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Naše čj.: MUSP 101949/2022 

Naše sp. zn.: 97856/2022 TAJ/IVNO *MUSPX02HLR9S* 

 

U S N E S E N Í  

z 31. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 15. 9. 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. 

 

1116/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 254/19, 255/19, 819/21, 824/21, 892/22, 895/22, 917/22, 

919/22, 920/22, 922/22, 923/22, 926/22, 1038/22, 1041/22, 1043/22, 1048/22, 

1049/22, 1055/22, 1056/22, 1058/22, 1062/22, 1063/22, 1064/22, 1078/22, 

1081/22, 1082/22, 1102/22, 1104/22, 1105/22, 1106/22, 1107/22, 1108/22, 

1109/22, 1110/22, 1111/22, 1112/22 

 

 

1117/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

   792/21 do 31.10.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   925/22 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   956/22 do 31.10.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1118/22 Výsledky hospodaření města Šumperka 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření města Šumperka k 30.06.2022 dle předloženého materiálu. 

 

 

1119/22 Plnění investiční výstavby 

bere na vědomí 

plnění plánu investiční výstavby k 31.08.2022. 
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1120/22 Ceny města Šumperka – úprava pravidel 

schvaluje 

aktualizaci pravidel pro nominování, hlasování a udílení – Ceny města Šumperka. 

 

Termín: 15.09.2022 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

1121/22 MJP - odkoupení nemovitostí při ul. Rooseveltova 108/11, Šumperk, z vlastnictví 

ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 

uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/OSU/9702/2022-OSUM mezi Českou republikou – Úřad pro 

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

PSČ 128 00, IČO 69797111, jako prodávajícím a městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako kupujícím, kterou budou úplatně převedeny do 

vlastnictví města Šumperka pozemek st.p.č. 1612 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je stavba čp. 108 rod. dům na pozemku stojící (or. Rooseveltova 11, Šumperk) a pozemek p.č. 

1348/5 zahrada, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, se všemi součástmi 

(zejména stavba čp. 108 včetně garáže, oplocení, vrátka, vrata, zpevněné plochy a schodiště, 

trvalé porosty), právy a povinnostmi. Kupní cena: 8.184.400,-- Kč. 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1122/22 Dotace na obnovu drobného technického vybavení Domu kultury Šumperk, s. r. o., 

a uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/211 ze dne 

04.11.2021. 

 

Příjemce: Dům kultury Šumperk, s. r. o., Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830 

Zastoupený: Mgr. Hanou Pískovou, jednatelkou 

Účel použití: na obnovu drobného technického vybavení Domu kultury Šumperk 

Výše částky: 100.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace: do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:   do 15.01.2023 

 

Termín: 15.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1123/22 Dotace na obnovu drobného technického vybavení Domu kultury Šumperk, s. r. o., 

a uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

schvaluje 
navýšení individuální dotace poskytnuté z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 příjemci 

Dům kultury Šumperk, s. r. o., Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830, o částku 626.000,-- 

Kč z původní výše dotace 6.300.000,-- Kč na novou výši 6.926.000,-- Kč a zároveň uzavření 

dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 

2022. Podmínky účelu použití, termínu realizace a profinancování dotace a termínu vyúčtování 
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dotace stanovené usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 844/21 ze dne 09.12.2021 

zůstávají v platnosti. 

Termín: 15.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1124/22 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo XIII roku 2022: 

příjmy ve výši:    10 000 tis. Kč 

výdaje ve výši:      8 385 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  641 651 tis. Kč 

výdaje celkem:  915 043 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 939 358 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   936 743 tis. Kč 

 

 

Termín: 30.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1125/22 MJP - uzavření splátkového kalendáře 

schvaluje 

uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s P. S., Šumperk, bývalým nájemcem bytu na 

uvedené adrese, za podmínek: 

 

dlužná částka:    45.334 Kč 

délka splatnosti:   58 měsíců 

výše splátky:    min. 800 Kč 

datum splatnosti:   do 25. dne v měsíci 

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

 

 

Termín: 30.11.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1126/22 MJP - změna usnesení ZM č. 884/22 ze dne 27.01.2022 – změna kupujícího 

(or. pozemek při ul. Nemocniční) 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 884/22 ze dne 27.01.2022, kterým byl schválen prodej pozemku 

parc. č. 1032/4 v k. ú. Šumperk, a to v části kupujícího, kde místo A. D., Šumperk, která 

zemřela přede dnem podpisu kupní smlouvy, bude nově L. R., Šumperk, a J. V., Šumperk, které 

jsou na základě rozhodnutí o dědictví vlastníky nemovitostí po A. D. Kupující odkoupí pozemek 

parc. č. 1032/4 v k. ú. Šumperk do podílového vlastnictví, každá ve výši podílu 1/2. 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1127/22 MJP - prodej částí pozemku parc. č. 1955/5 a parc. č. 1959/5 v k. ú. Šumperk (or. při 

ul. Gen. Krátkého) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 06.06.2022 do 22.06.2022 dle usnesení rady města č. 4418/22 ze dne 02.06.2022, 

prodej části pozemku parc. č. 1955/5 o výměře 22 m2, dle GP číslo 7470-99/2022 díl „b“ 

pozemku parc. č. 1955/5 o výměře 22 m2 a části pozemku parc. č. 1959/5 o výměře 247 m2, 

dle GP č. 7470-99/2022 díl „a“ pozemku parc. č. 1959/5 o výměře 247 m2, sloučením dílů 

vzniká pozemek parc. č. 1959/5 o výměře 269 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

Kupující: P. Ž., Šumperk   

 

Podmínky: 

- účel prodeje: rozšíření zahrady 

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

- kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1128/22 MJP - neschválení prodeje části p. p. č. 120/1 v k. ú. Dolní Temenice (or. za kruhovým 

objezdem v Temenici u Penny marketu) 

neschvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 120/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Dolní Temenice. 

 

Termín: 15.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1129/22 MJP - odstoupení od smlouvy č. SML/2019/0220/MJP/Vr – Jeremenkova 12, 

Šumperk (or. u úřadovny na ul. Rooseveltově) 

schvaluje 

uplatnit sjednané právo jednostranně odstoupit ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

č. SML/2019/0220/MJP/Vr ze dne 29.04.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.08.2021 

v případě, pokud nebude k datu 30.06.2022 vydáno pravomocné stavební povolení na 

výstavbu parkoviště. Předmětem budoucího prodeje je část pozemku parc. č. 1320/16 

o výměře cca 313 m2 a část parc. č. st. 904/1 o výměře cca 196 m2 v k. ú. Šumperk, 

budoucím kupujícím Společenství vlastníků jednotek domu Jeremenkova 12, Šumperk, 

IČO 25912836. 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1130/22 MJP - souhlasné prohlášení – odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva 

k pozemku 

schvaluje 

uzavření souhlasného prohlášení, kterým bude odstraněn duplicitní zápis vlastnického práva 

v katastru nemovitostí, kde je jako vlastník pozemku parc. č. 1400/3 o výměře 86 m2 v k. ú. 

Šumperk uvedeno město Šumperk a současně A. B., Šumperk, a kterým jako výlučný vlastník 
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pozemku parc. č. 1400/3 v k. ú. Šumperk bude zapsáno město Šumperk. Náklady na zápis 

prohlášení do katastru nemovitostí bude uhrazeno vlastníky společně, každý 1/2 nákladů. 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1131/22 MJP - dohoda o narovnání – odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva 

k pozemku 

schvaluje 

uzavření dohody o narovnání, na základě které vyplatí město Šumperk, jako zapsaný duplicitní 

vlastník pozemku parc. č. 1400/3 v k. ú. Šumperk, A. B., Šumperk, jako duplicitnímu vlastníku 

pozemku parc. č. 1400/3 v k. ú. Šumperk částku 200,-- Kč/m2, celkem 17.200,-- Kč. Finanční 

částka bude vyplacena do 15 dnů ode dne zápisu vkladu Prohlášení o narovnání duplicitního 

vlastnictví k pozemku par. č. 1400/3 v k. ú. Šumperk. 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1132/22 MJP - změna usnesení ZM č. 1099/22 ze dne 16.06.2022 – změna kupujícího 

(or. pozemky ve vnitrobloku ul. 17. listopadu, Americké a Rooseveltovy) 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 1099/22 ze dne 16.06.2022, kterým byl schválen prodej pozemků 

p. č. 1291/6, p. č. 1291/3, p. č. 1278/18 a p. č. 3019 vše v k. ú. Šumperk, a to v části 

kupujícího, kde místo J. B., Olomouc, bude nově obchodní společnost LAVAL Pharma a. s., se 

sídlem Toužimská 588/70, Praha 9, Kbely, PSČ 197 00, kde je J. B., jediným akcionářem. 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1133/22 MJP - prodej části p. p. č. 553/1 v k. ú. Šumperk, dle GP p. p. č. 553/31 v k. ú. 

Šumperk (or. konec ul. B. Němcové navazující na Dvořákovo náměstí) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 02.05.2022 do 18.05.2022 dle usnesení RM č. 4208/22 ze dne 28.04.2022, prodej části 

pozemku parc. č. 553/1 o výměře 111 m2, dle GP č. 7443-696/2022 je pozemek označen 

jako p. p. č. 553/31 o výměře 111 m2 v k. ú. Šumperk.  

 

Kupující: P. S., Bludov, a M. S., Šumperk 

 

Podmínky prodeje:  

- kupní cena: 84.700,-- Kč - stanovena jako cena obvyklá znaleckým posudkem + DPH 

v případě stanovené zákonné povinnosti odvodu 

- kupující uhradí 1. splátku na kupní cenu ve výši 70 % kupní ceny do 14 dnů ode dne 

podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne 

podpisu vlastní kupní smlouvy 

- kupující uhradí náklady na znalecký posudek a geometrický plán 

- do doby dokončené výstavby oplocení bude uzavřena smlouva budoucí kupní 

- oplocení bude postaveno nejpozději do 31.12.2023, pokud nebude oplocení ve 

stanoveném termínu postavené, bude sjednáno právo jednostranného odstoupení 

budoucího prodávajícího od záměru prodeje předmětné části pozemku odstoupit 
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bez nároku na úhradu nákladů spojených s uzavřením smlouvy budoucí kupní a nákladů 

na výstavbu oplocení  

- oplocení bude provedeno v kombinaci gabionů s plaňkovou výplní. V místě krytého stání 

gabion s popínavými rostlinami (varianta B odsouhlasena odborem RUI dne 05.04.2022) 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po dokončené stavbě oplocení a schválení 

v zastupitelstvu města 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

1134/22 MJP - prodej pozemku parc. č. 1904/34 v k. ú. Šumperk (or. za garážemi s příjezdem 

z ul. Puškinovy) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 02.05.2022 do 18.05.2022 v souladu s usnesením RM č. 4175/22 ze dne 

28.04.2022, prodej pozemku parc. č. 1904/34, který byl GP rozdělen a označeny pozemky 

parc. č. 1904/34 o výměře 15 m2 a pozemek parc. č. 1904/44 o výměře 14 m2 vše v k. ú. 

Šumperk. 

 

Kupující: M. a H. Z., Šumperk – pozemek parc. č. 1904/34 

J. a L. D., Šumperk – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 pozemku parc. č. 1904/44, 

a V. J., Šumperk – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 pozemku parc. č. 1904/44 

 

Podmínky: 

- účel: náprava skutečného stavu - majetkoprávní vypořádání skutečného užívání pozemku - 

rozšíření zahrady na pozemku parc. č. 1905/1 a parc. č.  1913/26 oba v k. ú. Šumperk 

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

- kupující uhradí za užívání pozemku nájemné za rok 2019, 2020 a 2021 ve výši 

5,-- Kč/m2/rok 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na rozdělení pozemku 

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

nemovitostí 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

 

1135/22 MJP - neschválení prodeje pozemku parc. č. 1365/1 v k. ú. Šumperk (or. odbočka 

ze silnice na Nový Malín, směr Dolní Studénky) 

neschvaluje 

z důvodu neschváleného záměru zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 1365/1 v k. ú. Šumperk    

prodej pozemku parc. č. 1365/1 o výměře 3 196 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

 

Termín: 15.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1136/22 MJP - výkup pozemků v k. ú. Hraběšice 

schvaluje 

výkup pozemků p. č. 624/1 o výměře 5 181 m2, p. č. 624/2 o výměře 934 m2, p. č. 624/3 

o výměře 174 m2, p. č. 624/4 o výměře 734 m2, p. č. 626 o výměře 270 m2, p. č. 630 

o výměře 1 453 m2, p. č. 633 o výměře 4 389 m2, p. č. 639/2 o výměře 677 m2, p. č. 639/3 

o výměře 1 233 m2, p. č. 639/5 o výměře 412 m2, p. č. 639/6 o výměře 1 020 m2, p. č. 669/6 

o výměře 78 m2, p. č. 669/7 o výměře 933 m2 vše v k. ú. Hraběšice. 

 

Prodávající: J. M., Petrov nad Desnou 

 

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

 

Podmínky:  

- kupní cena dohodou 650.000,-- Kč, kupní cena bude uhrazena do 15 dnů ode dne 

doručení vyrozumění o provedení vkladu předmětu prodeje do katastru nemovitostí 

- kupující vyhotoví kupní smlouvu a uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1137/22 MJP - směna pozemků mezi městem Šumperkem a J. – lokalita Bratrušovská 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí finančních prostředků, kterou vlastníci 

pozemků, zahrnutých územní studií „Bratrušovská“ do lokality určené pro výstavbu bytových 

a rodinných domů s obslužnými komunikacemi se smíšeným provozem vozidel, cyklistů 

a chodců a systémem veřejných prostranství, poskytnou městu Šumperku finanční příspěvek 

na úhradu přeložky zařízení distribuční soustavy ČEZ, jejíž potřeba vyvstala v rámci přípravy 

lokality Bratrušovská a ohledně které je mezi městem Šumperkem a společností ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín, 

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120082605, za podmínek: 

- poskytovatelé: vlastníci pozemku p. č. 601/10 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice, 

A. J., M. J., Šumperk, M. J., Šumperk, vlastníci pozemků p. č. 581/3, p. č 904/8 a p. č. 

907/1, vše v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice, A. J., M. J., Šumperk, M. J., Šumperk, 

M. K., Šumperk, H. R., Šumperk 

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

- výše příspěvku: poměrná část vypočtená podle velikosti výměr jednotlivých pozemků ve 

vlastnictví příjemce a poskytovatelů a podle velikosti spoluvlastnických podílů jednotlivých 

spoluvlastníků  

- mezi poskytovateli a příjemcem bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o poskytnutí 

finančního příspěvku s tím, že vlastní smlouva o poskytnutí příspěvku bude uzavřena po 

uzavření konečné smlouvy o úhradě nákladů na přeložku distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie mezi městem Šumperk a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

a po uzavření směnné smlouvy mezi městem Šumperkem a A., M. a M. J., jejímž 

předmětem budou části pozemků p. č. 601/10, p. č. 607/1 a p. č. 1990/3, vše v obci 

Šumperk, k. ú. Dolní Temenice  

- povinnost uhradit finanční příspěvek ve výši 50 % předpokládané hodnoty příspěvku do 60 

dnů od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

- povinnost uhradit doplatek hodnoty příspěvku do 60 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí 

finančního příspěvku, za předpokladu, že bude v té době provedeno konečné vyúčtování 

nákladů na přeložku společností ČEZ Distribuce, a. s., po ukončení realizace přeložky, jinak 

do 60 dnů od obdržení výzvy města Šumperk k úhradě doplatku 

- v případě nerealizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie se příjemce zavazuje příspěvek vrátit poskytovatelům do 60 dnů ode dne, kdy 

bude zřejmě, že se přeložka realizovat nebude 



 

8|10 

ZM 31– 15.09.2022 

 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1138/22 MJP - uzavření budoucí smlouvy o poskytnutí finančních prostředků – přeložka ČEZ – 

lokalita Bratrušovská 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 06.06.2022 do 22.06.2022 podle usnesení rady města Šumperka č. 4386/22 ze dne 

02.06.2022, směnu pozemků z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, do vlastnictví A. J., M. J., Šumperk, M. J., Šumperk, a to formou 

směnné smlouvy bez finančního vyrovnání za podmínek: 

- z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví A., M. a M. J. budou převedeny část pozemku 

p. č. 607/1 o výměře cca 1 950 m2 a část pozemku p. č. 1990/3 o výměře cca 700 m2, 

oba v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice 

- z vlastnictví A., M. a M. J. do vlastnictví města Šumperka bude převedena část pozemku 

p. č. 601/10 o výměře cca 3 300 m2 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice 

- mezi A., M. a M. J. a městem Šumperkem bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

směnné, s tím, že vlastní směnná smlouva bude uzavřena po realizaci investiční akce 

města Šumperka s názvem „Obytný soubor Bratrušovská – etapa 01“, nejpozději do 

jednoho roku od geodetického zaměření a zápisu geometrického plánu pro rozdělení 

pozemků určených k výstavbě rodinných a bytových domů do katastru nemovitostí 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí město Šumperk 

- město Šumperk se zavazuje, že na pozemku, v době vydání usnesení o schválení budoucí 

směny pozemků, označeného jako p. č. 601/10, který je podle Územní studie 

„Bratrušovská“ určen k výstavbě bytového domu, typu C, bude na pozemku p. č. 601/10 

v souladu s územní studií tento typ bytového domu postaven, s tím, že musí být dodržena 

výška domu maximálně 2. NP bez sedlové střechy, jak je uvedeno ve vizualizaci „Obytný 

soubor Bratrušovská“ 09/2019 Knesl Kynčl architekti. V případě nedodržení tohoto 

závazku jsou oprávněni J. od budoucí směnné, případně směnné smlouvy, odstoupit 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1139/22 MJP - prodej pozemku parc. č. 1904/35 v k. ú. Šumperk (or. za garážemi na ul. 

Puškinově, u jídelny V. ZŠ) 

schvaluje 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 18.07.2022 do 03.08.2022 dle usnesení RM 

č. 4545/22 ze dne 14.07.2022, prodej pozemku parc. č. 1904/35 o výměře 78 m2. 

 

Kupující: M. a I. M., Filipovice 

 

Podmínky: 

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

- kupující uhradí za užívání pozemku nájemné za rok 2019, 2020 a 2021 ve výši 

5,-- Kč/m2/rok 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

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

nemovitostí 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1140/22 MJP - neschválení prodeje p.p.č. 1205/5 v k.ú. Horní Temenice (vedle lokality 

„Za Hniličkou“) 

neschvaluje 

prodej pozemku parc. č. 1205/5 v k. ú. Horní Temenice za účelem využití jako zahrada. 

 

Termín: 15.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1141/22 MJP - neschválení prodeje p.p.č. 999/72 v k.ú. Šumperk (u ulice Vřesové“) 

neschvaluje 
prodej pozemku p. č. 999/72 v k. ú. Šumperk za účelem využití jako zahrada. 

 

Termín: 15.09.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1142/22 Armáda spásy v ČR, z. s. – dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 

2022 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 13.01.2022 

uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, a Armádou spásy 

v ČR, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 5, PSČ 158 00, IĆO 40613411.  

Dodatkem dojde k doplnění čl. II odst. 1 o větu druhou tohoto znění: „Z celkové výše dotace se 

určuje částka 415.000,-- Kč (slovy čtyři sta patnáct tisíc korun českých) na stavební úpravu 

budovy za účelem technického zhodnocení, spočívající ve vybudování samoobslužné prádelny 

– umístění praček a sušiček v objektu na adrese Vikýřovická 1495, Šumperk“. V ostatních 

článcích se smlouva nemění. 

Termín: 16.09.2022 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

 

1143/22 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:  

 

D. V., Šumperk 

 

Termín: 16.09.2022 

Zodpovídá: Ing. Miterková 
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1144/22 Dodatek č. 15 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 15 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění výkonu 

státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., 

o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na období od 01.01.2023 do 31.12.2023. 

 

Termín: 31.12.2022 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

1145/22 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 5/2022 z jednání finančního výboru dne 5. 9. 2022. 

 

 

 

1146/22 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 27/2022 ze zasedání kontrolního výboru dne 23. 8. 2022 a hodnocení činnosti 

kontrolního výboru za volební období 2018-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Novotná      Ing. Jakub Jirgl 

                           1. místostarostka                 2. místostarosta 






