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Naše čj.: MUSP 65960/2018 

Naše sp. zn.: 64268/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01WBD7U* 

 

U S N E S E N Í  

z 36. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 6. 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. 

1058/18 Participativní rozpočet - dětský parčík u divadla 

  bere na vědomí, 

že na základě schváleného rozpočtu města na rok 2018 byla vyčleněna částka 750 tis. Kč 

a na základě ankety občanů byla vybrána akce parčík u divadla. Tato částka bude převedena    

do návrhu rozpočtu r. 2019. 

 

1059/18 Participativní rozpočet - dětský parčík u divadla 

schvaluje 

  realizaci dětského parčíku u divadla včetně projektu do výše 1 750 tis. Kč  vč.  DPH. 

 

Termín: 28.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

1060/18 Participativní rozpočet - dětský parčík u divadla 

ukládá 

RM zapracovat do návrhu rozpočtu r. 2019 pro dokončení realizace dětského parčíku u 

divadla částku ve výši 1 mil. Kč. 

 

Termín: 28.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

1061/18 Manufaktura – stavební část a expozice 

  bere na vědomí 

prezentaci manufaktury - stavební část a expozice. 
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1062/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 934/17, 935/17, 941/17, 948/17, 965/18, 969/18, 994/18, 

997/18, 998/18, 1001/18, 1015/18, 1020/18, 1028/18, 1030/18, 1031/18, 1032/18, 

1036/18, 1049/18, 1051/18, 1052/18 

 

1063/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

81/15  do 31.12.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

430/16 do 30.09.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

517/16 do 30.09.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

889/17 do 13.09.2018 Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

970/18 do 30.09.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

995/18 do 30.09.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

996/18 do 30.09.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

999/18 do 30.09.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1000/18 do 31.08.2018 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1064/18 Závěrečný účet města Šumperka 

schvaluje 

celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2017 bez výhrad. 

Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2017: 

Příjmy celkem  595.750 tis. Kč 

Výdaje celkem  742.603 tis. Kč 

Termín: 21.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

1065/18 Závěrečný účet města Šumperka 

bere na vědomí 

a) zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2017 v celkové výši  

130.613 tis. Kč 

b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 

c) přehled výsledků hospodaření organizací města 

d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. do 31. 12. 2017 

 

1066/18 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2017 

schvaluje 

Výrok: 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění schvaluje účetní závěrku města Šumperka, IČO 00303461, sestavenou k rozvahovému 

dni 31. 12. 2017. 



 

3|23 

ZM 36 – 21.06.2018 

 

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: účetní závěrka města Šumperk k 31. 12. 2017 

Sídlo: 787 01 Šumperk, nám. Míru 1 

IČO: 00303461 

DIČ: CZ00303461 

Termín: 21.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

1067/18 Plnění daňových a nedaňových příjmů města Šumperka 

bere na vědomí 

plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů města Šumperka od obyvatelstva 

k 31. 5. 2018. 

 

 

1068/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení dotačního programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

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 2018 a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu pro rok 2018 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM 

č. 868/17 ze dne 2. 11. 2017, dle přílohy č. 1. 

 

Termín: 21.06.2018 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

1069/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení dotačního programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

neschvaluje 

žádosti o dotace na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 

města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2018, dle přílohy č. 2. 

 

Termín: 21.06.2018 

Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

1070/18 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2017 

schvaluje 

zprávu o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2017. 

 

      Termín:  21.06.2018 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1071/18 Plnění investiční výstavby k 31. 5. 2018 

schvaluje 

plnění plánu investiční výstavby k 31. 5. 2018. 

 

Termín:  21.06.2018 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1072/18 Hospodaření s komunálním odpadem – hodnocení roku 2017 ve městě Šumperku 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017. 

 

 

1073/18 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2017 

bere na vědomí 

předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2017. 

 

1074/18 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo IX roku 2018: 

příjmy ve výši:      2.582 tis. Kč 

výdaje ve výši:      2.426 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  614.294 tis. Kč 

výdaje celkem:  743.220 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:762.264 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:  760.674 tis. Kč 

 

 

Termín:  30.06.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

1075/18 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: Divadlo Šumperk, s. r. o., Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 

Zastoupený: MgA. Matějem Kašíkem   

Účel použití: na náklady spojené s uskutečněním divadelního představení Drahá Mathilda 

Výše částky: 50.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín:  21.06.2018 

       Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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1076/18 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: Fotbalový klub Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 26999501 

Zastoupený: Bořivojem Bartošem 

Účel použití: na náklady spojené se Sportovním střediskem mládeže U9 až U15 

Výše částky: 200.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

 

Termín:  21.06.2018 

       Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

 

1077/18 MJP  - prodej části p.p.č. 1438/1 v k.ú. Šumperk (lokalita skupinových garáží při ul. 

Vrchlického) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 24. 4. 2018 do 10. 5. 2018 dle usnesení rady města č. 4301/18 ze dne 12. 4. 2018, 

prodej části 1438/1 o výměře 44 m2 v k.ú. Šumperk (dle GP p.p.č. 1438/9).  

 

Kupující: P. Š., bytem Šumperk 

Podmínky prodeje: 

- kupní cena:  100,-- Kč/m2 + DPH, pokud bude stanovena povinnost odvodu DPH z kupní 

ceny - odlišná kupní cena od stanovené obvyklé kupní ceny - svažitý neudržovaný pozemek 

s omezeným způsobem užívání v souvislosti se svažitostí a zákonným právem užívání 

pozemku v souvislosti s vlastnictvím garáží    

- účel prodeje: zpevnění břehu pozemku proti sesuvu půdy 

- kupujícím uhradí 1/2 nákladů spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 

 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1078/18 MJP  - směna pozemků v Horní Temenici (or. ulice nad budovou Lesů ČR) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 7. 5.018 do 22. 5. 2018 dle usnesení rady města č. 4385/18 ze dne 3. 5. 2018, směnu 

pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to formou směnné smlouvy 

s finančním vyrovnáním za podmínek:   

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

bude převedena do vlastnictví S. V., bytem Šumperk, část pozemku p.č. 5/6 a část p.p.č. 

1361/ (dle GP p.p.č. 5/12 o výměře 37 m2 a p.p.č. 1361/2 o výměře 19 m2) vše v k.ú. 
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Horní Temenice, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek 

výměry pozemku a finanční částky 300,-- Kč/m2 

- z vlastnictví S. V., bytem Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, část pozemku p.č. 5/2  a část 5/3 

(dle GP p.p.č. 5/10 o výměře 62 m2 a p.p.č. 5/11 o výměře 12 m2) v k.ú. Horní Temenice, 

přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a 

finanční částky 300,-- Kč/m2 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude městem Šumperkem finančně dorovnán 

jako násobek rozdílu výměr směňovaných pozemků a částky 300,-- Kč/m2 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků uhradí 

město Šumperk, správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

uhradí S. V. 

- směnná smlouva bude předložena ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí společně 

se zrušením zapsaného věcného břemene užívání 

 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1079/18 MJP - doplnění usnesení ZM č. 515/16 ze dne 16. 6. 2016 (pozemek pod komunikací 

Pod Senovou) 

schvaluje 

doplnění usnesení ZM č. 515/16 ze dne 16. 6. 2016, kterým byl schválen výkup p.p.č. 

871/10 v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví R. Š., bytem Šumperk, do vlastnictví města 

Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. Doplnění usnesení spočívá 

v závazku města Šumperka jako kupujícího, že uhradí veškeré náklady spojené s výmazem 

zástavního práva k p.p.č. 871/10 v k.ú. Dolní Temenice.  

Ostatní text usnesení zůstává nezměněn. 

 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1080/18 MJP 4 - prodej pozemku p.č. 1412/2 v k.ú. Šumperk - zahrada u domu Tolstého 2, 

Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 15. 5. 2017 do 31. 5. 2017 dle usnesení rady města č. 3113/17 ze dne 11. 5. 2017, 

prodej p.p.č. 1412/2 o výměře 651 m2 (dle GP nově pozemky označeny jako p.p.č. 1412/14 o 

výměře 57 m2, p.p.č. 1412/15 o výměře 51 m2, p.p.č.1412/16 o výměře 46 m2, p.p.č. 

1412/20 o výměře 50 m2, p.p.č. 1412/2 o výměře 283 m2, p.p.č. 1412/21 o výměře 

115 m2, p.p.č. 1412/18 o výměře 10 m2, p.p.č. 1412/17 o výměře 24 m2 a p.p.č. 1412/19 

o výměře 15 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

 

- kupující: J. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/17, L. K., p.p.č. 

1412/14, p.p.č. 1412/18 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/17, L. N., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/17, L. S., p.p.č. 1412/15, p.p.č. 

1412/20, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/17 a spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/2 na p.p.č. 1412/19, všichni bytem Šumperk, Š. H., p.p.č. 1412/21 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/17, bytem Šumperk, a L. D., p.p.č. 

1412/2, p.p.č. 1412/16, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/17 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1412/19 



 

7|23 

ZM 36 – 21.06.2018 

- účel prodeje: zajištění vstupu k domu, zázemí k domu 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 

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

návrhu na zápis vkladu vlastnického práva 

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

nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 

Termín:  31.10.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1081/18 MJP - změna usnesení ZM č. 516/16 ze dne 16. 6. 2016 (majetkoprávní vypořádání 

stavby „ Výstavba IS v ul. Sluneční, Západní, Sokolská, Pod Senovou) 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 516/16 ze dne 16. 6. 2016, kterým byl schválen výkup p.p.č. 750/16 

v k.ú. Dolní Temenice do vlastnictví města Šumperka. Ke změně usnesení dojde na straně 

prodávajících, kde místo Š. V., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl ½, a A. V., bytem 

Šumperk, spoluvlastnický podíl 1/2, bude nově Š. V., bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  31.07.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1082/18 MJP  - budoucí prodej p.p.č. 213/5 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. 213/5 o výměře 782 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

- budoucí kupující: M. K., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, a J. S., 

bytem Lutín, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 

- 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 
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- 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:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1083/18 MJP  - budoucí prodej p.p.č. 1031/11 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. 1031/11 o výměře 840 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

- budoucí kupující: B. a P. K., bytem 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:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1084/18 MJP  - budoucí prodej p.p.č. 213/8 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. 213/8 o výměře 801 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

- budoucí kupující: T. K., bytem Rejhotice, Loučná nad Desnou 

- kupní cena 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši 
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- 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:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1085/18 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1031/15 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. 1031/15 o výměře 834 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, za podmínek: 

- budoucí kupující: J. a I. D., bytem 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 vyhotovení 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 
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- 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:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1086/18 MJP - doplnění usnesení ZM č. 1000/18 ze dne 22. 2. 2018 (výstavba rodinných 

domů „Za Hniličkou“) 

schvaluje 

doplnění usnesení ZM č. 1000/18 ze dne 22. 2. 2018, kterým byl schválen budoucí prodej 

p.p.č.1031/17 v k.ú. Horní Temenice. K doplnění usnesení dojde v části budoucích kupujících, 

kde místo F. S., bytem Šumperk, bude nově F. a M. S., oba bytem Šumperk. Ostatní text 

usnesení zůstává nezměněn. 

 

Termín:  31.07.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1087/18 MJP - Banskobystrická 44, Šumperk – odstranění stavby 

schvaluje 

podání žádosti o povolení k odstranění stavby domu č.p. 1276, stojícího na pozemku st.p.č. 

1365 v obci a katastrálním území Šumperk, orientační označení Banskobystrická 44, z toho 

důvodu, že stavba svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob, bezpečnost 

a majetek třetích osob. 

 

Termín:  31.12.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1088/18 MJP - budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 7. 5. 2018 do 22. 5. 2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 3. 5. 2018, budoucí 

prodej části pozemku p.č. 1040/4 o výměře cca 561 m2, části p.č. 1040/5 o výměře cca 5 

884 m2, p.č. 1040/6 o výměře 1 112 m2, části p.č. 1040/7 o výměře cca 453 m2, části p.č. 

1040/2 o výměře cca 12 460 m2, části p.č. 2183/3 o výměře cca 2 044 m2, části p.č. 1041/4 

o výměře cca 2 179 m2 a části p.č. 1041/5 o výměře cca 16 809 m2, v k.ú. Šumperk, o 

celkové výměře cca 41 500 m2, za účelem výstavby nové průmyslové zóny v souladu 

s územním plánem města Šumperka a v souladu s koordinační studií investičního záměru 

v dané lokalitě za těchto podmínek: 

- budoucí kupující: BPS Project Management s. r. o., se sídlem Šumavská 779/2, Šumperk, 

IČO 06816061 

- kupní cena 250,-- Kč/m2 + DPH 

- budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

- záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření vlastní kupní 

smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci uvnitř PZ IV 
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- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě PZ 

IV  

- geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude vyhotoven na 

náklady budoucích kupujících 

- budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po zaměření 

geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města Šumperka, 

pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka 

 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1089/18 MJP - budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 7. 5. 2018 do 22. 5. 2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 3. 5. 2018, budoucí 

prodej části pozemku p.č. 1040/1 o výměře cca 15 102 m2, části p.č. 1040/3 

o výměře cca 1 882 m2,části p.č. 1040/4 o výměře cca 12 098 m2, části p.č. 1040/5 

o výměře cca 500 m2, části p.č. 2183/3 o výměře cca 976 m2, části p.č. 1041/1 o výměře cca 

477 m2, části p.č. 1041/2 o výměře cca 416 m2 a části p.č. 1041/3 o výměře cca 

5 860 m2, v k.ú. Šumperk, o celkové výměře cca 37 310 m2, za účelem výstavby nové 

průmyslové zóny v souladu s územním plánem města Šumperka a v souladu s koordinační 

studií investičního záměru v dané lokalitě za těchto podmínek: 

- budoucí kupující: FORTEX-AGS, a. s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 92, 

IČO 00150584 

- kupní cena 250,-- Kč/m2 + DPH 

- budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

- záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření vlastní kupní 

smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci uvnitř PZ IV 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě PZ 

IV  

- geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude vyhotoven na 

náklady budoucích kupujících 

- budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po zaměření 

geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města Šumperka, 

pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka 

 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1090/18 MJP - budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 7. 5. 2018 do 22. 5. 2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 3. 5. 2018, budoucí 

prodej části pozemku p.č. 1040/1 o výměře cca 551 m2, části p.č. 2183/3 o výměře cca 435 

m2, části p.č. 1041/1 o výměře cca 9 540 m2, části p.č. 1041/2 o výměře cca 

1 685 m2, části p.č. 1041/3 o výměře cca 9 152 m2 a části p.č. 1041/4 o výměře 

cca 2 244 m2 o celkové výměře cca 23 610 m2, v k.ú. Šumperk, za účelem výstavby nové  
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průmyslové zóny v souladu s územním plánem města Šumperka a v souladu s koordinační 

studií investičního záměru v dané lokalitě za těchto podmínek: 

- budoucí kupující: Prumhor spol. s r. o., se sídlem Nemocniční 30, Šumperk, IČO 47153903 

- kupní cena 250,-- Kč/m2 + DPH 

- budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

- záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření vlastní kupní 

smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci uvnitř PZ IV 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě PZ 

IV  

- geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude vyhotoven na 

náklady budoucích kupujících 

- budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po zaměření 

geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města Šumperka, 

pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1091/18 MJP - budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 7. 5. 2018 do 22. 5. 2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 3. 5. 2018, budoucí 

prodej části pozemku p.č. 1040/4 o výměře cca 206 m2, části p.č. 1040/5 o výměře cca 323 

m2, části p.č. 2183/3 o výměře cca 195 m2, části p.č. 1041/4 o výměře cca 

2 318 m2 a části p.č. 1041/3 o výměře cca 996 m2 o celkové výměře cca 4 040 m2, v k.ú. 

Šumperk, za účelem výstavby nové průmyslové zóny v souladu s územním plánem města 

Šumperka a v souladu s koordinační studií investičního záměru v dané lokalitě za těchto 

podmínek: 

- budoucí kupující: T. V., bytem Šumperk, a M. P., bytem Vikýřovice, každý spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/2 

- kupní cena 250,-- Kč/m2 + DPH 

- budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

- záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření vlastní kupní 

smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci uvnitř PZ IV 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě PZ 

IV  

- geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude vyhotoven na 

náklady budoucích kupujících 

- budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po zaměření 

geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města Šumperka, 

pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1092/18 MJP - změna usnesení ZM č. 977/18 ze dne 25. 1. 2018 – majetkoprávní vypořádání 

pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“ 

schvaluje 

změnu usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 977/18 ze dne 25. 1. 2018, kterým byla 

schválena realizace 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, z vlastnictví manželů Z. a L. S., bytem Šumperk, do vlastnictví města Šumperka, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“. Ke změně 

dojde na straně prodávajících, kdy z důvodu právního nástupnictví bude nově namísto Z. S. 

uvedena Z. Ch., bytem Černovír, Olomouc. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1093/18 MJP - odkoupení pozemku p.č. 1799/39 v k.ú. Šumperk pod stavbou 

„Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. 

Šumperk“ 

schvaluje 

odkoupení pozemku p.č. 1799/39 o výměře 14 m2, druh pozemku ostatní plocha se 

způsobem využití ostatní komunikace v obci a k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 

- prodávající: Uhelné sklady – obchod s palivem, s. r. o., Leštinská 978/34, Zábřeh, 

PSČ 789 01, IČO 48390046 

- kupující: město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou „Cyklokomunikace Desná, 

část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“ 

- kupní cena: 100,-- Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH 

z kupní ceny 

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

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

kupující město Šumperk 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1094/18 MJP - bezúplatný převod majetku pořízeného v rámci investiční akce Olomouckého 

kraje „III/36916 Šumperk-okružní křižovatka, ul. Temenická“ 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod majetku pořízeného v rámci stavebních 

objektů SO 101 Silnice III/36916 (SO 101.1 rekonstrukce, stávající šířkové uspořádání, 

SO 101.2 vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty,  SO 101.3 zastávkový pruh a SO 101.4 okružní 

křižovatka), SO 111 Chodníky, ostrůvky (SO 111.1 Chodník – ostrůvek přechod pro chodce a 

 SO 111.4 Chodníky – okružní křižovatka), SO 191 Dopravní značení silnice III/36916 (SO 

191.1 a 191.3  dopravní značení konečné a SO 191.4.  okružní křižovatka - dopravní značení 

konečné) a SO 401 Rozvody VO, vše jako součást investiční akce „III/36916 Šumperk-okružní 

křižovatka, ul. Temenická“, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 70960399, do vlastnictví města Šumperka, 

se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 s tím, že v darovací smlouvě bude 

sjednán závazek města Šumperka, že: 

- bude s majetkem pořízeným z dotace Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti Střední Morava nakládat s péčí řádného hospodáře 
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- nezatíží tento majetek ani jeho části žádnými věcnými právy třetích osob, včetně 

zástavního práva 

- zajistí minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. do 31. 12. 2020, aby daný majetek 

zůstal v naprosto bezvadném stavu 

- pro případ zjištěných vad stavebních objektů tyto vady bezodkladně odstraní na vlastní 

náklady 

- poskytne dárci (Olomouckému kraji) veškerou součinnost při plnění práv a povinností 

dárce plynoucích ze smlouvy o poskytnutí dotace 

- bude plnit povinnosti a dodržovat omezení uvedené v článku 10 odst. 1 a 3 a článku 11 

odst. 2 smlouvy o poskytnutí dotace 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1095/18 MJP   - odkoupení pozemku p.č. 342/4 v k.ú. Šumperk  (pozemek v areálu bývalé 

Hedvy) 

schvaluje 

odkoupení nemovité věci, pozemku p.č. 342/4 o výměře 179 m2 v obci a k.ú. Šumperk do 

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

podmínek: 

- prodávající: Reinvest Corporation, s. r. o., se sídlem Nádražní 238/7, Vyškov-Město, 

PSČ 682 01, Vyškov, IČO 26963671 

- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

- kupní cena 1.600,-- Kč/m2 včetně platné sazby DPH 

- účel: propojení chodníku pro pěší mezi lokalitou areálem bývalé Hedvy do ul. Žerotínovy 

- kupní cena bude uhrazena do 60 dnů od uzavření kupní smlouvy 

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

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

kupující město Šumperk 

Termín:  31.12.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1096/18 MJP  - budoucí prodej části p.p.č. 3292 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 28. 5. 2018 do 13. 6. 2018 dle usnesení RM 

č. 4498/18 ze dne 24. 5. 2018  budoucí prodej části pozemku p.č. 3292 o výměře cca 

5 380 m2 v obci a k.ú. Šumperk, za podmínek: 

- budoucí prodávající: město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 

- budoucí kupující: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

Hradec Králové, PSČ 500 08, IČO: 42196451 

- účel budoucího prodeje: výstavba v souladu s územní studií „Urbanistická studie Šumperk 

Hedva“ 

- kupní cena 2.500,-- Kč/m2 včetně platné sazby DPH 

- budoucí kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 90 % kupní ceny do 60 dnů ode dne 

podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní; doplatek kupní ceny bude uhrazen budoucím 

kupujícím do 30 dnů ode dne, kdy bude budoucímu kupujícímu předložen výpis 

z příslušného LV, kde bude jako vlastník předmětu koupě zapsána Česká republika 

s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p. 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena bez zbytečného odkladu po nabytí vlastnického 

práva k p.č. 3292 budoucím prodávajícím 

- budoucí kupující se zavazuje uhradit 30 % z nákladů na vyhotovení geometrického plánu 

na rozdělení pozemku p.č. 3292 v k.ú. Šumperk 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1097/18 MJP - budoucí prodej p.p.č. 342/3 a části p.p.č. 3292 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 28. 5. 2018 do 13. 6. 2018 dle usnesení RM 

č. 4498/18 ze dne 24. 5. 2018 budoucí prodej pozemku p.č. 342/3 o výměře 586 m2 a části 

pozemku p.č. 3292 o výměře cca 610 m2 v obci a k.ú. Šumperk, za podmínek: 

- budoucí prodávající: město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 

- budoucí kupující: MACTE spol. s r. o., Lautnerova 3171/4, Šumperk, IČO: 41034546 

- účel budoucího prodeje: řešení území v souladu s územní studií „Urbanistická studie 

Šumperk Hedva“ 

- kupní cena 2.500,-- Kč/m2 včetně platné sazby DPH 

- budoucí kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 90 % kupní ceny do 60 dnů ode dne 

podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní; doplatek kupní ceny bude uhrazen budoucím 

kupujícím do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena bez zbytečného odkladu po nabytí vlastnického 

práva k p.č. 342/3 a k p.č. 3292 budoucím prodávajícím, vlastnické právo bude 

převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny 

- budoucí kupující se zavazuje uhradit 10% z nákladů na vyhotovení geometrického plánu 

na rozdělení pozemku p.č. 3292 v k.ú. Šumperk 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1098/18 MJP  - budoucí prodej části p.p.č. 3292 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě zveřejněného záměru prodeje od 28. 5. 2018 do 13. 6. 2018 dle usnesení RM 

č. 4498/18 ze dne 24. 5. 2018  budoucí prodej části pozemku p.č. 3292 o výměře cca 83 m2 

v obci a k.ú. Šumperk, za podmínek: 

- budoucí prodávající: město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 

- budoucí kupující: M. M., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 33/100, J. a E. 

S., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 32/100, Z. N., bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 10/100, J. a M. Š., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 10/100, V. M., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 9/100, J. V., 

bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 6/100 

- účel budoucího prodeje: řešení území v souladu s územní studií „Urbanistická studie 

Šumperk Hedva“ 

- kupní cena 2.500,-- Kč/m2 včetně platné sazby DPH 

- budoucí kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 10 % kupní ceny do 60 dnů ode dne 

podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní; doplatek kupní ceny bude uhrazen budoucími 

kupujícími ve dvou splátkách tak, že 45 % kupní ceny bude uhrazen do 30. 11. 2018 

a 45 % kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena bez zbytečného odkladu po nabytí vlastnického 

práva k p.č. 3292 budoucím prodávajícím, vlastnické právo bude převedeno po uhrazení 

100 % kupní ceny 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1099/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Revitalizace ulice Šumavská“ 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě směnné č. OBCH/0039/2015 ze dne 

19. 11. 2015 mezi městem Šumperkem a AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., se 

sídlem  Zemědělská 2520/16, Šumperk, IČO 48392952, jejímž předmětem je vypořádání 
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pozemků v k.ú. Dolní Temenice pod komunikací a veřejnou zelení při Šumavské. Smlouva 

bude zrušena z důvodu uzavření nové smlouvy. 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1100/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Revitalizace ulice Šumavská“ 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 28. 5. 2018 do 13. 6. 2018 dle usnesení RM č. 4492/18  ze dne 24. 5. 2018, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemků pod stavbou „Revitalizace ulice Šumavská“ s finančním vyrovnáním za podmínek: 

- z vlastnictví města Šumperka bude převeden do vlastnictví AGRITEC, výzkum, šlechtění a 

služby, s. r. o., se sídlem Zemědělská 2520/16, Šumperk, IČO: 48392952, pozemek p.č. 

879/20 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 88 m2 v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk 

(or. v areálu AGRITEC při ul. Šumavské) 

- z vlastnictví AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., se sídlem Zemědělská 2520/16, 

Šumperk, IČO: 48392952, budou převedeny do vlastnictví města Šumperka tyto pozemky 

v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk (or. při ul. Šumavské): část p.č. 526/1 orná půda 

o výměře cca 27 m2, část p.č. 526/10 ost.pl./ost.komun. o výměře cca 101 m2, část p.č. 

526/11 ost.pl./ost.komun. o výměře cca 41 m2, p.č. 526/13 ost.pl./ost.komun. o výměře 

9 m2, část p.č. 526/14 ost.pl./ost.komun. o výměře cca 155 m2, p.č. 526/15 ost.pl./zeleň 

o výměře 84 m2, p.č. 526/16 ost.pl./ost.komun. o výměře 70 m2, část p.č. 526/3 orná 

půda o výměře cca 2 m2, p.č. 526/6 ost.pl./ost.komun. o výměře 200 m2, část p.č. 529/3 

orná půda o výměře cca 123 m2 

- geometrické zaměření stavby pro účely směny zajistí na své náklady město Šumperk 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 100,-- Kč/m2 

+ případná sazba DPH v platné výši, pokud bude převádějící povinen odvádět DPH. Úhrada 

bude provedena do 30 dnů od uzavření směnné smlouvy před podáním návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- směnitelé uzavřou smlouvu o budoucí směnné smlouvě s podmínkou, že vlastní směnná 

smlouva bude uzavřena do 1 roku po vydání kolaudačního souhlasu nebo správního aktu 

ho nahrazujícího za podmínky, že z pozemků převáděných z vlastnictví AGRITEC, výzkum, 

šlechtění a služby, s. r. o. do vlastnictví města Šumperka budou sejmuta zástavní práva na 

těchto pozemcích váznoucí a do realizace vlastní směny nebude AGRITEC, výzkum, 

šlechtění a služby, s. r. o. zatěžovat předmětné pozemky právy třetích osob 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude hrazen 

společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1101/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Revitalizace ulice Šumavská“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku 

pod stavbou „Revitalizace ulice Šumavská“ za podmínek: 

- budoucí prodávající: M. M., bytem Šumperk 

- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 

- předmět budoucího prodeje: část p.č. 529/4 orná půda v k.ú. Dolní Temenice o výměře 

cca 210 m2 

- kupní cena: 100,-- Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH 

z kupní ceny 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od uzavření vlastní kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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- vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku po vydání kolaudačního souhlasu nebo 

správního aktu ho nahrazujícího za podmínky, že do vlastní realizace kupní smlouvy 

nebude budoucí prodávající pozemky zatěžovat právy třetích osob 

- geometrické zaměření stavby pro účely budoucího prodeje zajistí na své náklady budoucí 

kupující 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí 

kupující 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1102/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Revitalizace ulice Šumavská“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku 

pod stavbou „Revitalizace ulice Šumavská“ za podmínek: 

- budoucí prodávající: JK MORAVA, spol. s r. o., se sídlem Dolnostudénská 2695/14, 

Šumperk, IČO: 25852728 

- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 

- předmět budoucího prodeje: část p.č. 202/1 ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Dolní 

Temenice o výměře cca 14 m2 

- kupní cena: 100,-- Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH 

z kupní ceny 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od uzavření vlastní kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku po vydání kolaudačního souhlasu nebo 

správního aktu ho nahrazujícího za podmínky, že do vlastní realizace kupní smlouvy 

nebude budoucí prodávající pozemky zatěžovat právy třetích osob 

- geometrické zaměření stavby pro účely budoucího prodeje zajistí na své náklady budoucí 

kupující 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí 

kupující 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1103/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Revitalizace ulice Šumavská“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku 

pod stavbou „Revitalizace ulice Šumavská“ za podmínek: 

- budoucí prodávající: J. D., bytem Šumperk 

- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 

- předmět budoucího prodeje: část p.č. 119/1 zahrada v k.ú. Dolní Temenice o výměře cca 

5 m2 

- kupní cena: 100,-- Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH 

z kupní ceny 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od uzavření vlastní kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku po vydání kolaudačního souhlasu nebo 

správního aktu ho nahrazujícího za podmínky, že vlastní kupní smlouva bude uzavřena až 

poté, co bude z předmětné části pozemku sejmuto zástavní práva na něm váznoucí a do 

vlastní realizace kupní smlouvy nebude budoucí prodávající pozemky zatěžovat právy 

třetích osob 

- geometrické zaměření stavby pro účely budoucího prodeje zajistí na své náklady budoucí 

kupující 
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- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí 

kupující 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1104/18 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Revitalizace ulice Šumavská“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku 

pod stavbou „Revitalizace ulice Šumavská“ za podmínek: 

- budoucí prodávající: EKODO Šumperk, s. r. o., se sídlem Janáčkova 893/24, Šumperk, IČO: 

48399141 

- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461 

- předmět budoucího prodeje: část st.p.č. 98 v k.ú. Dolní Temenice o výměře cca 4 m2 

- kupní cena: 100,-- Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH 

z kupní ceny 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od uzavření vlastní kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku po vydání kolaudačního souhlasu nebo 

správního aktu ho nahrazujícího za podmínky, že do vlastní realizace kupní smlouvy 

nebude budoucí prodávající pozemky zatěžovat právy třetích osob 

- geometrické zaměření stavby pro účely budoucího prodeje zajistí na své náklady budoucí 

kupující 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí 

kupující 

 

Termín:  30.09.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1105/18 MJP - nepeněžitý a peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. v roce 2018 

schvaluje 

doplnění usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 884/17 ze dne 02.11.2017, kterým byl 

schválen nepeněžitý vklad města Šumperka do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., a to o následující text: 

 
Název předmětu ocenění Konstrukční charakteristika  Kód 

klasifikace 

stavebních 

děl CZ-CC 

Délka/množství Cena určená 

znalcem 

Kanalizace stoka A (od Š1 po Š37) z trub kameninových 2223 1 145,00 m 4.400.740,-  Kč 

Kanalizace stoka A4 z trub kameninových 2223 210,00 m 807.120,- Kč 

Kanalizace stoka A4-1 z trub kameninových 2223 6,00 m 23.060,- Kč 

Kanalizace stoka A5 z trub kameninových 2223 145,00 m 557.300,- Kč 

Kanalizace stoka A5-1 z trub kameninových 2223 17,00 m 65.340,- Kč 

Kanalizace stoka A6 z trub kameninových 2223 164,00 m 630.320,- Kč 

Kanalizace stoka A6-1 z trub kameninových 2223 24,00 m 92.240,- Kč 

Kanalizace stoka A7-1 z trub kameninových 2223 60,00 m 230.610,- Kč 

Kanalizace stoka Aa z trub kameninových 2223 11,00 m 42.280,- Kč 

Kanalizace stoka A8 z trub kameninových 2223 41,00 m 157.580,- Kč 

Kanalizace stoka A9 z trub kameninových 2223 100,00 m 384.340,- Kč 

Kanalizace stoka A12 z trub kameninových 2223 146,00 m 561.140,- Kč 

Kanalizace stoka A13 z trub kameninových 2223 26,00 m 99.930,- Kč 

Kanalizace stoka B  z trub kameninových 2223 241,00 m 926.270,- Kč 

Kanalizace stoka A (od Š37 po A85) z trub kameninových 2223 1 579,00 m  6.068.790,- Kč 

Kanalizace stoka A14 z trub kameninových 2223 13,00 m 49.960,- Kč 

Kanalizace stoka A15 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A16 z trub kameninových 2223 50,00 m 192.170,- Kč 

Kanalizace stoka A17 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 
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Kanalizace stoka A18 z trub kameninových 2223 16,00 m  61.500,- Kč 

Kanalizace stoka A19 z trub kameninových 2223 190,00 m 730.250,- Kč 

Kanalizace stoka A20 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A21 z trub kameninových 2223 26,00 m 99.930,- Kč 

Kanalizace stoka A22 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A23 z trub kameninových 2223 44,00 m 169.110,- Kč 

Kanalizace stoka A24 z trub kameninových 2223 63,00 m 242.140,- Kč 

Kanalizace stoka A25 z trub kameninových 2223 6,00 m 23.060,- Kč 

Kanalizace stoka A26 z trub kameninových 2223 62,00 m 238.290,- Kč 

Kanalizace stoka A27 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A28 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A29 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A30 z trub kameninových 2223 30,00 m 115.300,- Kč 

Kanalizace stoka A31 z trub kameninových 2223 8,00 m 30.750,- Kč 

Kanalizace stoka A32 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A33 z trub kameninových 2223 102,00 m 392.030,- Kč 

Kanalizace stoka A35 z trub kameninových 2223 8,00 m 30.750,- Kč 

Kanalizace stoka A36 z trub kameninových 2223 6,00 m 23.060,- Kč 

Kanalizace stoka A37 z trub kameninových 2223 31,00 m 119.150,- Kč 

Kanalizace stoka A38 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A39 z trub kameninových 2223 56,00 m 215.230,- Kč 

Kanalizace stoka A40 z trub kameninových 2223 12,00 m 46.120,- Kč 

Kanalizace stoka A41 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A42 z trub kameninových 2223 8,00 m 30.750,- Kč 

Kanalizace stoka A43 z trub kameninových 2223 16,00 m 61.500,- Kč 

Kanalizace stoka A44 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A45 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A46 z trub kameninových 2223 49,00 m 188.330,- Kč 

Kanalizace stoka A47 z trub kameninových 2223 14,00 m 53.810,- Kč 

Vodovod V1 z trub z plastických hmot 2212 373,00 m 1.512.870,- Kč 

Vodovod V1-1 z trub z plastických hmot 2212 156,00 m 632.730,- Kč 

Vodovod V1-2 z trub z plastických hmot 2212 57,00 m 231.190,- Kč 

Vodovod V1-2-1 z trub z plastických hmot 2212 143,00 m 580.000,- Kč 

Vodovod V1-3 z trub z plastických hmot 2212 66,00 m 267.690,- Kč 

Vodovod V1-4 z trub z plastických hmot 2212 44,00 m 178.460,- Kč 

Vodovod V2 z trub z plastických hmot 2212 479,00 m 1.942.800,- Kč 

Vodovod V2-1 z trub z plastických hmot 2212 97,00 m 393.430,- Kč 

Vodovod V2-2 z trub z plastických hmot 2212 167,00 m 677.340,- Kč 

Vodovod V2a z trub z plastických hmot 2212 91,00 m 369.090,- Kč 

Vodovod V3 z trub z plastických hmot 2212 430,00 m 1.744.050,- Kč 

Vodovod V3-1 z trub z plastických hmot 2212 38,00 m 154.130,- Kč 

Vodovod V3-2 z trub z plastických hmot 2212 35,00 m 141.960,- Kč 

Vodovod V3-3 z trub z plastických hmot 2212 12,00 m 38.710,- Kč 

Vodovod V3-4 z trub z plastických hmot 2212 13,00 m 41.940,- Kč 

Vodovod V3-5 z trub z plastických hmot 2212 96,00 m 389.370,- Kč 

Vodovod V4 z trub z plastických hmot 2212 50,00 m 202.800,- Kč 

Vodovod V6 z trub z plastických hmot 2212 64,00 m 259.580,- Kč 

Vodovod V7-1 z trub z plastických hmot 2212 122,00 m 494.820,- Kč 

Vodovod V-P-2 z trub z plastických hmot 2212 44,00 m 249.090,- Kč 

Distribuční řad S 01 z trub z plastických hmot 2212 775,00 m 3.143.350,- Kč 

Budova – ZČR Budova zrychlovací čerpací 

stanice.  

1274 - 139.700,- Kč 

Přípojka NN – ZČR (Přípojky elektro 

kabel Al 50 mm2 zemní kabel) 

- 2224 8,00 m 3.080,- Kč 

Čerpadla – ZČR 2 ks Čerpadla Grundfos typ CR4. - - 73.710,- Kč 

Rozvaděč – ZČR Rozvaděč - - 2.590,- Kč 

Kanalizace stoka (Š7-Š9) – Za 

Prievidzskou 

z trub kameninových 2223 69,00 m 290.590,- Kč 

Kanalizace stoka – Za Prievidzskou z trub kameninových 2223 29,20 m  122.970,- Kč 

Vodovodní řad - Za Prievidzskou z trub z plastických hmot 2212 62,70 m 547.890,- Kč 

Kanalizace stoka A (Š85-94) z trub kameninových 2223 306,00 m 1.305.290,- Kč 

Kanalizace stoka A1 z trub kameninových 2223 51,00 m 217.550,- Kč 

Kanalizace stoka A3 z trub kameninových 2223 269,00 m 1.147.460,- Kč 

Kanalizace stoka A3-1 z trub kameninových 2223 95,00 m 405.240,- Kč 

Kanalizace stoka A3-1-1 z trub kameninových 2223 27,00 m 115.170,- Kč 

Kanalizace stoka A10 z trub kameninových 2223 178,00 m 759.280,- Kč 

Kanalizace stoka A10-1 z trub kameninových 2223 16,00 m 68.250,- Kč 

Kanalizace stoka A11 z trub kameninových 2223 95,00 m 405.240,- Kč 

Kanalizace stoka A34 z trub kameninových 2223 55,00 m 234.610,- Kč 

Kanalizace stoka A34-1 z trub kameninových 2223 72,00 m 307.130,- Kč 

Kanalizace stoka A48 z trub kameninových 2223 48,00 m 204.750,- Kč 

Vodovodní řad – Šumperk SO 301 z trub z plastických hmot 2212 107,90 m 447.140,- Kč 

Vodovodní řad – Panorama II. z trub z plastických hmot 2212 254,36 m 1.208.220,- Kč 

Splašková stoka – Panorama II z trub z plastických hmot 2223 183,95 m 868.730,- Kč 

Vodovodní řad – Za Hniličkou z trub z plastických hmot 2212 123,60 m 597.350,- Kč 

Splašková kanalizace – Za Hniličkou z trub z plastických hmot 2223 170,23 m 803.940,- Kč 

Celková částka ocenění nepeněžitého 

vkladu v Kč 

   42.404.330,- Kč 
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tak, jak je tento detailně popsán ve Znaleckém posudku-Šumperk vypracovaným V. K. (adresa: 

Rapotín), číslo znaleckého posudku 4563-43/2018 „O ceně nemovitých věcí: kanalizačních a 

vodovodních řadů včetně technologických zařízení v k.ú. Dolní a Horní Temenice, město 

Šumperk.“ ze dne 20. dubna 2018, s tím, že částka, kterou se výše uvedený nepeněžitý vklad 

oceňuje, činí celkem 42.404.330 Kč (slovy: čtyřicet dva milionů čtyři sta čtyři tisíc a tři sta 

třicet korun českých). 

 

Termín:  31.12.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

1106/18 MJP - nepeněžitý a peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. v roce 2018 

schvaluje 

vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s., s tím, že v souvislosti s tímto výše uvedeným nepeněžitým vkladem bude 

upsáno 42.404 (slovy: čtyřicet dva tisíc čtyři sta čtyři) kusů kmenových akcií společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

1.000 Kč každá za úhrnný emisní kurs ve výši 42.404.000 Kč (slovy: čtyřicet dva milionů čtyři 

sta čtyři tisíc korun českých), kdy rozdíl mezi hodnotou výše uvedeného nepeněžitého vkladu 

města Šumperk a jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií ve výši 330 Kč (slovy: tři sta třicet 

korun českých) bude tvořit v souladu s ustanovením § 249 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, emisní ážio. 

 

Termín:  31.12.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Brož 

1107/18 MJP - nepeněžitý a peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. v roce 2018 

schvaluje 

pověření Mgr. Zdeňka Brože, bytem Šumperk, starosty města, k veškerým právním jednáním a 

úkonům s tímto souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, k 

učinění prohlášení o vkladu, k podpisu protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu, 

předání nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných kmenových akcií na jméno v 

listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. v počtu 42.404 (slovy: čtyřicet dva tisíc čtyři sta čtyři) kusů a/nebo hromadné 

listiny, která nahrazuje více akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. téhož 

druhu o stejné jmenovité hodnotě, a podpisu příslušného předávacího protokolu ohledně 

těchto akcií a/nebo takové hromadné listiny.“ 

 

Termín:  31.12.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

1108/18 MJP - nepeněžitý a peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. v roce 2018 

schvaluje 

peněžitý vklad města Šumperk do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO: 47674954 (dále také jen 

„společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.“), ve výši 3.831.000 Kč (slovy: tři miliony 

osm set třicet jedna tisíc korun českých) za účelem navýšení základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. s možností započtení: 
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a) pohledávky města Šumperk vůči společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. ve 

výši 2.418.840,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE 

PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ 

MĚSTA ŠUMPERK uzavřené mezi městem Šumperk a společností Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. dne 20. června 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 

2015; a  

b) pohledávky města Šumperk vůči společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. ve 

výši 1.413.000,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dle ustanovení 

§ 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uzavřené mezi 

městem Šumperk a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dne 18. prosince 

2015, za účelem úhrady nákladů realizace přeložky vodovodu v rámci akce „Okružní 

křižovatka Temenická“;  

 

proti pohledávce společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za městem Šumperk ve 

výši 3.831.000 Kč (slovy: tři miliony osm set třicet jedna tisíc korun českých) na splacení 

emisního kursu kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč 

každá v počtu 3.831 (slovy: tři tisíce osm set třicet jedna) kusů, které společnost 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. vydá městu Šumperk v případě výše uvedeného 

peněžitého vkladu města Šumperk. 

 

Termín:  31.12.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Brož 

1109/18 MJP - nepeněžitý a peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. v roce 2018 

schvaluje 

pověření Mgr. Zdeňka Brože, bytem Šumperk, starosty, k veškerým právním jednáním a 

úkonům s tímto souvisejícím, zejména k úpisu akcií, uzavření smlouvy o vkladu, k učinění 

prohlášení o vkladu, uzavření smlouvy o započtení výše uvedených pohledávek, a dále k 

převzetí nově vydaných kmenových akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá v počtu 3.831 (slovy: tři 

tisíce osm set třicet jedna) kusů a/nebo hromadné listiny, která nahrazuje více akcií 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě, 

a podpisu příslušného předávacího protokolu ohledně těchto akcií a/nebo takové hromadné 

listiny.“   

 

Termín:  31.12.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Brož 

1110/18 Určení členů volených orgánů města ke zpracování osobních údajů 

stanovuje, 

že členové ZM Šumperka, členové výborů ZM Šumperka a členové pracovních orgánů, které 

ustavilo ZM, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností člena daného orgánu 

přicházejí do styku s osobními údaji, jejichž správcem či zpracovatelem je město Šumperk: 

a) jsou oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat pro výkon své funkce, v nezbytném rozsahu a 

po nezbytnou dobu, nejdéle po dobu výkonu dané funkce člena orgánu města, 

b) nejsou oprávněni tyto osobní údaje, pokud již nebyly zákonným způsobem zveřejněny, 

zpřístupňovat jiným osobám nebo je zveřejňovat, s výjimkou případného vystoupení 

na jednání příslušného orgánu města, je-li při tom zveřejnění daného osobního údaje 

nezbytné, 
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c) musí zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích, pokud již nebyly zákonným 

způsobem zveřejněny, a o konkrétních bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení daných osobních údajů; povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 

výkonu dané funkce. 

 

Termín:  21.06.2018 

       Zodpovídá: jednotliví členové ZM, 

         výborů ZM a 

         pracovních orgánů 

 

 

1111/18 Určení členů volených orgánů města ke zpracování osobních údajů 

ukládá 

tajemníkovi MěÚ seznámit členy výborů ZM a pracovních orgánů prostřednictvím předsedů a 

tajemníků s usnesením ZM č. 1110/18. 

 

Termín:  15.07.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

          

 

1112/18 Program regenerace MPZ a MPR na rok 2018 – změna usn. ZM č. 1035/18 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 1035/18 ze dne 26. 4. 2018 o poskytnutí finančního příspěvku města 

z Programu regenerace MPZ 2018 v částce: 

z 34.966,-- Kč na 32.003,-- Kč V. a Z. P., Šumperk, na obnovu boční fasády, měšťanský dům, 

Lužickosrbská 116/7, Šumperk. 

 

Termín:  31.12.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

1113/18 Dodatky ke zřizovacím listinám  příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Šumperkem 

schvaluje 

dodatek č. 5 ke zřizovací listině Městské knihovny Šumperk, p.o., 17. listopadu 6,  

IČO: 65496604, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 02.05.2008, 

dodatku č. 3 ze dne 12.12.2013 a dodatku č. 4 ze dne 14.09.2017. 

 

Termín:  21.06.2018 

       Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

 

1114/18 Dodatky ke zřizovacím listinám  příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Šumperkem 

schvaluje 

dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p.o.,  

IČO: 00852091, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 26.11.2004, 
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dodatku č. 3 ze dne 09.06.2005, dodatku č. 4 ze dne 14.04.2011 a dodatku č. 5 ze dne 

12.12.2013. 

Termín:  21.06.2018 

       Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

1115/18 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 30/2018 z jednání finančního výboru dne 11. 6. 2018. 

 

 

1116/18 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis z jednání kontrolního výboru dne 6. 6. 2018. 

 

1117/18 Kontrolní výbor - zápis z kontroly využívání služebních vozidel Městského úřadu  

 Šumperk 

bere na vědomí 

zápis z kontroly využívání služebních vozidel Městského úřadu Šumperk. 

 

 

1118/18 Kontrolní výbor - zápis z kontroly využívání služebních vozidel Městského úřadu 

Šumperk 

bere na vědomí 

výsledky kontroly dodržování postupu při inventarizaci hmotného majetku města Šumperka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Brož     Ing. Mgr. Jan Havlíček 

        starosta                       člen rady města 
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