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ZM 28– 24.03.2022 

 

 

Naše čj.: MUSP 24309/2022 

Naše sp. zn.: 24307/2022 TAJ/IVNO *MUSPX02EK1UP* 

 

U S N E S E N Í  

z 28. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 3. 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. 

 

902/22 Pomoc Ukrajině 

schvaluje 

zřízení dočasného peněžního fondu města Fond humanitární pomoci Ukrajině a vklad města 

Šumperka ve výši 1 mil. Kč. 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

903/22 Pomoc Ukrajině 

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru z Fondu humanitární pomoci Ukrajině ve výši 50 tis. Kč Charitě ČR 

číslo účtu 55660022/0800, variabilní symbol 104. 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

904/22 Pomoc Ukrajině 

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru z Fondu humanitární pomoci Ukrajině ve výši 50 tis. Kč Českému 

červenému kříži číslo účtu 333999/2700, variabilní symbol 1502. 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

905/22 Fond humanitární pomoci Ukrajině 

schvaluje 

statut Fondu humanitární pomoci Ukrajině města Šumperka dle předloženého materiálu 

s účinností od 24.03.2022. 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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906/22 Fond humanitární pomoci Ukrajině 

schvaluje 

rozpočet Fondu humanitární pomoci Ukrajině: 

příjmy ve výši 1 000 tis. Kč 

výdaje ve výši 1 000 tis. Kč 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

907/22 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo IV roku 2022: 

příjmy ve výši:      7.051 tis. Kč 

výdaje ve výši:    34.051 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  604.388 tis. Kč 

výdaje celkem:  853.333 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 902.095 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   875.033 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

908/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 791/21, 798/21, 799/21, 800/21, 801/21, 803/21, 804/21, 

805/21, 806/21, 823/21, 845/21, 846/21, 849/21, 850/21, 877/22, 878/22, 883/22, 

885/22, 886/22, 887/22, 889/22, 893/22, 898/22 

 

 

909/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

   792/21 do 30.06.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   824/21 do 31.08.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

910/22 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2021 

bere na vědomí 

materiál „Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 

2021“, jehož součástí je materiál zpracovaný vedoucím obvodního oddělení Policie ČR 

Šumperk npor. Mgr. Miroslavem Nečasem s názvem „Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné 

činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP Šumperk za období od 

01.01.2021 do 31.12.2021“. 
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911/22 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2021 

bere na vědomí 

zprávu o stavu požární ochrany za rok 2021 dle předloženého materiálu. 

 

 

 

912/22 Zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2021 

bere na vědomí 

zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení za rok 2021 dle předloženého materiálu. 

 

 

 

913/22 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 31.03.2022, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucím kupujícím D. S., 

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 R. V., Šumperk. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s R. V., Šumperk, a to za stejných 

podmínek s účinností od 01.04.2022. 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

914/22 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 31.03.2022, jejímž 

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

Nový Malín. 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 I. H., Šumperk. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s I. H., Šumperk, a to za stejných 

podmínek s účinností od 01.04.2022. 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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915/22 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 31.03.2022, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí kupující P. 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 B. K., Šumperk. 

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

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

podmínek s účinností od 01.04.2022. 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

916/22 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 31.03.2022, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucím kupujícím E. O., 

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 I. D., Nový Malín. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s I. D., Nový Malín, a to za stejných 

podmínek s účinností od 01.04.2022. 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

917/22 MJP - žádost o realizaci směny nemovitostí ve vlastnictví ČR, ve správě Státního 

pozemkového úřadu – p. p. č. 651/8 v k. ú. Šumperk za část p. p. č. 3466 v k. ú. Nový 

Malín, ve vlastnictví města Šumperka (lokalita „U areálu čistírny odpadních vod“) 

schvaluje 

podání žádosti o realizaci směny nemovitostí podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona 

č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, kdy předmětem směny bude pozemek p. č. 651/8 v obci 

a k. ú. Šumperk, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu, za část pozemku 

p. č. 3466 mimo komunikaci a zalesněnou plochu o výměře cca 10.000 m2, v obci a k. ú. Nový 

Malín, ve vlastnictví města Šumperka. 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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918/22 MJP - poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého 

kraje  

schvaluje 

uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem je peněžitý dar ve výši 100.000,-- Kč. 

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

Obdarovaný: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Olomouc, 

Povel, PSČ 779 00, IČO 70885940 

Účel použití: pořízení průmyslové pračky 

Podmínky: poskytnutí finančního daru za předpokladu doložení dofinancování z jiných 

zdrojů. Obdarovaný se zaváže, že umožní Sboru dobrovolných hasičů Šumperk 

– Temenice  průmyslovou pračku využívat 

 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

919/22 MJP - prodej pozemku p. č. 102/13 v k. ú. Horní Temenice (vedle lokality určené 

k výstavbě bytových domů a rodinných domů, směr Hrabenov) 

schvaluje 

na základě schváleného zveřejněného záměru města od 17.01.2022 do 02.02.2022, dle 

usnesení RM č. 3735/22 ze dne 13.01.2022, prodej pozemku p. č. 102/13 o výměře 28 m2 

v k. ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: 

J. a L. M., Šumperk 

 

Podmínky: 

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

- účel prodeje: zahrada 

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

- kupující převezme závazky ke sjednaným věcným břemenům zapsaných na pozemku p. č. 

102/13 v k. ú. Horní Temenice 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

920/22 MJP - prodej části pozemku p. č. 126, dle GP p. p. č. 126/4 v k. ú. Horní Temenice 

(směr Bohdíkov, za křižovatkou na Hrabenov)  

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 15.10.2021 do 01.11.2021 dle usnesení rady města č. 3453/21 ze dne 14.10.2021, 

prodej části pozemku p. č. 126 o výměře 471 m2, dle GP pozemek p. č. 126/4 o výměře 

471 m2 v k. ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: I. M., Vřesina 

 

Podmínky:  

- účel prodeje: zahrada 

- kupní cena: 538,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

- kupující, jako vlastník pozemku, převezme údržbu stávajícího toku 

- kupující souhlasí se zřízením služebnosti vedení veřejného osvětlení na části pozemku p. č. 

126/4 v k. ú. Horní Temenice 

- služebnost bude zřízena v rámci prodeje pozemku, bude zřízena bezúplatně na dobu 

neurčitou 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

921/22 MJP - prodej části pozemku p. č. 126, dle GP p. p. č. 126/4 v k. ú. Horní Temenice 

(směr Bohdíkov, za křižovatkou na Hrabenov) 

neschvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 15.10.2021 do 01.11.2021 dle usnesení rady města č. 3453/21 ze dne 14.10.2021, 

prodej části pozemku p. č. 126 o výměře 471 m2, dle GP pozemek p. č. 126/4 o výměře 

471 m2 v k. ú. Horní Temenice I. H., Šumperk, z důvodu prodeje pozemku většinovému 

vlastníku sousedící stavby bytového domu na pozemku číslo stavební 54/1 v k. ú. Horní 

Temenice a pozemku číslo stavební 54/1 v k. ú. Horní Temenice. 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

922/22 MJP - prodej p. p. č. 86/2 a části p. p. č. 86/5, dle GP díl „a“ p. p. č. 86/5 o výměře 

42 m2 v k. ú. Dolní Temenice (lokalita u nově vybudované haly nástrojářské dílny 

vedle Penny při ul. Temenické) 

schvaluje 

na základě schváleného zveřejněného záměru města od 07.03.2022 do 23.03.2022 dle 

usnesení RM č. 3900/22 ze dne 03.03.2022, prodej pozemku p. č. 86/2 o výměře 99 m2 

a část pozemku p. č. 86/5, dle GP díl „a“ p. p. č. 86/5 o výměře 42 m2 oba v k. ú. Dolní 

Temenice. 

 

Kupující: M. J., Šumperk 

 

Podmínky: 

- účel prodeje: a) část pozemku p. č. 86/2 o výměře 34 m2 zastavěna stavbou ochranné 

opěrné zdi se systémem odvodnění, část pozemku o výměře 65 m2 nezbytně nutný prostor 

k zajištění vstupu na pozemek za účelem provádění oprav haly 

b) díl „a“ p. p. č. 86/5 o výměře 42 m2 nezbytně nutný prostor k zajištění  

vstupu na pozemek za účelem provádění oprav haly 

- kupní cena: dle znaleckého posudku 

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

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

a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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923/22 MJP - prodej  části p. p. č. 1845/9 v k. ú. Šumperk (or. při ul. Pod Vodárnou) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 12.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3826/22 ze dne 10.02.2022, 

prodej části pozemku p. č. 1845/9, dle GP č. 7371-1094/2021 díl “a“ p. p. č. 1845/9 

o výměře 2 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

Kupující: D. a E. K., Šumperk 

 

Podmínky: 

- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu – pozemek a stavba jiného vlastníka 

- kupní cena: 1.725,-- Kč/m2 + DPH 

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

nemovitostí 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

924/22 MJP - zrušení usnesení ZM č. 876/17 ze dne 02.11.2017 – schválení budoucího 

prodeje výstavby RD při ul. Americké (vnitroblok ul. 17. listopadu, Americké 

a Rooseveltovy) 

ruší 

v plném rozsahu usnesení ZM č. 876/17 ze dne 02.11.2017, kterým byl schválen budoucí 

prodej p. p. č. 1291/3, p. p. č. 1278/18, p. p. č. 3019 a p. p. č. 1291/6 v k. ú. Šumperk – 

výstavba rodinných domů. 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

925/22 MJP - změna usnesení ZM č. 1037/18 - budoucí prodej části p. p. č. 3487 v k. ú. Nový 

Malín  

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 1037/18, kterým byl schválen budoucí prodej části pozemku p. č. 

3487 o výměře cca 5 000 m2 v k. ú. Nový Malín. 

Změna spočívá v posunutí: 

- termínu plnění závazku dokončené výstavby vodní nádrže č. 3 Nový Malín z termínu do 

31.12.2021 nově do 30.11.2022 

- data závazku převedení vlastnického práva z termínu do 31.05.2022 nově do 31.03.2023 

- k doplnění závazku: 

- budoucí kupující se zavazuje, že do 30 dnů ode dne podpisu dodatku ke smlouvě 

budoucí kupní uhradí za smýcení lesního porostu částku 69.358,-- Kč 

- budoucí kupující uhradí společně s doplatkem kupní ceny škodu z trvalého odnětí 

PUPFL, která bude vypočtena po dokončení stavby a zaměření při řízení o trvalém 

odnětí 

Změna usnesení ZM č. 1037/18 bude sjednána dodatkem ke smlouvě o budoucí smlouvě 

kupní označené SML/2018/0348/MJP/Vr ze dne 11.06.2018. Změna zveřejněného záměru 

prodeje byla zveřejněna od 07.03.2022 do 23.03.2022 dle usnesení RM č. 3913/22 ze dne 

03.03.2022. Ostatní ustanovení smlouvy o budoucí smlouvě kupní zůstanou beze změny. 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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926/22 MJP - uzavření splátkového kalendáře 

schvaluje 

uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení formou splátkového kalendáře s A. K., 

Šumperk, bývalým nájemcem bytu č. 310 a 104 na uvedené adrese, za podmínek: 

dlužná částka:    27.412,-- Kč 

délka splatnosti:   35 měsíců 

výše splátky:    min. 780,-- Kč/měsíc 

datum splatnosti:   do 25. dne v měsíci 

Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

927/22 Investiční akce „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku“ 

schvaluje 

záměr společnosti Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 

65138163, realizovat investiční akci s názvem „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu 

v Šumperku“. 

Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

928/22 Peněžitý vklad do společnosti Podniky města Šumperka a. s. 

schvaluje 

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

peněžitý vklad do společnosti Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 21, 

Šumperk, IČO 65138163, ve výši 34 mil. Kč za účelem navýšení základního kapitálu do 

31.03.2023. 

Termín:  31.03.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

929/22 Peněžitý vklad do společnosti Podniky města Šumperka a. s. 

doporučuje RM v působnosti valné hromady Podniků města Šumperka a. s. 

učinit další kroky vedoucí k úpisu akcií ve prospěch města Šumperka za účelem realizace 

investiční akce s názvem „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku“. 

 

Termín:  31.03.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

930/22 Strategie prevence kriminality města Šumperka na období 2022–2027 

schvaluje 

Strategii prevence kriminality v Šumperku na období 2022–2027 dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  25.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 
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ZM 28– 24.03.2022 

 

 

931/22 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 2/2022 z jednání finančního výboru dne 14. 3. 2022. 

 

 

932/22 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 24/2022 ze zasedání kontrolního výboru dne 8. 3. 2022. 

 

 

933/22 Doplnění odpovědi na interpelaci 

bere na vědomí 

doplnění odpovědi na interpelaci ze zasedání zastupitelstva města dne 9. 12. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 
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