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Spis. zn.: 67814/2016 
č. j.: 67818/2016 

z 18. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 14. 7. 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 
koncepci majetkového vypořádání lokality autobusového nádraží v Šumperku na pozemku p.č. 
1273/10 v k.ú. Šumperk, formou směny mezi městem Šumperkem a společností ČSAD 
Ostrava a. s., se sídlem Vítkovická 3083/1, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 
45192057 tak, že město Šumperk ze svého vlastnictví převede do vlastnictví ČSAD 
Ostrava a. s. část pozemku p.č. 1273/10 – ostatní plocha o výměře cca 400 m2 (výměra bude 
upřesněna geometrickým plánem) v k.ú. Šumperk (lokalita autobusového nádraží v Šumperku 
při ulici Jesenické) a ČSAD Ostrava a. s. převede do vlastnictví města Šumperka dílo 
komunikace, nástupních ostrůvků a chodníku umístěných na pozemku p.č. 1273/10 – ostatní 
plocha v k.ú. Šumperk (lokalita autobusového nádraží v Šumperku), za účelem 
majetkoprávního vypořádání lokality autobusového nádraží v Šumperku s finančním 
vyrovnáním ve prospěch společnosti ČSAD Ostrava a. s. ve výši 1.000.000,-- Kč. 
 

 
Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

schvaluje 
záměr města realizovat rekonstrukci autobusového nádraží a lokality „přednádraží“ 
v Šumperku a současně schvaluje podání žádosti města Šumperka o poskytnutí dotačních 
prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy „Výstavba 
a modernizace přestupních terminálů“, na investiční akci rekonstrukce autobusového nádraží 
a lokality přednádraží v Šumperku. 
 

Termín: 30.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 6. 6. 2016 do 22. 6. 2016 dle usnesení RM č. 2012/16 ze dne 2. 6. 2016, budoucí směnu 
pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou „Cyklostezka 
Bratrušov“ za podmínek: 
 



ZM 18 – 14.07.2016 
 

2 
 

 
 

- z vlastnictví spol. ÚSOVSKO a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO 60793015, 
budou převedeny do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, část p.p.č. 505/1 o výměře cca 668 m2, část p.p.č. 506/1 o výměře cca 
25 m2, část p.p.č. 416 o výměře cca 496 m2 a část pozemku ve zjednodušené evidenci 
p.č. 500/3 o výměře cca 712 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, hodnota těchto pozemků je 
stanovena dle usnesení ZM č. 326/15 ze dne 5. 11. 2015 ve znění usnesení ZM 
č. 439/16 ze dne 31. 3. 2016 ve výši 100,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši 
v případě, že vznikne prodávajícímu povinnost DPH odvést 

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 
budou převedeny do vlastnictví spol. ÚSOVSKO a. s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, 
IČO 60793015, p.p.č. 3461 o výměře 5 686 m2, p.p.č. 3449 o výměře 4 788 m2 a p.p.č. 
3443 o výměře 450 m2, vše v k.ú. Nový Malín, hodnota těchto pozemků je stanovena 
dohodou ve výši 12,-- Kč/m2 

- směna pozemků proběhne s finančním vyrovnáním hodnot vzájemně směňovaných 
nemovitostí 

- mezi spol. ÚSOVSKO a. s. a městem Šumperkem bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí směnné, směnná 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 směny v zastupitelstvu města 

 
 
Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
budoucí bezúplatný převod části pozemku p.č. 876 o výměře cca 215 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice a části pozemku p.č. 1298 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Horní Temenice z vlastnictví 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, 
IČO 60609460, s hospodařením Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se 
sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO 70960399, do vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za těchto podmínek: 
- účel budoucího bezúplatného převodu: realizace stavby „Cyklostezka Bratrušov“ 
- nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě, vlastní darovací smlouva 

bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude 
stavba „Cyklostezka Bratrušov“ kolaudována, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk 

- obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
 
Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 


