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ZM 34 – 22.03.2018 

 

Naše čj.: MUSP 28535/2018 

Naše sp. zn.: 28533/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01UZ5FK* 

 

U S N E S E N Í  

z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 3. 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. 

 

1008/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 936/17, 981/18, 989/18, 990/18, 1002/18, 1003/18, 1006/18, 

1007/18 

 

1009/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

  515/16 do 31.12.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  516/16 do 31.07.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  517/16 do 31.05.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  877/17 do 26.04.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  878/17 do 26.04.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  879/17 do 26.04.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  880/17 do 26.04.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  969/18 do 26.04.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  970/18 do 30.04.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1010/18 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení ZM č. 969/18 ze dne 25. 1. 2018 

schvaluje 

v souladu s přepracovaným geometrickým plánem, který  byl nově zpracován v souladu 

s vydaným územním rozhodnutím k umístění rodinných domů a komunikačního napojení 

v dané lokalitě, změnu usnesení ZM č. 969/18 ze dne 25. 1. 2018 v části stanoveného 

předmětu prodeje stanoveného dle geometrického plánu, kde místo: 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 
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vše v k.ú. Šumperk, bude nově: 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 813 m2, p.p.č. 1662/32 o výměře 1 951 

m2, p.p.č. 1662/24 o výměře 960 m2 a p.p.č. 1662/23 o výměře 913 m2 vše v k.ú. Šumperk.“ 

 

Termín: 22.03.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1011/18 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2017 

bere na vědomí 

materiál „Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2017“ 

a „Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním 

obvodě OOP Šumperk za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017“. 

 

 

 

1012/18 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2017 

bere na vědomí 

zprávu o stavu požární ochrany za rok 2017 dle předloženého materiálu. 

 

 

1013/18 Zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2017 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2017 dle předloženého materiálu. 

 

 

1014/18 Informace předsedy představenstva společnosti VHZ, a. s., zastupitelům 

bere na vědomí 

informaci předsedy představenstva společnosti VHZ, a. s., zastupitelům. 

 

 

1015/18 MJP - změna na straně budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk 

- změna usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 935/17 ze dne 14. 12. 2017 - 

změna termínu 

schvaluje 

změnu usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 935/17 ze dne 14. 12. 2017, kterým bylo 

schváleno uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 28. 2. 2018, 

jejímž předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku, s budoucím kupujícím V. P., 

Šumperk, zastoupeným opatrovníkem K. P., Šumperk, a kterým současně bylo schváleno 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt v domě nám. Jana 

Zajíce v Šumperku, s M. K., Albrechtice, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 3. 2018. 
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Změna spočívá ve změně termínu uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě, a to z původního termínu ke dni 28. 2. 2018 na nový termín ke dni 30. 4. 2018 

a ve změně termínu účinnosti uzavírané smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem 

bude byt v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku, z původního termínu od 1. 3. 2018 na nový 

termín od 1. 5. 2018. 

V ostatním se usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 935/17 ze dne 14. 12. 2017 

nemění. 

Termín: 30.04.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1016/18 MJP - vrácení pozemků Státnímu pozemkovému úřadu ČR na základě výzvy zaslané 

dle ustanovení § 22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb. (lokalita „Sanatorka“) 

bere na vědomí 

výzvu Státního pozemkového úřadu zaslanou dle ustanovení § 22 odst. 16 zákona 

č. 503/2012 Sb. k vrácení pozemků p.č. 600/3, p.č. 601/3, p.č. 607/3, p.č. 607/7 a p.č. 

600/2 v obci  Šumperk, k.ú. Dolní Temenice. 

 

 

 

1017/18 MJP - vrácení pozemků Státnímu pozemkovému úřadu ČR na základě výzvy zaslané 

dle ustanovení § 22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb. (lokalita „Sanatorka“) 

schvaluje 

bezúplatný převod  pozemků  p.č. 600/3, p.č. 601/3, p.č. 607/3, p.č. 607/7 a p.č. 600/2 

v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, zpět do vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu dle 

ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

 

Termín: 30.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1018/18 MJP - vrácení pozemků Státnímu pozemkovému úřadu ČR na základě výzvy zaslané 

dle ustanovení § 22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb. (lokalita „Sanatorka“) 

schvaluje 

požádat o bezúplatný převod  vlastnického práva k pozemkům p.č. 600/3, p.č. 601/3, p.č. 

607/7 a p.č. 600/2 a k části pozemku p.č. 607/3 nedotčeného stavbou „Sportovní lázně – 

Sanatorka Šumperk“ 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, a to s ohledem na Změnu č. 2 Územního plánu 

Šumperk. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedené pozemky 

převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené se Státním pozemkovým 

úřadem. 

 

Termín: 30.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1019/18 MJP - vrácení pozemků Státnímu pozemkovému úřadu ČR na základě výzvy zaslané 

dle ustanovení § 22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb. (lokalita „Sanatorka“) 

ukládá 

majetkoprávnímu odboru jednat po realizaci bezúplatného převodu s ČR - Státním 

pozemkovým úřadem o získání části pozemku p.č. 607/3 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 

Temenice, dotčeného stavbou „Sportovní lázně – Sanatorka Šumperk“ do vlastnictví města 

Šumperka. 

Termín: 31.12.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1020/18 MJP - prodej části p.p.č. 2262/2 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Šumperk (or. při ul. 

Gen. Krátkého) 

schvaluje 

na základě schváleného zveřejněného 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 33 m2, dle GP p.p.č. 2262/4 o výměře 

33 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

- kupující: S. B., Šumperk 

- kupní cena 400,-- Kč/m2 

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

návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí 1/2 nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu 

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

 

Termín: 31.05.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1021/18 MJP - prodej části p.p.č. 1960/1 o výměře 2 236 m2 a části p.p.č. 1959/2 o výměře  

223 m2 vše v k.ú. Šumperk (při ul. Reissově, zadní část Kauflandu) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 13. 11. 2017 do 29. 11. 2017 dle usnesení rady města č. 3775/17 ze dne 

9. 11. 2017, prodej části p.p.č. 1960/1 o výměře 2 236 m2, dle GP p.p.č. 1960/19  o výměře 

2 236 m2 a části p.p.č. 1959/2 o výměře 223 m2, dle GP p.p.č. 1959/26 o výměře 223 m2 

oba v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud bude stanovena zákonná povinnost 

odvodu z kupní ceny; kupní cena je stanovena nižší než je kupní cena obvyklá z důvodu 

omezení využívání předmětu prodeje z důvodu zapsaných věcných břemen 

- kupující: L. a M. Ž., spoluvlastnický podíl ve výši 1/2, bytem Šumperk, a J. a H. P., 

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2,  oba bytem Dolní Studénky 

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

návrhu na vklad vlastnického práva 

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

- kupující převezmou závazky povinného z věcného břemene ze sjednaného věcného 

břemene chůze a jízdy přes část p.p.č. 1960/1 a části p.p.č. 1259/2 oba v k.ú. Šumperk, 

ve prospěch oprávněného z věcného břemene 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 

Termín: 30.09.2018 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1022/18 Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Rapotín - změna III 

schvaluje 

v souvislosti s přijatým usnesením ZM č. 607/16 ze dne 3. 11. 2016, ve znění usnesení ZM 

č. 641/16 ze dne 15. 12. 2016, ve znění usnesení ZM č. 728/17 ze dne 23. 3. 2017 a ve 

znění usnesení ZM č. 807/17 ze dne 15. 6. 2017, kterým bylo schváleno uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie s obcí Rapotín s účinností od 1. 4. 2018, 

změnu v  článku 5. bodu 2. schválené veřejnoprávní smlouvy tak, že se původní text v článku 

5., bodu 2.  veřejnoprávní smlouvy mění a nahrazuje následujícím textem: 

 

Článek 5., bod 2. 

 

Účinnosti smlouva nabývá dnem 1. 1. 2019. 

 

 

Termín: 01.01.2019 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

1023/18 Nadační fond Centrum bakalářských studií – darovací smlouva 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 

bakalářských studií dle předloženého materiálu. 

 

Termín: 22.03.2018 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

1024/18 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 28/2018 z jednání finančního výboru dne 12. 3. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Mgr. Jan Havlíček 

  2. místostarosta           člen rady města 
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