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Spis. zn.: 57947/2016 
č. j.: 61441/2016 

ze 17. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 16. 6. 2016 

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. 

 
 
 

schvaluje 
kontrolu usnesení ZM č. 240/15, 377/16, 401/16, 402/16, 403/16, 404/16, 407/16, 
408/16, 426/16, 432/16, 433/16, 437/16, 438/16, 442/16, 443/16, 456/16, 458/16, 
460/16, 461/16, 462/16, 469/16, 474/16, 476/16, 477/16 
 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  375/16 do 31.07.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  378/16 do 30.09.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  434/16 do 30.09.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

bere na vědomí 
plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31. 5. 2016. 
 
 

schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 
města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2016 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu pro rok 2016 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM  
č. 309/15 ze dne 5. 11. 2015, dle přílohy č. 1. 
 

Termín: 16.06.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 



ZM 17 – 16.06.2016 
 

2 
 

 
 
 

neschvaluje 
žádosti o dotace na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 
města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2016, dle přílohy č. 2. 

Termín: 16.06.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 
 

bere na vědomí 
plnění plánu investiční výstavby k 31. 5. 2016. 
 

 
 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2016. 

 
 
 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2016. 

 
Termín: 16.06.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 

bere na vědomí 
 
- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 
 

- rozpočet hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 
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bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2015. 
 
 

ruší 
usnesení č. 302/15 ze dne 5. 11. 2015. 
 

Termín: 16.06.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
spolufinancování projektu „Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší“ z vlastních 
zdrojů města ve výši 25 % z celkových uznatelných výdajů. 
 

Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 309/15  
ze dne 5. 11. 2015 
 
Příjemce: T. V., Šumperk 
Účel použití: na náklady spojené s provozem sidecarcrossového teamu 
Výše částky: 60.000,-- Kč   
Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2016 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2017 
 

Termín: 16.06.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

ukládá RM 
zapracovat do návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2017 částku 500 tis. Kč na realizaci 
tzv. participativního rozpočtu.  
 

Termín: 12.01.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 1. 2016 do 9. 5. 2016 dle usnesení RM č. 1772/16 ze dne 14. 4. 2016,  
prodej části pozemku p.č. 3011 – ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace  
v obci a k.ú. Šumperk (dle GP pro rozdělení pozemku č. 6691-49/2016 nově označený jako 
pozemek p.č. 3011/2 – ostatní plocha o výměře 92 m2 v k.ú. Šumperk, a to za těchto 
podmínek:  
- prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupující: ŠMR a. s., se sídlem Hněvkovská 1228/50, Praha 11, PSČ 148 00, 

IČO 60793295 
- účel: prodej části pozemku p.č. 3011 vlastníkovi areálu bývalého ředitelství Policie ČR 

v Šumperku na ul. 8. května, a to za účelem rekonstrukce komunikace v dané lokalitě 
- kupní cena: 600,-- Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN a dále náklady na 

vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku 
 

Termín: 30.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
odkoupení části pozemku st.p.č. 4541 – zastavěná plocha a nádvoří (dle GP pro rozdělení 
pozemku č. 6680-34/2016 nově označeného jako pozemek p.č. 3281 - ostatní plocha 
o výměře 135 m2 v k.ú. Šumperk), a to od V. M., Lesnice, za kupní cenu 1,-- Kč k celku, a to za 
účelem úpravy veřejného prostranství v dané lokalitě. 
 
Prodávající: V. M., Lesnice 
 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Předmět koupě: část pozemku st.p.č. 4541 – zastavěná plocha a nádvoří (dle GP pro 

rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene č. 6680-
34/2016 nově označeného jako pozemek p.č. 3281 - ostatní plocha 
o výměře 135 m2 v k.ú. Šumperk 

Podmínky: 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

a vymezení rozsahu věcného břemene uhradí kupující 
- správní poplatek za vklad vlastnického práva a práva odpovídající 

věcnému břemeni do KN uhradí kupující  
- kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena až 

poté, co bude z katastru nemovitostí k předmětu koupě vymazáno 
smluvní zástavní právo 

- daň z nabytí nemovité věci uhradí kupující město Šumperk 
 
 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 



ZM 17 – 16.06.2016 
 

5 
 

 
 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 6. 2016, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/10 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucím 
kupujícím S. H., 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 P. P., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 
byt č. 2958/10 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s P. P., Šumperk, 
a to za stejných podmínek s účinností od 1. 7. 2016. 
 

 
Termín: 31.07.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 663/3 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu dle 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 uzavřené se Státním pozemkovým úřadem. 
 

 
Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní č. 42/Vk/HT uzavřené 
mezi V. M., Vikýřovice, jako budoucím prodávajícím a městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je 
budoucí prodej části p.p.č. 212/6 a části p.p.č. 212/1 v k.ú. Horní Temenice za účelem 
realizace stavby „Inženýrské sítě, komunikace a regulace potoka Temence v k.ú. Dolní a Horní 
Temenice v Šumperku“. Smlouva se ukončuje z důvodu uzavření nové smlouvy, vyplacená 
záloha na kupní cenu ve výši 600,-- Kč bude převedena do smlouvy nové. 

 
Termín: 31.08.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
budoucí výkup části p.p.č. 212/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto 
podmínek:  
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku - Temenici 

II. etapa“  
- budoucí prodávající: V. M., Vikýřovice 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 120,-- Kč/m2 
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 

Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, a po 
schválení v ZM 

- budoucí kupující vyplatil budoucímu prodávajícímu zálohu na kupní cenu ve výši 600,-- Kč 
 

 
Termín: 31.08.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní č. 41/Vk/HT uzavřené 
mezi M. B., Šumperk, jako budoucím prodávajícím a městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je 
budoucí prodej části p.p.č. 1207/2, části p.p.č. 212/2 a části p.p.č. 212/5 v k.ú. Horní 
Temenice za účelem realizace stavby „Inženýrské sítě, komunikace a regulace potoka 
Temence v k.ú. Dolní a Horní Temenice v Šumperku“. Smlouva se ukončuje z důvodu uzavření 
nové smlouvy, vyplacená záloha na kupní cenu ve výši 1.320,-- Kč bude převedena do smlouvy 
nové. 

 
Termín: 31.08.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
budoucí výkup části p.p.č. 212/2 o výměře cca 15 m2 a části p.p.č. 212/5 o výměře cca 9 m2 
v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek:  
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa“  
- budoucí prodávající: M. B., Šumperk 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 120,-- Kč/m2 
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- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 

Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, a po 
schválení v ZM 

- budoucí kupující vyplatil budoucímu prodávajícímu zálohu na kupní cenu ve výši 
1.320,-- Kč 

 
Termín: 31.08.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
č. OBCH/0028/2009/Šv ze dne 1. 7. 2009  uzavřené mezi spol. SUMTEX CZ s. r. o., se sídlem 
Žerotínova 417/85, Šumperk, IČO 25859617, jako budoucím prodávajícím a městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím kupujícím, 
jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku p.č. 1229/1 v k.ú. Šumperk za účelem 
umístění přístřešku autobusové zastávky. Smlouva se ukončuje z důvodu přemístění 
autobusové zastávky v rámci stavby „Cyklokomunikace Desná“. 

 
 
Termín: 30.11.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
realizaci budoucího výkupu pozemků p.č. 1225/1 o výměře 156 m2, p.č. 1229/1 o výměře 
297 m2, p.č. 1229/44 o výměře 98 m2, p.č. 1229/45 o výměře 341 m2, p.č. 1229/46 
o výměře 183 m2 a části pozemku p.č. 1224/2 o výměře 12 m2 geometrickým plánem 
č. 6601-109b/2015 označené jako p.p.č. 1224/8, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou „Cyklokomunikace Desná, 

část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ 
- prodávající: SUMTEX CZ s. r. o., se sídlem Žerotínova 417/85, Šumperk, IČO 25859617 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena:  240,-- Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem 260.880,-- Kč 
- kupující uhradil zálohu na kupní  cenu ve výši 160.560,-- Kč, doplatek ve výši  100.320,-- 

Kč bude kupujícím uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu všech zástavních práv váznoucích na předmětu 

koupě 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradilo město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující město Šumperk 

 
 
Termín: 30.11.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
doplnit usnesení ZM č. 378/16 ze dne 28. 1. 2016, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o věcném břemeni vedení veřejného osvětlení uloženého v rámci akce „Cyklokomunikace 
Desná“ se spol. Truck Centrum Properties, o pozemek p.č. 1268/54 v k.ú. Šumperk. Úplata za 
zřízení věcného břemene byla již uhrazena na základě smlouvy č. VB/0064/2015/Šv. Ostatní 
ustanovení zůstávají beze změny.  

Termín: 30.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
budoucí výkup části p.p.č. 922/1 o výměře cca 885 m2 v k.ú. Horní Temenice za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: L. P., Bratrušov 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 
- kupní smlouva bude uzavřena před kolaudací stavby „Cyklostezka Bratrušov“, po zaměření 

skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, a po schválení výkupu v zastupitelstvu města 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

 
Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
budoucí výkup části p.p.č. 1677 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Bratrušov za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: M. a A. M., Šumperk 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícím povinnost DPH odvést 
- kupní smlouva bude uzavřena před kolaudací stavby „Cyklostezka Bratrušov“, po zaměření 

skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, a po schválení výkupu v zastupitelstvu města 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
budoucí výkup části p.p.č. 873/2 o výměře cca 265 m2, části p.p.č. 884/1 o výměře cca 45 m2 
a části p.p.č. 885 o výměře cca 193 m2 v k.ú. Horní Temenice za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: J. a M. P., Bratrušov 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícím povinnost DPH odvést 
- kupní smlouva bude uzavřena před kolaudací stavby „Cyklostezka Bratrušov“, po zaměření 

skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, a po schválení výkupu v zastupitelstvu města 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
budoucí výkup části p.p.č. 464 o výměře cca 507 m2 a části p.p.č. 500/6 o výměře cca 56 m2 
v k.ú. Dolní Temenice za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající:  

L. H., Olomouc, podíl 1/2 
J. J., Praha, podíl 1/2 

- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícím povinnost DPH odvést 
- kupní smlouva bude uzavřena před kolaudací stavby „Cyklostezka Bratrušov“, po zaměření 

skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, a po schválení výkupu v zastupitelstvu města 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
budoucí výkup části p.p.č. 970/1 o výměře cca 527 m2 v k.ú. Horní Temenice za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: S. H., Šumperk 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
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- kupní cena: 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 
- kupní smlouva bude uzavřena před kolaudací stavby „Cyklostezka Bratrušov“, po zaměření 

skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, a po schválení výkupu v zastupitelstvu města 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
budoucí výkup části st.p.č. 245 o výměře cca 788 m2 v k.ú. Dolní Temenice za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající:  

R. K., Šumperk, podíl 1/2 
L. O., Šumperk, podíl 1/2 

- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena dle znaleckého posudku: 224,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši 

v případě, že vznikne prodávajícím povinnost DPH odvést 
- kupní smlouva bude uzavřena před kolaudací stavby „Cyklostezka Bratrušov“, po zaměření 

skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, a po schválení výkupu v zastupitelstvu města 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
budoucí výkup části p.p.č. 541/7 o výměře cca 86 m2 v k.ú. Dolní Temenice za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: J. a J. G., Bohdíkov 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena dle znaleckého posudku: 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši 

v případě, že vznikne prodávajícím povinnost DPH odvést 
- kupní smlouva bude uzavřena před kolaudací stavby „Cyklostezka Bratrušov“, po zaměření 

skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, a po schválení výkupu v zastupitelstvu města  

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

 
Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
budoucí výkup části p.p.č. 537/1 o výměře cca 892 m2 v k.ú. Dolní Temenice za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: L. V., Šumperk 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena dle znaleckého posudku: 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši 

v případě, že vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést 
- kupní smlouva bude uzavřena před kolaudací stavby „Cyklostezka Bratrušov“, po zaměření 

skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, a po schválení výkupu v zastupitelstvu města, pokud bude před kolaudací stavby 
vymazáno zástavní právo váznoucí na předmětné části pozemku p.č. 537/1 v k.ú. Dolní 
Temenice, v opačném případě bude kupní smlouva uzavřena až po výmazu výše 
uvedeného zástavního práva, nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 16. 5. 2016 do 1. 6. 2016 dle usnesení RM č. 1873/16 ze dne 12. 5. 2016, budoucí 
směnu pozemků bez finančního vyrovnání za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti 
se stavbou „Cyklostezka Bratrušov“, za podmínek: 
- z vlastnictví J. K., Bratrušov, budou převedeny do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část p.p.č. 352 o výměře cca 36 m2, část 
p.p.č. 877 o výměře cca 71 m2, část p.p.č. 349/2 o výměře cca 2 618 m2, vše v k.ú. Dolní 
Temenice, část p.p.č. 725 o výměře cca 83 m2, část p.p.č. 1285 o výměře cca 32 m2, část 
p.p.č. 727/5 o výměře cca 596 m2, část p.p.č. 742 o výměře cca 654 m2, část p.p.č. 
727/4 o výměře cca 152 m2, část p.p.č. 727/3 o výměře cca 861 m2, část p.p.č. 791 
o výměře cca 985 m2, část p.p.č. 793 o výměře cca 157 m2, p.p.č. 804/2 o výměře 
6 936 m2, p.p.č. 1300/3 o výměře 909 m2, p.p.č. 801/6 o výměře 2 420 m2 v k.ú. Horní 
Temenice 

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 
budou převedeny do vlastnictví J. K., Bratrušov, p.p.č. 1686/1 o výměře 2 777 m2, p.p.č. 
1689 o výměře 179 m2, vše v k.ú. Bratrušov, p.p.č. 1196 o výměře 24 m2, p.p.č. 1195 
o výměře 49 m2, p.p.č. 819/1 o výměře 7 659 m2, p.p.č. 936/101 o výměře 12 967 m2, 
p.p.č. 937 o výměře 6 772 m2, vše v k.ú. Horní Temenice 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
uhradí město Šumperk 

- mezi J. K. a městem Šumperkem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí směnné, 
směnná smlouva bude uzavřena po výmazu zástavních práv váznoucích na pozemcích 
J. K., po zaměření skutečného stavu stavby „Cyklostezka Bratrušov“, nejpozději do 1 roku 
od dokončení stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona 

- smlouva o budoucí smlouvě směnné je uzavírána na dobu určitou 5 let od jejího podpisu 
oběma stranami 
 

Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
budoucí výkup části p.p.č. 541/1 o výměře cca 1 599 m2 v k.ú. Dolní Temenice za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: J. K., Bratrušov 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést 
- kupní smlouva bude uzavřena před kolaudací stavby „Cyklostezka Bratrušov“, po zaměření 

skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, a po schválení výkupu v zastupitelstvu města 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- smlouva o budoucí smlouvě kupní je uzavírána na dobu určitou 5 let od jejího podpisu 
oběma stranami 
 

Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
budoucí výkup části p.p.č. 857 o výměře cca 805 m2 a části p.p.č. 873/1 o výměře 758 m2 
v k.ú. Horní Temenice za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- budoucí prodávající: J. V., Šumperk 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

prodávajícímu povinnost DPH odvést – u části p.p.č. 857 o výměře cca 805 m2 a části 
p.p.č. 873/1 o výměře cca 423 m2 přímo pod stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ 
                    50,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 
prodávajícímu povinnost DPH odvést – u části p.p.č. 873/1 o výměře cca 335 m2 mezi 
stavbou „Cyklostezka Bratrušov“ a silnicí č. II/446 

- kupní smlouva bude uzavřena před kolaudací stavby „Cyklostezka Bratrušov“, po zaměření 
skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, a po schválení výkupu v zastupitelstvu města 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
výkup části p.p.č. 871/5 o výměře 13 m2 geometrickým plánem č. 930-7/2016 označené jako 
p.p.č. 871/10, vše v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek:  
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace 
- prodávající: R. Š., Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
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- kupní cena: 30,-- Kč/m2, tj. 390,-- Kč 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradilo město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující město Šumperk 
- poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude místo prodávající R. Š. kupující město 

Šumperk 
- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího na části p.p.č. 

871/5 v k.ú. Dolní Temenice, která je předmětem převodu 
 

 
Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
výkup části p.p.č. 750/15 o výměře 1 m2 geometrickým plánem č. 930-7/2016 označené jako 
p.p.č. 750/16, vše v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek:  
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace 
- prodávající: 

Š. V., Šumperk, spoluvlastnický podíl 1/2 
A. V., Šumperk, spoluvlastnický podíl 1/2 

- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 30,-- Kč/m2, tj. 30,-- Kč 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradilo město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující město Šumperk 
- poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude místo prodávajících Š. a A. V. kupující 

město Šumperk 
 

Termín: 30.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
realizaci budoucího výkupu části p.p.č. 752/12 a části p.p.č. 752/11 geometrickým plánem 
č. 930-7/2016 sloučených a označených jako p.p.č. 752/34 o výměře 30 m2, vše v k.ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek:  
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou komunikace 
- prodávající: A. D., Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
- kupní cena: 30,-- Kč/m2, tj. 900,-- Kč 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby uhradilo město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující město Šumperk 
- poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude místo prodávajícího A. D. kupující město 

Šumperk 
 

Termín: 30.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
v rámci plánované průmyslové zóny IV vybudování protipovodňového opatření, příjezdové 
komunikace do PZ IV a přemostění Bratrušovského potoka jako investici města Šumperka 
včetně vypracování projektové dokumentace. 

 
Termín: 31.12.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
pro případné zájemce kupní cenu pozemků v průmyslové zóně IV o výměře cca 10 ha ve výši  
250,-- Kč/m2 + sazba DPH v platné výši + poplatky za vynětí ze ZPF se zohledněním pásma 
CHOPAV. 

 
Termín: 16.06.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
kupní cenu pozemku na výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Hniličkou o výměře cca  
12 867 m2 ve výši  950,-- Kč/m2 + sazba DPH v platné výši.  

 
 
Termín: 16.06.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
budoucí převzetí chodníku na části p.p.č. 682/13 a p.p.č. 1279/2, oba v k.ú. Horní Temenice 
při komunikaci Hrabenovské, do majetku a správy města Šumperka, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk. Chodník, včetně zastavěné části p.p.č. 682/13 v k.ú. Horní Temenice, bude 
do majetku a správy města Šumperka převzat od investora stavby EKOZIS spol. s r. o., se 
sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 41031024, za kupní cenu 1,-- Kč/celek 
v případě, pokud budou splněny podmínky výstavby, které budou dány v rámci správního řízení 
povolení stavby chodníku odborem RUI a PMŠ a. s. a dále v případě, pokud bude dořešen 
majetkoprávní vztah k pozemku pod chodníkem na části p.p.č. 682/13 v k.ú. Horní Temenice, 
který není ve vlastnictví města. 

 
Termín: 30.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 15. 2. 2016 do 2. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1503/16 ze dne 11. 2. 2016,  
prodej  části  p.p.č. 1438/1 o výměře 44 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 1438/1 o výměře 44 m2 
v k.ú. Šumperk, za podmínek:   
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví - rozšíření zahrady 
- kupující: R. S., Šumperk 
- kupní cena: 100,-- Kč/m2, kupní cena je nižší než kupní cena obvyklá z důvodu svažitosti 

pozemku, neudržovaného stavu pozemku a omezeného způsobu užívání pozemku 
v souvislosti s vlastnictvím garáží 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek 
za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

 
Termín: 30.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 
 
 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 15. 2. 2016 do 2. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1503/16 ze dne 11. 2. 2016,  
prodej části p.p.č. 1438/1 o výměře 44 m2, dle GP p.p.č. 1438/9 o výměře 44 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:   
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví - rozšíření zahrady 
- kupující: P. M., Opava 
- kupní cena: 100,-- Kč/m2, kupní cena je nižší než kupní cena obvyklá z důvodu svažitosti 

pozemku, neudržovaného stavu pozemku a omezeného způsobu užívání pozemku 
v souvislosti s vlastnictvím garáží 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek 
za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

 
Termín: 30.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 15. 2. 2016 do 2. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1503/16 ze dne 11. 2. 2016 a od 
14. 3. 2016 do 30. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1603/16 ze dne 3. 3. 2016, prodej  
části p.p.č. 1438/1 o výměře 168 m2 a části p.p.č. 1450/20 o výměře 349 m2, dle GP  p.p.č. 
1438/8  o výměře 110 m2 a p.p.č. 1450/34 o výměře 406 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:   
- účel prodeje: zahrada 
- kupující: H. S., Šumperk 
- kupní cena: p.p.č. 1438/8 - 400,-- Kč/m2, p.p.č. 1450/34, díl „b“ o výměře 349 m2 – 

400,-- Kč/m2 a díl „c“ o výměře 57 m2 100,-- Kč/m2; u dílu „c“ p.p.č. 1450/34 je nižší 
kupní cena než cena obvyklá z důvodu svažitosti pozemku, neudržovaného stavu pozemku 
a omezeného způsobu užívání v souvislosti s vlastnictvím garáží 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek 
za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 20. 4. 2016 do 9. 5. 2016 dle usnesení rady města č. 1795/16 ze dne 14. 4. 2016, prodej 
části pozemku p.č. 265/1 o výměře 1 124 m2 a části pozemku p.č. 265/3 o výměře 132 m2, 
dle GP p.p.č. 265/1 o výměře 1 256 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, za podmínek: 
- kupující: P. B., Vikýřovice, a V. V., Šumperk 
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena: 

a) část p.p.č. 265/1 o výměře 627 m2 a část  p.p.č. 265/3 o výměře 132 m2 300,-- Kč/m2 
+ sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH z kupní ceny (původně označené 
pozemky v souladu se zveřejněným záměrem, po zápise GP část p.p.č. 265/1 o výměře 
759 m2) 
b) část p.p.č. 265/1 o výměře 497 m2 (původně označený pozemek v souladu se 
zveřejněným záměrem, po zápise GP část p.p.č. 265/1 o výměře 497 m2) 200,-- Kč/m2 + 
sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH z kupní ceny, cena 200,-- Kč/m2 je 
cenou nižší než je cena obvyklá. Je stanovena s ohledem na velkou svažitost pozemku 
a tím sníženou využitelnost pozemku a obtížnou údržbu pozemku. Kupní cena 
200,-- Kč/m2 s přihlédnutím ke svažitosti již byla v minulosti schválena  

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 
zápis vkladu práva do katastru 

 
Termín: 30.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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bere na vědomí 
zprávu o výsledcích forenzního auditu ve společnostech Podniky města Šumperka a. s. 
a Šumperské sportovní areály s. r. o. ze dne 4. 5. 2016. 

 
 

schvaluje 
zveřejnění kompletní zprávy o výsledcích forenzního auditu ve společnostech Podniky města 
Šumperka a. s. a Šumperské sportovní areály s. r. o. ze dne 4. 5. 2016 na internetových 
stránkách společnosti Podniky města Šumperka a. s. – www.pms-spk.cz. 
 

Termín: 17.06.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
dodatek č. 4 ke zřizovací listině MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, Šumperk, příspěvková 
organizace, IČO 71011994, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2003, dodatku č. 2 ze dne 
15. 9. 2005 a dodatku č. 3 ze dne 12. 12. 2013, kdy se v čl. 2 zřizovací listiny nahrazuje 
původní text ve znění: 
 
Odloučená pracoviště:   Jeremenkova 52, 787 01 Šumperk 
 
následujícím textem:  
 
Místa poskytovaného vzdělávání: Nerudova 4B, 787 01 Šumperk 

Nerudova 4C, 787 01 Šumperk 
Jeremenkova 52, 787 01 Šumperk 
 

 
Termín: 16.06.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s. 

 
 

bere na vědomí 
zápis č. 15/2016 z jednání finančního výboru dne 6. 6. 2016. 
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bere na vědomí 
zápis č. 4/2016 ze zasedání kontrolního výboru dne 1. 6. 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tělocvičná Jednota Sokol Šumperk oddíl tenisu - dorost U Tenisu 1106/4, 787 01 Šumperk Porteš František 96 000 10 000

FbC Asper Šumperk, z.s. florbalový klub - muži A a junioři nám. Jana Zajíce 2832/11, 787 01 Šumperk Mrázek Ondřej 120 000 92 000

Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o.s. družstvo hokeje  -  mladší dorost, starší dorost Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr Ing. 1 744 000 920 000

Fotbal Šumperk, s.r.o. fotbal - muži Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Dostál Vladimír 640 000 462 000

Fotbalový klub Šumperk, z.s. fotbal - dorost  U19, U17 Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 380 000 277 000

Fotbalový klub Šumperk, z.s. fotbal - starší žáci U15, U14 Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 300 000 185 000

TJ Šumperk, z.s.  družstvo basketbalu - muži Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 110 000 83 000

TJ Šumperk, z.s.  družstvo basketbalu - junioři U17+U19 Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 70 000 46 000

TJ Šumperk, z.s.  oddíl házené - muži Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 87 000 64 000

Tělocvičná Jednota Sokol Šumperk oddíl moderního sportovního karate  U Tenisu 1106/4, 787 01 Šumperk Porteš František 96 000 0

Multisport Outdoor Team Šumperk, z.s. outdoorové sporty - muži a mix Revoluční 1689/12B, 787 01 Šumperk Paloncý Pavel Mgr. 90 000 0

Enduro team Coufal, o.s. motocyklové soutěže Revoluční 397/35, 787 01 Šumperk Coufal Jaroslav 94 000 0


