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Naše čj.: MUSP 67420/2022 

Naše sp. zn.: 62447/2022 TAJ/IVNO *MUSPX02G7IZG* 

 

U S N E S E N Í  

z 30. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 16. 6. 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. 

 

1047/22 Změna č. 5 Územního plánu Šumperk 

bere na vědomí 

vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 5 Územního plánu Šumperk. 

 

1048/22 Změna č. 5 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 5 Územního plánu Šumperk. 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1049/22 Změna č. 5 Územního plánu Šumperk 

vydává 

Změnu č. 5 Územního plánu Šumperk formou opatření obecné povahy č. 1/2022 dle § 43 

odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1050/22 Změna č. 6 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

pořízení Změny č. 6 Územního plánu Šumperk z vlastního podnětu dle § 6 odst. 5 písm. a) 

a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, a to zkráceným způsobem dle § 55a a § 55b stavebního zákona, 

s obsahem: prověření změny v lokalitě průmyslové zóny PZ III. 

 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1051/22 Změna č. 6 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

podání žádosti o pořízení Změny č. 6 Územního plánu Šumperk k Městskému úřadu Šumperk, 

odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk, dle § 6 

odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění. 

Termín:  31.01.2023 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1052/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 826/21, 853/21, 882/22, 890/22, 891/22, 894/22, 896/22, 

897/22, 914/22, 915/22, 916/22, 936/22, 937/22, 939/22, 940/22, 941/22, 942/22, 

943/22, 944/22, 945/22, 946/22, 947/22, 951/22, 952/22, 953/22, 954/22, 955/22, 

957/22, 958/22, 1039/22, 1040/22, 1042/22 

 

 

1053/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

     75/18 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   478/20 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   884/22 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   926/22 do 31.07.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   938/22 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   956/22 do 31.07.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1054/22 Časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2022 (do komunálních 

voleb) 

bere na vědomí 

časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2022 (do komunálních voleb). 

 

 

 

1055/22 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2022 

(do komunálních voleb) 

schvaluje 

časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2022 (do 

komunálních voleb). 

Termín: 16.06.2022 

Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1056/22 Závěrečný účet města Šumperka 

schvaluje 

celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2021 bez výhrad. 

Výsledky města Šumperka k 31.12.2021: 

Příjmy celkem  690.650 tis. Kč 

Výdaje celkem  564.741 tis. Kč 

Termín: 16.06.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1057/22 Závěrečný účet města Šumperka 

bere na vědomí 

a) zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.12.2021 

b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 

c) přehled výsledků hospodaření organizací města 

d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01. do 31.12.2021 

 

 

1058/22 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2021 

schvaluje 

Výrok: 

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

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

dni 31.12.2021. 

 

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: účetní závěrka města Šumperk k 31.12.2021 

Sídlo: 787 01 Šumperk, nám. Míru 1 

IČO: 00303461 

DIČ: CZ00303461 

Termín: 16.06.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1059/22 Plnění daňových a nedaňových příjmů města Šumperka 

bere na vědomí 

plnění rozpočtu u vybraných daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31.05.2022. 

 

 

1060/22 Hospodaření s komunálním odpadem za rok 2021 

bere na vědomí 

předloženou zprávu o hospodaření s komunálním odpadem za rok 2021. 
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1061/22 Stav životního prostředí města Šumperka v roce 2021 

bere na vědomí 

předloženou zprávu o stavu životního prostředí města Šumperka v roce 2021. 

 

 

1062/22 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo IX roku 2022: 

příjmy ve výši:               0 tis. Kč 

výdaje ve výši:    26.338 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  625.227 tis. Kč 

výdaje celkem:  898.611 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 922.934 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   920.311 tis. Kč 

 

 

Termín: 30.06.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1063/22 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 39/02, Obch 196/02 ze 

dne 02.07.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.06.2021, na byt v domě nám. Jana Zajíce 

14, Šumperk. Dodatkem dojde ke změně budoucího kupujícího bytu k datu 20.06.2022, kdy 

namísto budoucích kupujících P. U., Brno, a T. U., Hrabišín (každý spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/2), bude budoucím kupujícím výlučně P. U., Brno. 

 

Termín: 30.06.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1064/22 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

ruší 

usnesení zastupitelstva města č. 997/22 ze dne 21.04.2022 z důvodu přijetí nového 

usnesení. 

Termín: 16.06.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1065/22 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 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze dne 

10.02.2022, prodej bytové jednotky, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, jehož součástí je 

budova čp. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 13, 

14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 na společných částech 

nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu č. 39 v 1. PP budovy 

a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a termoregulačních ventilů, 

za těchto podmínek: 

- kupující: P. U., Brno 

- kupní cena činí celkem: 483.300,-- Kč 

- kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

- kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně nutné 

opravy a opravy havarijního stavu 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1066/22 MJP - majetkoprávní řešení pozemků pod stavbami komunikace, protipovodňových 

opatření a cyklotrasy k PZ IV 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za těchto podmínek: 

- budoucí prodávající: SHM, s. r. o., se sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 47976519 

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

- předmět výkupu: část p. č. 983/2 v katastrálním území Šumperk o výměře cca 11 m2 

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

- účel výkupu: pozemek pod stavbou komunikace k PZ IV 

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

smlouvy před podáním návrhu na vklad 

- kupující uhradí geometrický plán na zaměření předmětu převodu 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po zaměření stavby komunikace a její kolaudaci 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí kupující 

 

 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1067/22 MJP - majetkoprávní řešení pozemků pod stavbami komunikace, protipovodňových 

opatření a cyklotrasy k PZ IV 

ruší 

usnesení ZM č. 895/22 ze dne 27.01.2022 z důvodu zrušení žádosti společností BM LAND 

ČESKO, s. r. o., o převod p. č. 987/12 v katastrálním území Šumperk pro umístění reklamního 

pylonu. 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1068/22 MJP - majetkoprávní řešení pozemků pod stavbami komunikace, protipovodňových 

opatření a cyklotrasy k PZ IV 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 20.12.2021 do 05.01.2022 dle usnesení RM č. 3665/21 ze dne 16.12.2021, uzavření 

směnné smlouvy na 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, pozemky p. č. 987/11, p. č. 987/3, p. č. 987/13, za účelem: 

rozšíření areálu firmy 

- 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 pozemky p. č. 984/9, p. č. 984/11, p. č. 984/15, 

p. č. 984/16 a p. č. 984/18, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro stavbu 

přístupové komunikace a chodníku do lokality PZ IV 

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

případná sazba DPH 

- před uzavřením směnné smlouvy budou sejmuta zástavní práva váznoucí na pozemcích 

ve vlastnictví ONO Stavebniny s. r. o. 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí společně oba směnitelé 

 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1069/22 MJP - majetkoprávní řešení pozemků pod stavbami komunikace, protipovodňových 

opatření a cyklotrasy k PZ IV 

schvaluje 

uzavření kupní smlouvy za těchto podmínek: 

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

PSČ 149 00, IČO 04335686 

- 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 
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- předmět výkupu: 

- pozemky pro stavbu komunikace a protipovodňových opatření: 

p. č. 984/13, p. č. 1015/3, p. č. 1015/2, p. č. 1067/31, p. č. 1067/32, p. č. 

1067/34, p. č. 2094/12, p. č. 2094/14 

- pozemky pro stavbu cyklotrasy: 

p. č. 984/14, p. č. 1015/4, p. č. 1067/33, p. č. 2094/11, p. č. 2094/13, 

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 

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

váznoucích na předmětu převodu 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí kupující 

 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1070/22 MJP - bezúplatný převod pozemků při ul. Zábřežské a Nemocniční 

schvaluje 

odmítnutí úplatného převodu pozemků p. č. 2076/1, p. č. 2076/2 a p. č. 2080/8 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk z vlastnictví České republiky – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, 

PSČ 128 00, IČO 69797111, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461. 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1071/22 MJP - bezúplatný převod pozemků při ul. Zábřežské a Nemocniční 

schvaluje 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, kterou 

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČO 69797111, převede do vlastnictví města 

Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, pozemky p. č. 2076/1, p. č. 

2076/2 a p. č. 2080/8 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, se všemi součástmi – 

trvalým porostem. 

Vlastnické právo se k převáděnému majetku převede bezúplatně v souladu s ustanovením 

§ 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. z důvodu veřejného zájmu a v souladu s ustanovením 

§ 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na 

pozemku p. č. 2080/8 v katastrálním území Šumperk se nachází chodník – místní 

komunikace IV. třídy vedená v pasportu místních komunikací města Šumperk. Veřejný zájem je 

dán zájmem státu na sjednocení vlastnictví pozemní komunikace a pozemku pod ní, do 

dispozice jednoho vlastníka, když zákonem svěřenou působností nabyvatele je správa 

předmětných komunikací. Na pozemcích p. č. 2076/1 a p. č. 2076/2 v katastrálním území 

Šumperk se nachází travnatý pás zeleně podél místní komunikace jako ochranná izolační 

zeleň. 

Správní poplatek za vklad vlastnického práva, bude-li stanoven, uhradí nabyvatel. 

 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1072/22 MJP - EKOZIS s. r. o. - smlouva o smlouvě budoucí kupní č. obch/0073/2012 – 

prodloužení termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy (or. výstavba obytných 

a rodinných domů – odbočka v Temenici na Hrabenov) 

schvaluje 

změnu usnesení zastupitelstva města č. 693/12 ze dne 20.09.2012 ve znění usnesení 

zastupitelstva města č. 227/15 ze dne 18.06.2015 a usnesení zastupitelstva města 

č. 233/19 ze dne 20.06.2019, týkající se budoucího odkupu části pozemku p. č. 102/1 a díla 

vybudované komunikace, chodníků, parkovacího stání a zelených pásů v k. ú. Horní Temenice. 

Změna spočívá v prodloužení původního termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to 

z termínu 30.12.2021 na nový termín 31.12.2023 za podmínky. Dále dojde k doplnění textu 

čl. I. Smlouvy Obch/0073/2012 ve znění dodatků, který vymezuje předmět převodu 

vlastnického práva. Doplněný text zní: „předmětem převodu vlastnického práva nebude 

účelová komunikace a prostor před a mezi řadovými garážemi na pozemku p. č. 102/1 v k. ú. 

Horní Temenice“. 

 

V ostatním se usnesení zastupitelstva města č. 693/12 ze dne 20.09.2012 ve znění usnesení 

zastupitelstva města č. 227/15 ze dne 18.06.2015 a usnesení zastupitelstva města 

č. 233/19 ze dne 30.05.2019 nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1073/22 MJP - změna usnesení ZM č. 478/20 ze dne 14.05.2020 (or. prodeje zahrady mezi 

ul. Vančurovou a Zábřežskou) 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 478/20 ze dne 14.05.2020 ve znění usnesení ZM č. 792/21 ze dne 

16.09.2021 v části schválení kupujících a schválených podílů na p. č. st. 1772/2 a p. č. st. 

1233/2 v k. ú. Šumperk tak, že původní text: 

 

Kupující: P. Ch., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2, J. H., spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2, J. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 

1772/2, P. a M. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/6 na st. p. č. 1233/2, všichni bytem Šumperk, M. K., spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st. p. č. 1233/2, 

bytem Kociánov, P. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2 

a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st. p. č. 1233/2, bytem Šumperk, V. K., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 

na st. p. č. 1233/2, bytem Rapotín, P. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 

1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st. p. č. 1233/2, bytem Starý Lískovec, P. S., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 

na st. p. č. 1233/2, bytem Šumperk. 

 

se nahrazuje novým text, který zní:  

 

Kupující: P. Ch., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1772/2, J. H., spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1772/2, J. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 

1772/2, P. a M. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/4 na st. p. č. 1233/2, všichni bytem Šumperk, P. Š., spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/7 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st. p. č. 1233/2, 

bytem Šumperk, P. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1772/2 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st. p. č. 1233/2, bytem Starý Lískovec, P. S., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st. p. č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 

na st. p. č. 1233/2, bytem Šumperk. 



 

9|25 

ZM 30– 16.06.2022 

 

 

 

 

Důvodem změny je odstoupení kupujících M. K. a V. K. 

V ostatním se usnesení ZM č. 478/20 ze dne 14.05.2020 ve znění usnesení ZM č. 792/21 ze 

dne 16.09.2021 nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 

Termín: 30.10.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1074/22 MJP - prodej p.p.č. 1676 v k.ú. Bratrušov a p.p.č. 929/4 v k.ú. Horní Temenice 

(or. koryto Bratrušovského potoka) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 14.07.2020 do 30.07.2020 dle usnesení rady města č. 2054/20 ze dne 09.07.2020, 

prodej pozemků p. č. 1676 o výměře 126 m2 v k. ú. Bratrušov a p. č. 929/4 o výměře 7 m2 

v k. ú. Horní Temenice za podmínek: 

- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků, které tvoří koryto Bratrušovského 

potoka 

- kupující: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Moravy, s. p., 

se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, PSČ 602 00, IČO 70890013 

- kupní cena: dle znaleckého posudku ve výši 2.890,-- Kč + DPH v případě stanovení 

zákonné povinnosti odvodu 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručeno vyrozumění 

o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- prodávající si sjedná právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující nesplní termín 

zaplacení kupní ceny  

- kupující uhradil náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

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

nemovitostí 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1075/22 MJP - zrušení předkupního práva na pozemku p. č. 460/10 v k.ú. Šumperk (or. za 

domem Vančurova 9) 

schvaluje 

trvat na usneseních zastupitelstva města č. 824/21 a č. 825/21 ze dne 04.11.2021, kterými 

bylo schváleno uzavření dohody o zrušení předkupního práva mezi městem Šumperkem, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako oprávněným z předkupního práva 

a I. T., Šumperk, jako povinným z předkupního práva, a to k části pozemku p. č. 460/10 

o výměře 20 m2 v k. ú. Šumperk, nikoli k celému pozemku p. č. 460/10 o výměře 103 m2 

v k. ú. Šumperk. 

 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1076/22 MJP - bezúplatný převod podílu na pozemku p. č. 2193/7 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, kterou Česká 

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

390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČO 69797111, převede do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 

1/7 na pozemku p. č. 2193/7 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk. 

Správní poplatek za vklad vlastnického práva, bude-li stanoven, uhradí nabyvatel. 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1077/22 MJP - kupní smlouva k bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze dne 

10.02.2022, prodej bytové jednotky, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, jehož součástí je 

budova čp. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 13, 

14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 523/40542 na společných částech 

nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu č. 78 v 1. PP budovy 

a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a termoregulačních ventilů, 

za těchto podmínek: 

- kupující: M. V., Šumperk 

- kupní cena: 490.700,-- Kč 

- kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

- kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně nutné 

opravy a opravy havarijního stavu 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1078/22 MJP - peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a. s., v roce 2022 

projednalo 

aktuální Stanovy akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem 

Jílová 2769/6, Šumperk, IČO 47674954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 714, (dále také jen „společnost Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a. s.“). 

Termín: 16.06.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1079/22 MJP - peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a. s., v roce 2022 

schvaluje 

 

a) peněžitý vklad města Šumperka ve výši 4.890.154,-- Kč (slovy: čtyři miliony osm set 

devadesát tisíc jedno sto padesát čtyři koruny české) do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., formou úpisu 4.890 (slovy: čtyři tisíce osm set 

devadesát) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč 

každá, upisovaných za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a. s. dle článku 6 odst. 3 stanov společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a. s., a to podle ust. § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, uplatněním přednostního 

práva upsat nové akcie společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. upisovaných ke 

zvýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.; a 

 

b) započtení pohledávky města Šumperka vůči společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a. s. ve výši 4.890.154,-- Kč (slovy: čtyři miliony osm set devadesát tisíc jedno sto 

padesát čtyři korun českých), která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE 

PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ 

MĚSTA ŠUMPERK č. OBCH/0086/2014 uzavřené mezi městem Šumperkem a společností 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. dne 20. června 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

20. listopadu 2015, proti pohledávce společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., za 

městem Šumperkem na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií ve výši 4.890.000,-- Kč 

(slovy: čtyři miliony osm set devadesát tisíc korun českých) na splacení emisního kursu 

kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá v počtu 

4.890 (slovy: čtyři tisíce osm set devadesát) kusů, které společnost Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a. s., vydá městu Šumperku v případě výše uvedeného peněžitého vkladu města 

Šumperka, přičemž rozdíl ve výši 154,-- Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři korun českých) bude 

uhrazen společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., městu Šumperku v penězích. 

 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1080/22 MJP - peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a. s., v roce 2022 

schvaluje 

pověření Mgr. Tomáše Spurného, bytem Šumperk, starosty, k veškerým právním jednáním 

a úkonům s tímto souvisejícím, zejména k úpisu akcií, k podpisu smlouvy 

o upsání akcií, listiny upisovatelů, dohody o započtení výše uvedených pohledávek, a dále 

k převzetí nově vydaných kmenových akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a. s., na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá v počtu 4.890 (slovy: 

čtyři tisíce osm set devadesát) kusů a/nebo hromadné listiny, která nahrazuje více akcií 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě, 

a podpisu příslušného předávacího protokolu ohledně těchto akcií a/nebo takové hromadné 

listiny.“ 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1081/22 MJP - odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytných pohledávek vzniklých neuhrazením nájemného a služeb spojených 

s užíváním bytu ve vlastnictví města Šumperka, z důvodu nemajetnosti povinných osob, 

konkrétně jde o pohledávky: 

- 316.470,-- Kč včetně příslušenství, Z. Č., Šumperk 

- 124.054,-- Kč včetně příslušenství, M. a R. F., Šumperk 

- 114.968,-- Kč včetně příslušenství, P. J., Šumperk 

- 100.666,-- Kč včetně příslušenství, N. J., Šumperk 

- 266.252,-- Kč včetně příslušenství, R. Ř., Kladno 

- 463.160,-- Kč včetně příslušenství, A. Š., Šumperk 

- 141.810,-- Kč včetně příslušenství, M. a J. V., Kopřivná 

- 151.189,-- Kč včetně příslušenství, Ž. Z., Šumperk 

 

Termín: 30.06.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1082/22 MJP - odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytných pohledávek vzniklých neuhrazením příspěvků poskytnutých odborem 

sociálních věcí MěÚ Šumperk podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, 

z důvodu nemajetnosti povinných osob, konkrétně jde o pohledávky: 

- 23.100,-- Kč včetně příslušenství, B. M., Šumperk 

- 31.829,-- Kč včetně příslušenství, E. T., Žárová 

 

Termín: 30.06.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1083/22 MJP - vrácení pozemků p. č. 1268/40 a p. č. 1268/44 v k. ú. Šumperk ČR Státnímu 

pozemkovému úřadu na základě výzvy zaslané podle ust. § 22 odst. 16 zákona 

č. 503/2012 Sb. 

bere na vědomí 

výzvu Státního pozemkového úřadu k vrácení pozemku p. č. 1268/40 v obci a k. ú. Šumperk 

podle ust. § 22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

1084/22 MJP - vrácení pozemků p. č. 1268/40 a p. č. 1268/44 v k. ú. Šumperk ČR Státnímu 

pozemkovému úřadu na základě výzvy zaslané podle ust. § 22 odst. 16 zákona 

č. 503/2012 Sb. 

schvaluje 

bezúplatný převod pozemku p. č. 1268/40 v obci a k. ú. Šumperk zpět do vlastnictví 

ČR - Státního pozemkového úřadu na základě výzvy Státního pozemkového úřadu podle ust. 

§ 22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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- Převádějící: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

- Nabyvatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČO 01312774 

 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1085/22 MJP - vrácení pozemků p. č. 1268/40 a p. č. 1268/44 v k. ú. Šumperk ČR Státnímu 

pozemkovému úřadu na základě výzvy zaslané podle ust. § 22 odst. 16 zákona 

č. 503/2012 Sb. 

bere na vědomí 

výzvu Státního pozemkového úřadu k vrácení pozemku p. č. 1268/44 v obci a k. ú. Šumperk 

podle ust. § 22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

1086/22 MJP - vrácení pozemků p. č. 1268/40 a p. č. 1268/44 v k. ú. Šumperk ČR Státnímu 

pozemkovému úřadu na základě výzvy zaslané podle ust. § 22 odst. 16 zákona 

č. 503/2012 Sb. 

schvaluje 

bezúplatný převod pozemku p. č. 1268/44 v obci a k. ú. Šumperk zpět do vlastnictví 

ČR - Státního pozemkového úřadu na základě výzvy Státního pozemkového úřadu podle ust. 

§ 22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

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

- nabyvatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČO 01312774 

 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1087/22 MJP - žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 1268/44 v k. ú. Šumperk ve 

vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu (lokalita u Tyršova stadionu) 

schvaluje 

podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p. č. 1268/44 v obci a k. ú. 

Šumperk, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu podle ust. § 7 zákona 

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

V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedený pozemek převzít do 

vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy o bezúplatném převodu uzavřené mezi 

převádějícím, kterým je Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 

1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČO 01312774, a nabyvatelem, kterým je město 

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

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1088/22 MJP - převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 28.03.2022 do 13.04.2022 podle usnesení rady města č. 4073/22 ze dne 

24.03.2022, prodej jednotky, se způsobem využití byt v 3. NP, s podlahovou plochou 65,3 m2, 

s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 17,3 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 

188/2, jehož součástí je budova čp. 1247, včetně spoluvlastnického podílu 

o velikosti 826/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 - č. 1247/5 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 826/2786 na společných částech pro jednotky č. 1247/3 

– č. 1247/5 vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 3, 

Šumperk), současným nájemcům, za těchto podmínek: 

- kupující: Z. a M. H., Šumperk 

- kupní cena: 1.861.050,-- Kč 

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

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 

ceny v dohodnutém termínu 

- 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 zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v jednotce 

povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě její plochy nebo ke změně 

způsobu užívání stavby 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si bude v jednotce 

veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami s výjimkou 

havarijního stav 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně nutné 

opravy a opravy havarijního stavu 

- v kupní smlouvě 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: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1089/22 MJP - převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 02.05.2022 do 18.05.2022 podle usnesení rady města č. 4197/22 ze dne 

28.04.2022, prodej jednotky, se způsobem využití byt v 2. NP, s podlahovou plochou 83,5 m2, 

s příslušenstvím 2x sklep v 1. PP s podlahovou plochou 21,8 m2 a 5,8 m2, vymezenou na 

pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova čp. 1326, včetně spoluvlastnického podílu 

o velikosti 1111/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 - č. 1326/6,  

spoluvlastnického podílu o velikosti 1111/4186 na společných částech pro jednotky 

č. 1326/2 – č. 1326/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1111/3418 na společných 

částech pro jednotky č. 1326/3 – č. 1326/6 a s právem výlučného užívání některých 
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společných částí – terasy v 2. NP o výměře 15,5 m2, včetně dveří, vše v katastrálním území 

Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 5, Šumperk), současnému nájemci, za těchto 

podmínek: 

- kupující: A. P., Šumperk 

- kupní cena: 2.379.750,-- Kč 

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

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 

ceny v dohodnutém termínu 

- 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 zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v jednotce 

povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě její plochy nebo ke změně 

způsobu užívání stavby 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si bude v jednotce 

veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami s výjimkou 

havarijního stavu 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně nutné 

opravy a opravy havarijního stavu 

- v kupní smlouvě 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: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1090/22 MJP - převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 28.03.2022 do 13.04.2022 podle usnesení rady města č. 4073/22 ze dne 

24.03.2022, prodej jednotky, se způsobem využití byt v 3. NP, s podlahovou plochou 47,4 m2, 

s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 16,0 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 

188/3, jehož součástí je budova čp. 1326, včetně spoluvlastnického podílu 

o velikosti 634/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 - č. 1326/6, 

spoluvlastnického podílu o velikosti 634/4186 na společných částech pro jednotky č. 1326/2 

– č. 1326/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti 634/3418 na společných částech pro 

jednotky č. 1326/3 – č. 1326/6, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 

17. listopadu 5, Šumperk), současným nájemcům, za těchto podmínek: 

- kupující: F. a J. J., Šumperk 

- kupní cena: 1.350.900,-- Kč 

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

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 

ceny v dohodnutém termínu 
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- 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 zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v jednotce 

povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě její plochy nebo ke změně 

způsobu užívání stavby 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si bude v jednotce 

veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami s výjimkou 

havarijního stavu 

- po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně nutné 

opravy a opravy havarijního stavu 

- v kupní smlouvě 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: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1091/22 MJP - převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 02.05.2022 do 18.05.2022 podle usnesení rady města č. 4197/22 ze dne 

28.04.2022, prodej jednotky, se způsobem využití byt v 3. NP, s podlahovou plochou 42,3 m2, 

s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 22,3 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 

188/2, jehož součástí je budova čp. 1247, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

646/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 - č. 1247/5 a spoluvlastnického 

podílu o velikosti 646/2786 na společných částech pro jednotky č. 1247/3 – č. 1247/5, vše 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 3, Šumperk), za těchto 

podmínek: 

- kupující: irpa consulting & invest s. r. o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2, 

PSČ 128 00, IČO 24729370 

- kupní cena: 1.700.000,-- Kč 

- do kupní ceny se započítává kauce ve výši 100.000,-- Kč složená jako podmínka účasti ve 

výběrovém řízení 

- povinnost uhradit kupní cenu do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

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

a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

- město Šumperk má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní ceny 

v dohodnutém termínu 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené 

lhůtě právo na koupi jednotky zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý z pořadí dle 

výsledku výběrového řízení, kterým je L. S., Postřelmov, kupní cena 1.600.000,-- Kč 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1092/22 MJP - převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 02.05.2022 do 18.05.2022 podle usnesení rady města č. 4197/22 ze dne 

28.04.2022, prodej jednotky, se způsobem využití byt v 2. NP, s podlahovou plochou 90,3 m2, 

s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 15,9 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 

188/3, jehož součástí je budova čp. 1326, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

1062/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 - č. 1326/6, spoluvlastnického 

podílu o velikosti 1062/4186 na společných částech pro jednotky č. 1326/2 – č. 1326/6 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 1062/3418 na společných částech pro jednotky 

č. 1326/3 – č. 1326/6 a s právem výlučného užívání některých společných částí – terasy 

v 2. NP o výměře 22,4 m2, včetně dveří,  vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk 

(or. ozn. 17. listopadu 5, Šumperk), za těchto podmínek: 

- kupující: irpa consulting & invest s. r. o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2, 

PSČ 128 00, IČO 24729370 

- kupní cena: 3.820.000,-- Kč 

- do kupní ceny se započítává kauce ve výši 100.000,-- Kč složená jako podmínka účasti ve 

výběrovém řízení 

- povinnost uhradit kupní cenu do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

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

a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

- město Šumperk má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní ceny 

v dohodnutém termínu 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené 

lhůtě právo na koupi jednotky zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý z pořadí 

dle výsledku výběrového řízení, kterým jsou N. a J. K., oba bytem Šumperk, kupní cena 

3.800.000,-- Kč 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1093/22 MJP - převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 02.05.2022 do 18.05.2022 podle usnesení rady města č. 4197/22 ze dne 

28.04.2022, prodej jednotky, se způsobem využití byt v 3. NP, s podlahovou plochou 49,1 m2, 

s příslušenstvím sklep v 1. PP s podlahovou plochou 12 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 

188/3, jehož součástí je budova čp. 1326, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

611/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 - č. 1326/6, spoluvlastnického 

podílu o velikosti 611/4186 na společných částech pro jednotky č. 1326/2 – č. 1326/6 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 611/3418 na společných částech pro jednotky č. 1326/3 

– č. 1326/6, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 5, 

Šumperk), za těchto podmínek: 

- kupující: irpa consulting & invest s. r. o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2, 

PSČ 128 00, IČO 24729370 

- kupní cena: 1.700.000,-- Kč 

- do kupní ceny se započítává kauce ve výši 100.000,-- Kč složená jako podmínka účasti ve 

výběrovém řízení 

- povinnost uhradit kupní cenu do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 
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- povinnost úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva v katastru nemovitostí 

a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

- město Šumperk má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní ceny 

v dohodnutém termínu 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené 

lhůtě právo na koupi jednotky zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý z pořadí dle 

výsledku výběrového řízení, kterým je I. H., Šumperk, kupní cena 1.660.000,-- Kč 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1094/22 MJP - převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 02.05.2022 do 18.05.2022 podle usnesení rady města č. 4197/22 ze dne 

28.04.2022, prodej: 

jednotky č. 1247/1, se způsobem využití jiný nebytový prostor v 1. NP, s podlahovou plochou 

43,5 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 188/2, jehož součástí je budova čp. 1247, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 435/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 

- č. 1247/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 435/960 na společných částech pro 

jednotky č. 1247/1 – č. 1247/2 a s právem výlučného užívání některých společných částí – 

výkladce v nebytovém prostoru č. 1 v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny 

domu včetně vnějšího skla a rolety výkladců, vše v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 3, Šumperk) 

jednotky č. 1247/2, se způsobem využití jiný nebytový prostor v 1. NP, s podlahovou plochou 

52,5 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 188/2, jehož součástí je budova čp. 1247, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 525/3746 na společných částech pro jednotky č. 1247/1 

- č. 1247/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 525/960 na společných částech pro 

jednotky č. 1247/1 – č. 1247/2 a s právem výlučného užívání některých společných částí – 

výkladce v nebytovém prostoru č. 2 v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny 

domu včetně vnějšího skla a rolety výkladců, vše v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk (or. ozn. 17. listopadu 3, Šumperk) 

jednotky č. 1326/1, se způsobem využití jiný nebytový prostor v 1. NP, s podlahovou plochou 

122,0 m2, vymezenou na pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova čp. 1326, včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 1220/5406 na společných částech pro jednotky 

č. 1326/1 - č. 1326/6 a s právem výlučného užívání některých společných částí – výkladce 

v nebytovém prostoru č. 1 v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu včetně 

vnějšího skla a rolety výkladců, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 

17. listopadu 5, Šumperk) za těchto podmínek: 

- kupující: MICONEX real estate s. r. o., se sídlem V Horkách 76/18, Liberec IX-Janův Důl, 

Liberec, PSČ 460 07, IČO 01706713 

- kupní cena: celkem 4.251.000,-- Kč 

- do kupní ceny se započítává kauce ve výši 300.000,-- Kč složená jako podmínka účasti ve 

výběrovém řízení 

- povinnost uhradit kupní cenu do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

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

a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

- město Šumperk má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní ceny 

v dohodnutém termínu 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1095/22 MJP - převod jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 02.05.2022 do 18.05.2022 podle usnesení rady města č. 4197/22 ze dne 

28.04.2022, prodej jednotky, se způsobem využití jiný nebytový prostor v 1. NP, s podlahovou 

plochou 75,1 m2, s příslušenstvím – WC v 1. NP s podlahovou plochou 1,7 m2, vymezenou na 

pozemku st. p. č. 188/3, jehož součástí je budova čp. 1326, včetně spoluvlastnického podílu 

o velikosti 768/5406 na společných částech pro jednotky č. 1326/1 - č. 1326/6 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 768/4186 na společných částech pro jednotky č. 1326/2 

- č. 1326/6 a s právem výlučného užívání některých společných částí – výkladce v nebytovém 

prostoru č. 2 v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu včetně vnějšího 

skla a rolety výkladců, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. ozn. 

17. listopadu 5, Šumperk), za těchto podmínek: 

- kupující: M. a L. K., Šumperk 

- kupní cena: 1.497.600,-- Kč 

- do kupní ceny se započítává kauce ve výši 100.000,-- Kč složená jako podmínka účasti ve 

výběrovém řízení 

- povinnost uhradit kupní cenu do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

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

a povinnost úhrady nákladů spojených se založením společenství vlastníků 

- město Šumperk má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní ceny 

v dohodnutém termínu 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1096/22 MJP - založení společenství vlastníků jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

založení společenství vlastníků jednotek s názvem: Společenství vlastníků domu čp. 1247 

v Šumperku, se sídlem 17. listopadu 1247/3, Šumperk. 

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

Prvním předsedou společenství je O. V., Praha. 

Současně ZM schvaluje stanovy společenství vlastníků jednotek, ve kterých bude uveden první 

předseda společenství. 

 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1097/22 MJP - založení společenství vlastníků jednotek v domě 17. listopadu 3 a 5, Šumperk 

schvaluje 

založení společenství vlastníků jednotek s názvem: Společenství vlastníků domu čp. 1326 

v Šumperku, se sídlem 17. listopadu 1326/5, Šumperk. 

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

Prvním předsedou společenství je L. K., Šumperk. 

Současně ZM schvaluje stanovy společenství vlastníků jednotek, ve kterých bude uveden první 

předseda společenství. 

 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1098/22 MJP - dar pozemku parc. č. 1845/172 a parc. č. 1845/177 v k. ú. Šumperk 

(or. komunikace v bytové zástavbě na „Vodárně“) 

schvaluje 

bezúplatné převzetí pozemků parc. č. 1845/172 o výměře 1 154 m2 a pozemku parc. č. 

1845/177 o výměře 337 m2 v k. ú. Šumperk včetně díla komunikace do vlastnictví města 

Šumperka, a to na základě darovací smlouvy. 

 

Dárce: 

M. G., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12, L. K., Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/12, M. K., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 2/12, R. K., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12, O. P., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12, 

J. a B. P., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12, J. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/12, P. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12, M. a L. S., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12, K. a P. Š., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/12 a D. Š., Frýdlant nad Ostravicí. 

 

Obdarovaný: 

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

 

Podmínky: 

- dárce uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- obdarovaný vyhotoví darovací smlouvu 

- darovací smlouva bude vložena do katastru nemovitostí po výmazu zástavních práv 

smluvních společně se souvisejícími zápisy k předmětným pozemkům 

- výmazy zástavních práv a souvisejících zápisů k zástavním právům budou vymazány 

v katastru nemovitostí nejpozději do 31.03.2023, v případě, pokud vymazány nebudou ke 

sjednanému datu a darovací smlouva bude podepsána, bude uplatněno ze strany 

obdarovaného odstoupení od smlouvy v plném rozsahu 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1099/22 MJP - prodej pozemků p. č. 1291/6, 1291/3, 1278/18, 3019 v k. ú. Šumperk 

(soubor pozemků ve vnitrobloku ul. 17. listopadu, Americké, Rooseveltovy 

a Jeremenkovy) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 20.05.2022 do 06.06.2022, dle usnesení rady města č. 4314/22 ze dne 19.05.2022, 

prodej pozemků p. č. 1291/6 o výměře 1 044 m2, p. č. 1291/3 o výměře 2 165 m2, p. č. 

1278/18 o výměře 161 m2, p. č. 3019 o výměře 162 m2 v k. ú. Šumperk, za níže uvedených 

podmínek: 

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

- kupující: J. B., Olomouc 

- kupní cena: 3.670,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovení zákonné povinnosti odvodu 

- kupující uhradí kupní cenu před podáním návrhu na vklad, ve lhůtě do 60 dnů ode dne 

uzavření kupní smlouvy 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1100/22 MJP - navýšení dotace na dostavbu II. etapy rekonstrukce haly Věry Čáslavské 

schvaluje 

navýšení dotace z rozpočtu města Šumperka, schválené usnesením zastupitelstva města 

Šumperka č. 819/21 ze dne 04.11.2021, a to o částku 1.000.000,-- Kč, a uzavření dodatku 

č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2022 ze 

dne 06.01.2022 pod čj. MUSP 2234/2022, SML/2022/0008/OKS na celkovou částku 

2.300.000,-- Kč pro TJ Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790. 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1101/22 MJP - žádost Holzindustrie Maresch GmbH o pozemky p. č. 914/1 a p.č. 906/1 v k. ú. 

Šumperk (orientačně Průmyslová zóna III v Šumperku při ul. Zábřežské) 

schvaluje 

memorandum o stanovení předběžných podmínek budoucího prodeje k jednání se zájemcem 

o možné budoucí koupi pozemků p. č. 906/1 a p. č. 914/1 v k. ú. a obci Šumperk (or. lokalita 

PZ III při ul. Zábřežské) pro účely vybudování závodu na zpracování dřeva dle žádosti ze dne 

23.05.2022 společnosti Holzindustrie Maresch GmbH, se sídlem Breiten 1, A-2070 Retz, 

Rakousko, IČO ATU 18173205 (dále v textu jako „zájemce“), s tím, že město Šumperk je 

připraveno vést se společností Holzindustrie Maresch GmbH jednání o možném budoucím 

odprodeji pozemků za těchto navrhovaných podmínek: 

 

- kupní cena: 650,-- Kč/m2 bez DPH s tím, že ke kupní ceně bude připočteno DPH v platné 

výši s možností uplatnění inflační doložky tohoto znění:  

a) město Šumperk bude oprávněno zvýšit kupní cenu s účinností od 1. dubna každého 

kalendářního roku platnosti memoranda, o přírůstek průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem 

za předcházející kalendářní rok 

b) zvýšení ceny podle předchozího odstavce bude platné od okamžiku doručení 

písemného oznámení města Šumperka o zvýšení ceny zájemci. Oznámení musí 

obsahovat míru inflace, zvýšenou cenu a podrobnosti výpočtu zvýšení. Nebude-li 

oznámení o zvýšení ceny doručeno kupujícímu do 31. května kalendářního roku, 

právo na uplatnění zvýšení ceny v daném kalendářním roce zanikne 

- na úhradu kupní ceny nebude požadovaná záloha 

- dojde ke změně územního plánu – návrh změny č. 6 z podnětu města Šumperka, který 

vychází z návrhu zájemce. Náklady spojené se zpracováním změny č. 6 územního plánu 

uhradí zájemce  

- zájemce bere na vědomí povinnost vynětí pozemků ze ZPF a skutečnost, že se pozemky 

nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy a ve 

stanoveném záplavovém území (Q100). Pozemky v PZ III jsou zařazeny do 2. třídy ochrany 

zemědělského půdního fondu 

- k pozemkům bude možné vybudovat železniční vlečku (krátká varianta 1A) 

- k výstavbě závodu bude do cca 2 let vydáno platné územní rozhodnutí    

- memorandum je nezávazné s možností jednání kdykoliv předčasně ukončit kteroukoliv 

stranou bez rizika vzniku jakéhokoliv nároku z titulu předsmluvní odpovědnosti 

 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní případně vlastní kupní smlouvy bude předcházet 

zveřejnění záměru prodeje zákonem stanoveným způsobem na základě schválení radou města 

a následně uzavření smlouvy bude podléhat schválení zastupitelstvem města s vazbou na 

předchozí projednání a schválení shora uvedené změny územního plánu, která může být 

podmíněna provedením nezbytného posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. 
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Nepřekonatelnou podmínkou realizace prodeje bude závazný písemný souhlas společnosti 

Správa železnic, státní organizace s realizací krátké verze vlečky varianta 1A. Bez splnění této 

podmínky není možné realizovat prodej pozemků v PZ III 

 

 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1102/22 Fond humanitární pomoci Ukrajině – věcný dar 

schvaluje 

poskytnutí věcného daru – 200 ks maskáčových pláštěnek a 100 ks lopatek s motyčkou 

a pilkou ukrajinskému městu Kolomyja, prostřednictvím partnerského města Nysa. 

 

Termín: 16.06.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1103/22 Informace o zapojení města do iniciativy „Pakt starostů a primátorů EU v oblasti 

klimatu a energetiky“ 

bere na vědomí 

zapojení města Šumperka do iniciativy „Pakt starostů a primátorů EU v oblasti klimatu 

a energetiky“ a podání žádosti o dotaci z Národního programu životní prostředí na realizaci 

projektu „SECAP Šumperk“. 

 

 

1104/22 PONTIS Šumperk, o. p. s. - dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2021 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 03.02.2021, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 03.01.2022 uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, a PONTIS Šumperk, o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, 

Šumperk, IČO 25843907.  

  

Dodatkem dojde k doplnění účelu a změně termínu pro zrealizování, profinancování 

a vyúčtování dotace takto: 

- v čl. II odst. 1 se změní částka ve větě třetí tohoto znění: „Z celkové výše dotace se určuje 

částka 366.697,07 Kč (tři sta šedesát šest tisíc šest set devadesát sedm korun českých 

a sedm haléřů) na pořízení investic, takto:  

- na zakoupení brány u objektu 17. listopadu 6, na zakoupení kuchyně na Společenské 

středisko Sever, ul. Temenická 5 a vybudování herních prostor na zahradě u objektu 

Bohdíkovská 24 

- v čl. II odst. 2 se nahrazují slova „nejpozději do 30.06.2022“ slovy „nejpozději do 

30.09.2022“ 

- v čl. IV. odst. 1 se nahrazují slova „nejpozději do 30.06.2022“ slovy „nejpozději do 

30.09.2022“. 

  

V ostatních článcích se smlouva nemění. 

 

Termín: 17.06.2022 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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1105/22 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. 811/21 ze dne 04.11.2021. 
 

Příjemce:  Asper Šumperk, z. s., Šmeralova 766/4, Šumperk, IČO 26550881 

Zastoupený: Petrem Matějem 

Účel použití: na úhradu nákladů spojených s koupí florbalových mantinelů k tréninku 

a pořádání utkání 

Výše částky: 241.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:  do 15.01.2023 

 

 

Termín: 16.06.2022 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

1106/22 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka 

Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace 

schvaluje 

dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková 

organizace, IČO 71011994, ze dne 12.12.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003, 

dodatku č. 2 ze dne 15.09.2005, dodatku č. 3 ze dne 12.12.2013, dodatku č. 4 

ze dne 16.06.2016. 

Termín: 16.06.2022 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

1107/22 Nadační fond Centrum bakalářských studií – darovací smlouva 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 

bakalářských studií dle předloženého materiálu. 

 

Termín: 30.06.2022 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

1108/22 Obecně závazná vyhláška, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 

vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

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, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích 

– používání pyrotechnických výrobků, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky, 

s účinností od 10.07.2022. 

Termín: 16.06.2022 

Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1109/22 Ceny města Šumperka za rok 2022 – harmonogram 

schvaluje 

harmonogram udílení Cen města Šumperka za rok 2022. 

 

Termín: 16.06.2022 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

1110/22 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. 811/21 ze dne 04.11.2021. 
 

Příjemce:  Fotbalový klub Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 26999501 

Zastoupený: Ladislavem Šabo 

Účel použití: na částečné financování rekonstrukce umělého osvětlení fotbalového hřiště  

s umělou trávou v Šumperku 

Výše částky: 430.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:  do 15.01.2023 

 

 

Termín: 16.06.2022 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

1111/22 Divadlo Šumperk – investiční dotace  

schvaluje 

poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města Šumperka Divadlu Šumperk, s. r. o., se 

sídlem Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906, ve výši 870 tis. Kč na klimatizační 

zařízení, dataprojektor a záznamové zařízení k inspicientce včetně komunikačních koncových 

zařízení a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 

Termín realizace a profinancování dotace: do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:   do 15.02.2023 

 

 

Termín: 31.07.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1112/22 Divadlo Šumperk – investiční dotace  

ukládá RM 

zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2022 částku 870 tis. Kč jako 

investiční účelovou dotaci Divadlu Šumperk, s. r. o., na klimatizační zařízení, dataprojektor 

a záznamové zařízení k inspicientce včetně komunikačních koncových zařízení. 

 

Termín: 31.07.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1113/22 Navýšení dotace z rozpočtu města Šumperka na úhradu provozních nákladů krytého 

bazénu v roce 2022  

schvaluje 

navýšení provozní dotace poskytnuté z rozpočtu města Šumperka pro rok 2022 na 

kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, jejímž příjemcem je společnost Šumperské 

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

a poskytovatelem město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, o částku 

2.000.000,-- Kč. 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

1114/22 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 4/2022 z jednání finančního výboru dne 6. 6. 2022. 

 

 

 

1115/22 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 26/2022 ze zasedání kontrolního výboru dne 7. 6. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 
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