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Naše čj.: MUSP 16838/2018 

Naše sp. zn.: 16833/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01UJGWU* 

 

U S N E S E N Í  

z 33. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 2. 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. 

 

987/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 771/12, 887/17, 890/17, 956/18, 957/18, 958/18, 959/18, 

960/18, 961/18, 962/18, 964/18, 982/18 

 

988/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

  740/17 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  876/17 do 26.04.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

989/18 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 874/17 ze dne 2. 11. 2017 

ruší 

usnesení ZM č. 874/17 ze dne 2. 11. 2017 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín: 22.02.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

990/18 Ceny města Šumperka za rok 2017 - 2. kolo hlasování 

uděluje 

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

pozdějších předpisů, Ceny města Šumperka za rok 2017 v těchto kategoriích: 

 

Sport     Dušan Ščambura 

Vzdělávání    Jana Valentová 

Podnikání – výrobní společnosti SHM s. r. o. 
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Architektura – rekonstrukce  budova restaurace Benátky 

Architektura – novostavba   novostavba budovy magnetická rezonance 

(Nemocnice Šumperk a. s.) 

Životní prostředí a ekologie  AGRITEC - výzkum, šlechtění, služby s. r. o. 

Cena mladých    Kryštof Grygar 

Přínos městu    Zdeňka Daňková 

 

 

Termín: 22.02.2018 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

991/18 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2017 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti sociálního odboru za rok 2017. 

 

 

992/18 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2017 

bere na vědomí 

informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku za rok 

2017. 

 

993/18 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2017 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2017. 

 

 

994/18 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1031/12 v k.ú. Horní Temenice – výstavba 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. 1031/12 o výměře 834 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

- budoucí kupující: G. Š., 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 
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- 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: 30.04.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

995/18 MJP - prodej p.p.č. 1282/2 o výměře 62 m2 v k.ú. Horní Temenice (konec ul. Pod 

Senovou) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 14. 11. 2016 do 30. 11. 2016 dle usnesení rady města č. 2487/16 ze dne 10. 11. 2016, 

prodej části p.p.č. 1282/2 o výměře 33 m2, dle GP p.p.č. 1282/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

- kupující: J. S., Šumperk, a A. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, J. a V. S., 

Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, B. B., Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/6, a Z. O., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 

- kupní cena 300,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH z kupní ceny 

- účel prodeje: zajištění vjezdu k nemovitostem ve vlastnictví kupujících 

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

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 

 

Termín: 30.04.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

996/18 MJP - prodej p.p.č. 1282/2 o výměře 62 m2 v k.ú. Horní Temenice (konec ul. Pod 

Senovou) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 14. 11. 2016 do 30. 11. 2016 dle usnesení rady města č. 2487/16 ze dne 10. 11. 2016, 

prodej části p.p.č. 1282/2 o výměře 33 m2, dle GP p.p.č. 1282/3 o výměře 29 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

- kupující: J. a V. S., Šumperk 

- kupní cena 300,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH z kupní ceny 

- účel prodeje: zahrada k domu ve vlastnictví kupujících 

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

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 

 

Termín: 30.04.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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997/18 MJP - prodej části p.p.č. 2262/2 v k.ú. Šumperk (konec ulice Reissovy) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 18. 1. 2018 do 5. 2. 2018 dle usnesení rady města č. 4001/18 ze dne 11. 1. 2018, prodej 

části p.p.č. 2262/2 o výměře 24 m2, dle GP p.p.č. 2262/3 o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk, 

za podmínek: 

- kupující: J. R. K., Šumperk 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 

- 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 

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

 

Termín: 30.04.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

998/18 MJP - prodej spoluvlastnického podílu – pozemek pod domem Javoříčko 8, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 20. 3. 2017 do 5. 4. 2017 dle usnesení rady města č. 2903/17 ze dne 16. 3. 2017, prodej 

spoluvlastnického podílu o velikosti 157/1000 na st.p.č. 1714/2 v k.ú. Šumperk, za 

podmínek: 

- kupující: R. T., Vikýřovice 

- kupní cena 538,-- Kč/m2 

- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – stavba a pozemek jiného vlastníka 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 

 

Termín: 30.04.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

999/18 MJP - prodej – výstavba RD na p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk (při. ul. Krameriově) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 13. 11. 2017 do 31. 1. 2018 dle usnesení rady města č. 3738/17 ze dne 9. 11. 2017, 

prodej p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

 

- kupující: Uschemer s. r. o., se sídlem Wolkerova 36, Šumperk, IČO 27768180 

- účel prodeje: výstavba pro bydlení s možností využití komerčního prostoru, dále jen 

„výstavba“ v souladu s platným územním plánem – stabilizovaná plocha 343 – max. výška 

zástavby 7/10 m, plocha smíšená obytná 

- kupní cena: 1.300,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH z kupní 

ceny 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
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- regulativa pro „výstavbu“: 

- uliční čára dle okolní zástavby v rámci ul. Krameriova 

- zastavěnost pozemku max. 30 % 

- max. 2 patra, lze provést obydlené podkroví 

- oplocení do max. výšky 1,5 m a jeho průhlednost musí být alespoň 40 % 

- prodávající si sjednává jednorázovou pokutu ve výši 30 % kupní ceny z důvodu nedodržení 

regulativ „výstavby“ 

- kontejnery na směsný odpad a parkování budou umístěny na pozemku, který je 

předmětem prodeje 

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

nemovitostí 

Termín: 31.05.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1000/18 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1031/17 v k.ú. Horní Temenice - výstavba Za Hniličkou 

(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. 1031/17 o výměře 846 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

- budoucí kupující: F. S., 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: 31.05.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1001/18 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1031/3 v k.ú. Horní Temenice - výstavba Za Hniličkou 

(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. 1031/3 o výměře 1 071 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

- budoucí kupující: V. I., Bludov 

- 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: 31.05.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1002/18 Fond na úpravu zevnějšku 

schvaluje 

Statut Fondu na úpravu zevnějšku s účinností od 1. 3. 2018. 

 

 

Termín: 28.02.2018 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1003/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka  - individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 868/17 ze dne 

2. 11. 2017. 

 

Příjemce: T. V., Šumperk 

Účel použití: na náklady spojené s provozem sidecarcrossového teamu 

Výše částky: 70.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

 

Termín: 22.02.2018 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

 

1004/18 Zpráva o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2017 

bere na vědomí 

zprávu o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2017. 

 

 

1005/18 Čestné občanství in memoriam 

schvaluje 

udělit čestné občanství města Šumperka in memoriam někdejšímu řediteli dětské plicní 

léčebny v Šumperku V. V.. 

 

Termín: 14.04.2018 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

 

1006/18 MJP - pověření při hlasování o další správě a provozování vodohospodářské 

infrastruktury po roce 2020 na valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a. s. 

pověřuje 

delegovaného zástupce města Šumperka, aby na valné hromadě společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČO 47674954, (dále 

jen "Společnost"), hlasoval u bodu valné hromady, který odpovídá navrženému bodu 9) 

"Pověření představenstva Společnosti, aby představenstvo rozhodlo o zvýšení základního 

kapitálu Společnosti upisováním nových akcií", proti tomuto návrhu a v případě, že před 

hlasováním bude návrh představenstva upraven tak, že má být orgánem, který rozhodne 

o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, představenstvo společnosti, 

nejprve podal protinávrh, který za takový orgán označí valnou hromadu Společnosti, a pro 

takový svůj návrh hlasoval. 

 

Termín: 28.02.2018 

Zodpovídá: Mgr. Brož 
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1007/18 MJP - pověření při hlasování o další správě a provozování vodohospodářské 

infrastruktury po roce 2020 na valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a. s. 

pověřuje 

starostu Mgr. Zdeňka Brože, jako delegovaného zástupce města Šumperka, hlasovat na valné 

hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, 

IČO 47674954, (dále jen „Společnost“), pro další postup při správě a provozování 

vodohospodářské infrastruktury po roce 2020: 

 

- dle varianty „B1: Koncese“ 

 

- vyvíjet veškeré nezbytné činnosti směřující k tomu, aby Společnost zvyšovala svůj podíl 

na činnostech v oblasti správy a provozování vlastní infrastruktury, a to takovým 

způsobem, aby byla Společnost připravena vlastními silami zajišťovat správu a 

provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po ukončení období 

provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti způsobem popsaným ve 

studii jako varianta B1: Koncese 

 

tak, jak doporučuje akcionářům představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a. s. 

 

Termín: 28.02.2018 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Brož      Mgr. Tomáš Spurný 

        starosta                     2. místostarosta 
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