

- kupující uhradí poměrnou část ceny geometrického plánu 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 6. 2022 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí kupující 

 

 

Termín: 30.04.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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896/22 MJP - majetkoprávní řešení pozemků pro stavby v lokalitě u PZ IV v Šumperku 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 20. 12. 2021 do 5. 1. 2022 dle usnesení RM č. 3665/21 ze dne 16. 12. 2021, budoucí 

směnu pozemků v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

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

budou převedeny do vlastnictví ONO Stavebniny s. r. o., se sídlem Průmyslová 3083/1, 

Šumperk, IČO 26823322, pozemek p.č. 987/11, část pozemku p.č. 987/3 o výměře 

497 m2 označenou dle GP č. 7378-237/2021 jako pozemek p.č. 987/3, část pozemku 

p.č. 987/4 o výměře 12 m2 označenou dle GP č. 7378-237/2021 jako pozemek p.č. 

987/13, za účelem: rozšíření areálu firmy. Poměrnou část GP č. 7378-237/2021 uhradí 

ONO Stavebniny s. r. o. 

- z vlastnictví ONO Stavebniny s. r. o., se sídlem Průmyslová 3083/1, Šumperk, 

IČO 26823322, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, budou převedeny pozemek p.č. 984/9, část pozemku p.č. 984/11 

o výměře 332 m2 označenou GP č. 7383-502/2022 jako p.č. 984/11, části p.č. 984/1 

o výměře 90 m2 označené GP č. 7383-502/2022 jako p.č. 984/15 o výměře 61 m2, p.č. 

984/16 o výměře 10 m2 a p.č. 984/18 o výměře 19 m2, vše v obci a k.ú. Šumperk, 

za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro stavbu přístupové komunikace 

a chodníku do lokality PZ IV. Náklady na vyhotovení GP č. 7383-502/2022 uhradí město 

Šumperk 

- cena směnovaných nemovitých věcí je stanovena dohodou ve výši 340,-- Kč/m2 + 

případná sazba DPH 

- před realizací vlastní směny budou sejmuta zástavní práva váznoucí na pozemcích ve 

vlastnictví ONO Stavebniny s. r. o. 

- směnitel ONO Stavebniny s. r. o. se zaváže, že bude souhlasit s investičním záměrem 

BM LAND ČESKO s. r. o., se sídlem Türkova 1272/7, Praha 4, Chodov, PSČ  149 00, 

IČO 04335686, vystavět označník prodejny o výšce 25 m s 3 ks reklamními tabulemi 

o rozměrech 8 x 4,4 m na části pozemku p.č. 987/3 o výměře 232 m2 označené dle GP 

č. 7378-237/2021 jako p.č. 987/12, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, 

která bude převedena z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví BM LAND ČESKO s. r. o. 

- vlastní směnná smlouva bude uzavřena v termínu do 30. 6. 2022 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí společně oba směnitelé 

 

 

Termín: 30.04.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

897/22 MJP - smlouva o spolupráci město Šumperk, MOTORSERVIS Švec, s. r. o. – 

komunikace na pozemcích p.č. 589/2 a p.č. 589/21 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci komunikace na pozemcích p.č. 589/2 

a p.č. 589/21 v obci a k.ú. Šumperk mezi smluvními stranami městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a společností MOTORSERVIS Švec, s. r. o., se 

sídlem Temenická 2244/98, Šumperk, IČO 48398187, jejímž předmětem je stanovení 

podmínek a závazků smluvních stran při přípravě a realizaci komunikace na pozemcích p.č. 

589/2 a p.č. 589/21 v obci a k.ú. Šumperk. 

 

 

Termín: 30.04.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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898/22 Volba přísedícího Okresního soudu v Šumperku 

volí 

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

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

zvolením tohoto občana:  

 

V. H., Šumperk 

 

 

Termín: 27.01.2022 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

899/22 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 1/2022 z jednání finančního výboru dne 17. 1. 2022. 

 

 

 

900/22 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 23/2022 ze zasedání kontrolního výboru dne 11. 1. 2022 a zápis o kontrole ze dne 

2. 12. 2021. 

 

 

 

901/22 Odpovědi na interpelace 

bere na vědomí 

odpovědi na interpelace ze zasedání zastupitelstva města dne 9. 12. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 
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