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Naše čj.: MUSP 3862/2018 

Naše sp. zn.: 3861/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01U3F85* 

 

U S N E S E N Í  

z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 25. 1. 2018 

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. 

 

954/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení ZM č. 470/16, 472/16, 490/16, 623/16, 710/17, 711/17, 712/17, 

713/17, 722/17, 723/17, 724/17, 767/17, 801/17, 808/17, 811/17, 812/17, 822/17, 

836/17, 841/17, 847/17, 850/17, 872/17, 875/17, 883/17, 885/17, 886/17, 894/17, 

896/17, 897/17, 905/17, 906/17, 907/17, 908/17, 909/17, 910/17, 911/17, 912/17, 

913/17, 914/17, 915/17, 916/17, 917/17, 918/17, 919/17, 920/17, 921/17, 922/17, 

923/17, 924/17, 925/17, 926/17, 927/17, 928/17, 929/17, 930/17, 931/17, 932/17, 

933/17, 942/17, 947/17, 950/17 

 

 

955/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 

 

    81/15 do 21.06.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  430/16 do 21.06.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  635/16 do 31.12.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  645/16 do 26.04.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  809/17 do 26.04.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  839/17 do 31.03.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  873/17 do 26.04.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  887/17 do 22.02.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  948/17 do 21.06.2018 Zodpovídá: Mgr. Brož 

  949/17 do 13.09.2018 Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

956/18 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 562/16 ze dne 15. 9. 2016 

ruší 
usnesení ZM č. 562/16 ze dne 15. 9. 2016 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín: 25.01.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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957/18 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 714/17 ze dne 23. 3. 2017 

ruší 
usnesení ZM č. 714/17 ze dne 23. 3. 2017. 

 

Termín: 25.01.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

958/18 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení ZM č. 890/17 ze dne 2. 11. 2017 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 890/17 ze dne 2. 11. 2017 takto: 

- číslo smlouvy z 1066139 na 1086374 

- pravidelná měsíční splátka z 2.475,33 Kč na 2.475,18 Kč 

- úroková sazba z 5,26 % p. a. na 4,76 % p. a. 

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. 

 

Termín: 25.01.2018 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

 

959/18 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení ZM č. 938/17 ze dne 14. 12. 2017 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 938/17 ze dne 14. 12. 2017 (písařské chyby) v odrážce šesté v části 

citace parcel: 

z „na části st.p.č. 1291/9 a části p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk“ na „na části st.p.č. 

1895/2 a části p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk“. 

 

Termín: 25.01.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

960/18 Ceny města Šumperka za rok 2017 

schvaluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, Cenu města za rok 2017 v kategorii Kultura: Lubomír Hlavsa. 

 

Termín: 25.01.2018 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

961/18 Ceny města Šumperka za rok 2017 

schvaluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, Cenu města za rok 2017 v kategorii Významný počin v humanitární 

a sociální oblasti: Lukáš Rozsíval. 

Termín: 25.01.2018 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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962/18 Ceny města Šumperka za rok 2017 

schvaluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, Cenu města za rok 2017 v kategorii Podnikání – podkategorie drobné 

podnikání: Lenka Vítková – masna U Hejtmarek, Zábřežská 1815/19, Šumperk. 

 

Termín: 25.01.2018 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

963/18 Ceny města Šumperka za rok 2017 

bere na vědomí 
změnu usnesení č. 830/17 ze dne 14. 9. 2017 v bodě: termín Slavnostního večera předávání 

Cen města Šumperka za rok 2017 v Divadle Šumperk z původního termínu 7. 4. 2018 

na nový termín 14. 4. 2018. 

 

 

964/18 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo I roku 2018: 

příjmy ve výši:              0 tis. Kč 

výdaje ve výši:    68.040 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  581.555 tis. Kč 

výdaje celkem:  711.941 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 729.525 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   729.395 tis. Kč 

 

 

Termín: 31.01.2018 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

965/18 MJP - směna pozemků v k.ú. Dolní Temenice (naproti mateřské škole v Temenici, 

příjezd k ZŠ Sluneční) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 4. 12. 2017 do 20. 12. 2017 dle usnesení RM č. 3851/17 ze dne 30. 11. 2017, směnu 

pozemku za podmínek: 

 

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převedena do vlastnictví O. D., Šumperk, část pozemku p.č. 68/1, dle GP díl „a“ 

o výměře 9 m2 a část p.p.č. 61/21, dle GP p.p.č. 61/29 o výměře 39 m2, část p.p.č. 

61/22, dle GP p.p.č. 61/30 o výměře 5 m2 a část p.p.č. 61/7, dle GP p.p.č. 61/28 

o výměře 62 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice, přičemž hodnota směňovaných pozemků je 

stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 300,-- Kč/m2 
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- z vlastnictví O. D., Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část p.p.č. 70/2, dle GP p.p.č. 70/3 o výměře 

78 m2 a část st.p.č. 54/2, dle GP p.p.č. 958 o výměře 37 m2 v k.ú. Dolní Temenice, 

přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku 

a finanční částky 300,-- Kč/m2 

- směna pozemku bude sjednána bez finančního vyrovnání z důvodu stejné výměry 

směňovaných pozemků a jejich finanční částky 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva budou hrazeny účastníky smlouvy, každý 

z nich ve výši 1/2 skutečných nákladů 

 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

966/18 MJP - budoucí prodej p.p.č. 213/12 v k.ú. Horní Temenice (lokalita k výstavbě RD 

„Za Hniličkou“) 

schvaluje 
na základě zveřejněného záměru prodeje od 26. 6. 2017 do 12. 7. 2017 dle usnesení RM 

č. 3328/17 ze dne 22. 6. 2017 budoucí prodej p.p.č. 213/12 o výměře 808 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

- budoucí kupující: T. a R. M., Šumperk 

- kupní cena 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši 

- budoucí kupující uhradí doplatek zálohy na kupní cenu do výše 90 % kupní ceny bez DPH 

do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní; do výše doplatku zálohy 

bude započítána složená záloha na kupní cenu ve výši 30 %, vyrovnání kupní ceny bude 

uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejdříve do 90 dnů ode dne předání 

dokončené stavby komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za 

Hniličkou“, Horní Temenice (dále jen výstavba), nejpozději do 60 dnů ode dne kolaudace 

výstavby, nejpozději však do 30. 6. 2019 

- pokud nebude proveden doplatek kupní ceny do výše 90 % kupní ceny bez DPH ve 

stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající jednostranně odstoupit od budoucí 

kupní smlouvy 

- budoucí prodávající si vyhrazuje, v případě nedodržení hranic pozemku p.č. 1031/2 v k.ú. 

Horní Temenice při „výstavbě“, posunout hranice prodávaného pozemku navazujícího na 

p.p.č. 1031/2 v k.ú. Horní Temenice tak, aby „výstavba“ zůstala na pozemku ve vlastnictví 

města Šumperka, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu ponese budoucí 

prodávající 

- budoucí prodávající se zavazuje, že pro případ vyřízení rozhodnutí k povolení stavby RD 

uzavře s budoucím kupujícím smlouvu s právem provést stavbu 

- v případě odstoupení od smlouvy ze strany budoucího kupujícího se sjednává ve prospěch 

budoucího prodávajícího odstupné ve výši 5 % z kupní ceny celkem bez DPH 

- výstavbu RD na jednotlivých pozemcích lze realizovat po realizaci smlouvy budoucí kupní 

- budoucí kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- budoucí kupující převezmou závazek, že pozemky v rámci výstavby budou pozemky v dané 

lokalitě používány jako staveniště, dále budou pozemky využívány k zajištění obslužnosti 

p.p.č. 1031/16, a to do doby dokončené výstavby 

 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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967/18 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1031/13 v k.ú. Horní Temenice (lokalita k výstavbě RD 

„Za Hniličkou“) 

schvaluje 
na základě zveřejněného záměru prodeje od 26. 6. 2017 do 12. 7. 2017 dle usnesení RM 

č. 3328/17 ze dne 22. 6. 2017 budoucí prodej p.p.č. 1031/13 o výměře 756 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

- budoucí kupující: L. a A. C., Šumperk 

- kupní cena 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši 

- budoucí kupující uhradí doplatek zálohy na kupní cenu do výše 90 % kupní ceny bez DPH 

do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní; do výše doplatku zálohy 

bude započítána složená záloha na kupní cenu ve výši 30 %, vyrovnání kupní ceny bude 

uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejdříve do 90 dnů ode dne předání 

dokončené stavby komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „Za 

Hniličkou“, Horní Temenice (dále jen výstavba), nejpozději do 60 dnů ode dne kolaudace 

výstavby, nejpozději však do 30. 6. 2019 

- pokud nebude proveden doplatek kupní ceny do výše 90 % kupní ceny bez DPH ve 

stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající jednostranně odstoupit od budoucí 

kupní smlouvy 

- budoucí prodávající si vyhrazuje, v případě nedodržení hranic pozemku p.č. 1031/2 v k.ú. 

Horní Temenice při „výstavbě“, posunout hranice prodávaného pozemku navazujícího na 

p.p.č. 1031/2 v k.ú. Horní Temenice tak, aby „výstavba“ zůstala na pozemku ve vlastnictví 

města Šumperka, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu ponese budoucí 

prodávající 

- budoucí prodávající se zavazuje, že pro případ vyřízení rozhodnutí k povolení stavby RD 

uzavře s budoucím kupujícím smlouvou s právem provést stavbu 

- v případě odstoupení od smlouvy ze strany budoucího kupujícího se sjednává ve prospěch 

budoucího prodávajícího odstupné ve výši 5 % z kupní ceny celkem bez DPH 

- výstavbu RD na jednotlivých pozemcích lze realizovat po realizaci smlouvy budoucí kupní 

- budoucí kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- budoucí kupující převezmou závazek, že pozemky v rámci výstavby budou pozemky v dané 

lokalitě používány jako staveniště, dále budou pozemky využívány k zajištění obslužnosti 

p.p.č. 1031/16, a to do doby dokončené výstavby 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

968/18 MJP - prodej spoluvlastnického podílu na p.p.č. 1865/13 v k.ú. Vikýřovice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 4. 12. 2017 do 20. 12. 2017 dle usnesení RM č. 3888/17 ze dne 30. 11. 2017, prodej 

spoluvlastnického podílu o velikosti 20/60 na p.p.č. 1865/13 v k.ú. Vikýřovice, za podmínek: 

- kupující obec Vikýřovice, se sídlem Petrovská 168, Vikýřovice, PSČ 788 13, IČO 00635898 

- kupní cena: 50,-- Kč/m2 + DPH v platné výši k datu převodu vlastnického práva, pokud 

bude stanovena povinnost odvodu DPH z kupní ceny 

- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání, stavba a pozemek jiného vlastníka 

- kupující uhradí správní poplatek za zapsání vkladu vlastnického práva 

 

Termín: 31.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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969/18 MJP - prodej pozemků - výstavba při ul. Hrubínově 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 5. 1. 2018 do 22. 1. 2018 dle usnesení rady města č. 3959/17 ze dne 29. 12. 2017, 

prodej části pozemku p.č. 1662/19 o výměře 6 712 m2, p.p.č. 1662/23 o výměře 501 m2 

a části p.p.č. 1662/24 o výměře 1 266 m2 vše v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 1662/26 

o výměře 1 093 m2, p.p.č. 1662/27 o výměře 956 m2 p.p.č. 1662/28 o výměře 731 m2, p.p.č. 

1662/29 o výměře 836 m2, p.p.č. 1662/30 o výměře 206 m2, p.p.č. 1662/31 o výměře 

632 m2, p.p.č. 1662/32 o výměře 567 m2, p.p.č. 1662/33 o výměře 752 m2, p.p.č. 1662/34 

o výměře 813 m2, p.p.č. 1662/24 o výměře 980 m2 a p.p.č. 1662/23 o výměře  913 m2 vše 

v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

- kupující: REAL SYSTÉM DEVELOPMENT a. s., se sídlem Lessnerova 263, Praha, 

PSČ 109 00, IČO 28374363 

- kupní cena 250,-- Kč/m2 + DPH v platné výši k datu převodu vlastnického práva 

- záloha na kupní cenu ve výši 1.860.625,-- Kč byla uhrazena v souladu se smlouvami 

budoucími kupními, doplatek kupní ceny + DPH v platné výši bude uhrazen do 30 dnů ode 

dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- účel prodeje: výstavba v souladu s územním plánem pro držitele územního  rozhodnutí 

čj.: MUSP 13967/2011 ze dne 8. 3. 2011, které nabylo právní moci dnem 12. 4. 2011 

pro společnost REAL SYSTÉM DEVELOPMENT a. s., se sídlem Lessnerova 263, Praha, 

PSČ 109 00, IČO 28374363 

- kupní smlouva bude podepsána společně s budoucí smlouvou kupní, jejíž předmět prodeje 

a podmínky jsou dány usnesením ZM č. 877/17 ze dne 2. 11. 2017 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek na 

zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 

 

Termín: 28.02.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

970/18 MJP - prodej pozemků - výstavba parkovacích stání pro bytový dům v „dolních 

kasárnách“ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru prodeje zveřejněného zákonným způsobem od 5. 1. 2018 

do 22. 1. 2018 na základě usnesení RM č. 3961/17 ze dne 29. 12. 2017, prodej části 

pozemku st.p.č. 765/2 o výměře cca 228 m2 a části st.p.č. 1782/4 o výměře cca 103 m2 oba 

v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

- kupující: LEZAPARI Development s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1a, Šumperk, 

IČO 04193423 

- kupní cena: 800,-- Kč/m2 + DPH v platné výši 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- účel prodeje: výstavba parkovacích stání 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek na 

zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 

 

Termín: 28.02.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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971/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku - Temenici II. etapa“ 

schvaluje 
bezúplatný převod částí pozemku p.č. 1333 o celkové výměře 1 197 m2, dle geometrického 

plánu č. 996-599/2016 ze dne 31. 1. 2017 jde o pozemky p.č. 1333/10 o výměře 63 m2, p.č. 

1333/11 o výměře 15 m2, 1333/13 o výměře 10 m2, p.č. 1333/16 o výměře 120 m2, p.č. 

1333/18 o výměře 71 m2, p.č. 1333/20 o výměře 13 m2, p.č. 1333/22 o výměře 55 m2, p.č. 

1333/25 o výměře 751 m2, p.č. 1333/28 o výměře 18 m2, p.č. 1333/30 o výměře 60 m2, p.č. 

1333/31 o výměře 14 m2 a p.č. 1333/35 o výměře 7 m2 v obci Šumperk, k.ú. Horní Temenice, 

z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, 

PSČ 779 11, IČO 60609460, z hospodaření 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 

podmínek: 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku - Temenici II. etapa“ 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 31.08.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

972/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku - Temenici II. etapa“ 

schvaluje 
realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 221, dle GP číslo 996-599/2016 ze dne 

31. 1. 2017 jde o pozemek p.č. 1333/36 o výměře 30 m2 v obci Šumperk, k.ú. Horní 

Temenice, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: L. H., Staré Město pod Sněžníkem 

- kupní cena dohodou 120,-- Kč/m2 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku - Temenici II. etapa“ 

- kupující vyplatil otci prodávajícího J. H. zálohu na kupní cenu ve výši 

4.200,-- Kč a prodávající souhlasí se započtením složené zálohy na kupní cenu 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 31.08.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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973/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku - Temenici II. etapa“ 

schvaluje 
realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 1207/2, dle GP číslo 996-599/2016 ze dne 

31. 1. 2017 jde o pozemek p.č. 1333/33 o výměře 5 m2 a části pozemku p.č. 212/2, dle GP 

číslo 996-599/2016 ze dne 31. 1. 2017 jde o pozemek p.č. 1333/32 o výměře 5 m2 

v obci Šumperk, k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: M. B., Šumperk 

- kupní cena dohodou 120,-- Kč/m2 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku – Temenici II. etapa“ 

- kupující vyplatil prodávajícímu zálohu na kupní cenu ve výši 1.320,-- Kč a prodávající 

souhlasí se započtením složené zálohy na kupní cenu 

- kupující nepožaduje vrácení přeplatku složeného na kupní cenu 

- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího na pozemcích 

dotčených stavbou 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 31.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

974/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku - Temenici II. etapa“ 

schvaluje 
realizaci budoucího výkupu části pozemku st.p.č. 76/1 a části pozemku p.č. 186/2 dle GP 

číslo 996-599/2016 ze dne 31. 1. 2017 jde o pozemek p.č. 1333/29 o výměře 8 m2 v obci 

Šumperk, k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: V. a I. S., Šumperk 

- kupní cena dohodou 120,-- Kč/m2 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku – Temenici II. etapa“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 31.08.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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975/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku - Temenici II. etapa“ 

schvaluje 
vykoupit část pozemku p.č. 177 dle GP číslo 996-599/2016 ze dne 31. 1. 2017 jde 

o pozemek p.č. 1333/27 o výměře 9 m2 v obci Šumperk, k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví 

města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: R. N., Šumperk 

- kupní cena dohodou 120,-- Kč/m2 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku – Temenici II. etapa“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 31.08.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

976/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku - Temenici II. etapa“ 

schvaluje 
realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 146/1, dle GP číslo 996-599/2016 ze dne 

31. 1. 2017 jde o pozemek p.č. 1333/26 o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 150/1 dle GP 

číslo 996-599/2016 ze dne 31. 1. 2017 jde o pozemek p.č. 1333/24 o výměře 2 m2 v obci 

Šumperk, k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: J. a E. J., Šumperk - podíl 3/4 na p.p.č. 1333/26, J. J., Šumperk - podíl 1/4 na 

p.p.č. 1333/26, J. J., Šumperk, p.p.č. 1333/24 

- kupní cena dohodou 120,-- Kč/m2 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku – Temenici II. etapa“ 

- kupující vyplatil prodávajícímu zálohu na kupní cenu ve výši 300,-- Kč a prodávající 

souhlasí se započtením složené zálohy na kupní cenu 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 31.08.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

977/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku - Temenici II. etapa“ 

schvaluje 
realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 154/2, dle GP číslo 996-599/2016 ze dne 

31. 1. 2017 jde o pozemek p.č. 1333/19 o výměře 1 m2 v obci Šumperk, k.ú. Horní Temenice, 

do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

za podmínek: 
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- prodávající: Z. a L. S., Šumperk 

- kupní cena dohodou 120,-- Kč/m2 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku – Temenici II. etapa“ 

- kupující vyplatil prodávajícím zálohu na kupní cenu ve výši 1.920,-- Kč a prodávající 

souhlasí se započtením složené zálohy na kupní cenu 

- kupující nepožaduje vrácení přeplatku složeného na kupní cenu 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 31.08.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

978/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku - Temenici II. etapa“ 

schvaluje 
realizaci budoucího výkupu části pozemku p.č. 154/1, dle GP číslo 996-599/2016 ze dne 

31. 1. 2017 jde o pozemek p.č. 1333/17 o výměře 38 m2 a pozemek p.č. 154/3 o výměře 

6 m2 v obci Šumperk, k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: H. Š., Šumperk 

- kupní cena dohodou 120,- Kč/m2 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku – Temenici II. etapa“ 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího na pozemcích 

dotčených stavbou 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 31.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

979/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku - Temenici II. etapa“ 

schvaluje 
realizaci budoucího výkupu části pozemku st.p.č. 170 a p.č. 136/1, dle GP číslo 996-

599/2016 ze dne 31. 1. 2017 jde o pozemek p.č. 1333/15 o výměře 46 m2 a části pozemku 

p.č. 136/1, dle GP číslo 996-599/2016 ze dne 31. 1. 2017 jde o pozemek p.č. 136/4 

o výměře 1 m2 v obci Šumperk, k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

- prodávající: J. a L. N., Šumperk 

- kupní cena dohodou 120,-- Kč/m2 

- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku – Temenici II. etapa“ 
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- kupující vyplatil prodávajícím zálohu na kupní cenu ve výši 6.060,-- Kč a prodávající 

souhlasí se započtením složené zálohy na kupní cenu 

- kupující nepožaduje vrácení přeplatku složeného na kupní cenu 

- nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 31.08.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

980/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku - Temenici II. etapa“ 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní č. 

SML/2016/0369/MJP 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. 212/1 v obci Šumperk, k.ú. Horní 

Temenice, za účelem realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. 

etapa“. Smlouva se ukončuje z toho důvodu, že předmětný pozemek nebyl stavbou dotčen. 

 

Termín: 31.08.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

981/18 PONTIS Šumperk, o. p. s. - doplnění zakládací listiny 

schvaluje 
doplnění zakládací listiny společnosti PONTIS Šumperk o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 

2800/68, Šumperk, IČO 25843907, ze dne 1. 7. 2011, ve znění pozdějších úprav: 

 

v článku II. Předmět činnosti obecně prospěšné společnosti se rozšiřuje Provoz a poskytování 

sociálních služeb a dalších navazujících služeb o písmeno: 

 

„p.  péče o dítě v dětské skupině“. 

 

Termín: 28.02.2018 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

982/18 Náhrada ušlého výdělku 

schvaluje 
 

- neuvolněnému členovi ZM, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující 

jinou samostatnou výdělečnou činnost, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 

funkce paušální částkou ve výši 300 Kč za hodinu, nejvýše však 1.000 Kč za kalendářní 

měsíc. Částka bude vyplacena na základě písemné žádosti podané vždy po ukončení 

kalendářního měsíce do posledního dne následujícího kalendářního měsíce 

 

- zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům ZM 

 

Termín: 25.01.2018 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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983/18 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 27/2018 z jednání finančního výboru dne 15. 1. 2018. 

 

 

984/18 Zápis kontrolního výboru 

bere na vědomí 
zápis z kontroly zápisů a usnesení RM a ZM. 

 

 

985/18 Informace předsedy představenstva společnosti VHZ, a. s., zastupitelům 

bere na vědomí 
informaci předsedy představenstva společnosti VHZ, a. s., zastupitelům. 

 

 

986/18 Zpráva ze semináře spolku Odpady Olomouckého kraje 

bere na vědomí 
zprávu ze semináře spolku Odpady Olomouckého kraje ze dne 23. 1. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Brož      RNDr. Jan Přichystal 

        starosta                      1. místostarosta 

 



Rozpočet roku 2018, rozpočtové opatření číslo I.

číslo položka rozpočtu - příjmy změna/   změna za zdůvodnění změny

opatř. tis. Kč pol. celkem

PŘÍJMY CELKEM 0

číslo položka rozpočtu - výdaje změna/   změna za zdůvodnění změny

opatř. tis. Kč pol. celkem

Kancelář tajemníka 270

1/I Ostatní osobní výdaje 270 evidence hrobových míst, správa Kranišovského náhonu

Odbor sociálních věcí 0

2/I Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o. s. -200 v rozpočtu 2018 uvedena neexestující organizace

3/I Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. 200

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 265

4/I Restaurování mobliáře Klášterní kostel 265 smlouva z roku 2017, nebylo profinancováno

Odbor finanční a plánovací 2 616

5/I Vypořádání roku 2017 2 616 předpoklad vypořádání poskytnutých dotací a jiných závazků 

Odbor majetkoprávní 22 052

6/I Náklady na byty 4 334 přeplatky z roku 2017, tvorba fondu oprav (Prievidzská, Denisova)

7/I Náklady na nebytové prostory 3 362 přechod smluv z roku 2017, dofinancování kaple Temenice, navýšení na projekty 

8/I Náklady úřadoven MěÚ 346 přechod smluv z roku 2017

9/I Rozhledna Háj 287 odvod nájmu 2017 na depozitní účet 

10/I Nemocnice s. r. o. 13 723 přechod smluv z roku 2017, oprava kanal.řádu 

Odbor ŠKV 1 400

11/I Spolufinancování dotací 1 400 navýšení na spolufinancování případných dotací

Odbor RUI 41 437

12/I Kino Oko 600 akustická izolace pódia, studie proveditelnosti - malý sál 2. NP

13/I Projekty 4 000 navýšení rezervy na projekty

14/I ZŠ Sluneční p.o. 172 smlouva z roku 2017, nebylo profinancováno v roce 2017

15/I Parkoviště u nemocnice 6 000 navýšení na realizaci

16/I Drobné akce 300

17/I Cyklostezka Desná (Šumperk - Dolní Studénky) 65 smlouva z roku 2013, nebylo profinancováno v roce 2017

18/I Smetanovy sady (zeleň) 220 smlouva z roku 2015, nebylo profinancováno v roce 2017

19/I Areál Benátky 2. etapa 2 500 navýšení na realizaci hřiště - 2. etapa

20/I Lokalita Za Hniličkou 6 000 navýšení na cenu dle rozpočtu projektu

21/I Úřadovna nám. Míru 8 600 navýšení na realizaci (70% ceny us. RM 3935/17)+aut. dozor, TDI, BOZP+smlouva z roku 2017

22/I Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší 400 smlouva z roku 2017, nebylo profinancováno+vícepráce

23/I Komunikace Javoříčko, Blanická 200 smlouva z roku 2016, nebylo profinancováno



24/I Dům kultury - rekonstrukce 2 000 navýšení na projektovou dokumentaci

25/I Manufaktura 4 000 navýšení na nutné udržovací práce

26/I Parkovací dům Gagarinova 391 smlouva z roku 2017, nebylo profinancováno

27/I Most Tylova 1 000 navýšení na realizaci - změna konstrukce na 50ti letou vodu

28/I VO Horní Temenice 39 smlouva z roku 2017, nebylo profinancováno

29/I Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa 320 smlouva z roku 2017, nebylo profinancováno

30/I Subcentrum kasárna 430 navýšení na projekt pro územní rozhodnutí

31/I Revitalizace "Hedva" 500 zpracování studie a projekt na územní rozhodnutí

32/I Singl trail 1 000 realizace

33/I Regulace potoka Temence 700 projekt pro územní rozhodnutí

34/I Severka výtah 2 000 projekt a realizace - bezbariérový přístup pro PONTIS

VÝDAJE CELKEM 68 040

PŘÍJMY - VÝDAJE -68 040 pokryto z přebytku minulých let


