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Naše čj.: MUSP 17664/2019 

Naše sp. zn.: 14759/2019 TAJ/IVNO 

 

 

 

*MUSPX01ZG6R7* 

 

U S N E S E N Í  

z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 2. 2019 

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. 

 

131/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 807/17, 1021/18, 1022/18, 1077/18, 1147/18, 1149/18, 

1150/18, 1152/18, 1154/18, 1155/18, 1156/18, 1157/18, 1158/18, 1159/18, 

1160/18, 31/18, 47/18, 50/18, 51/18, 112/19, 113/19, 114/19, 115/19, 116/19, 

117/19, 118/19, 119/19, 121/19, 126/19, 128/19 

 

 

 

132/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

1151/18 do 31.05.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1153/18 do 30.04.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1173/18 do 21.03.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    27/18 do 21.03.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

133/19 Ceny města Šumperka za rok 2018 – vyhodnocení II. kola hlasování 

uděluje 

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

pozdějších předpisů, Cenu města Šumperka za rok 2018 v kategorii Kultura: Vladimír Rybička. 

 

Termín: 21.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 
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134/19 Ceny města Šumperka za rok 2018 – vyhodnocení II. kola hlasování 

uděluje 

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

pozdějších předpisů, Cenu města Šumperka za rok 2018 v kategorii Cena mladých: Trocha 

Klidu. 

Termín: 21.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

135/19 Ceny města Šumperka za rok 2018 – vyhodnocení II. kola hlasování 

uděluje 

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

pozdějších předpisů, Cenu města Šumperka za rok 2018 v kategorii Přínos městu: Jiří Hrubý. 

 

Termín: 21.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

136/19 Ceny města Šumperka za rok 2018 – vyhodnocení II. kola hlasování 

uděluje 

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

pozdějších předpisů, Cenu města Šumperka za rok 2018 v kategorii Zvláštní cena 

zastupitelstva města: Petr Možný. 

Termín: 21.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

137/19 MJP - změna usnesení ZM č. 938/17 ze dne 14. 12. 2017 – prodej pozemků u domů 

Americká 4, 6, Šumperk 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 938/17 ze dne 14. 12. 2017, ve znění usnesení ZM č. 959/18 

a 62/18, kterým byl schválen budoucí prodej části p.p.č. 1291/9, části st.p.č. 1895/2 

a st.p.č. 1896/2 vše v k.ú. Šumperk (pozemky u domů Americká 4 a 6, Šumperk). Změnou 

usnesení dojde k úpravě kupujících, kde místo V. K., Šumperk, bude nově L. K., Hrabišín. 

Ostatní budoucí kupující a podmínky sjednání budoucí smlouvy uvedené v usnesení ZM 

č. 938/17 ve znění pozdějších doplnění zůstávají beze změny. 

 

Termín: 31.05.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

138/19 MJP - budoucí prodej pozemků – oplocený prostor k domu Čsl. armády 31, 31A, 33 

a 33A, Šumperk 

schvaluje 

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

č. 4481/18 ze dne 24. 5. 2018 budoucí prodej části p.p.č. 1564/2 o výměře 444 m2, části 

st.p.č. 1889/2 o výměře 468 m2, části st.p.č. 1891/2 o výměře 224 m2 a části st.p.č. 1892/2, 

st.p.č. 1892/2 o výměře 428 m2, dle GP č. 6916-119a/2018 se jedná o p.p.č. 1564/2 

o výměře 469 m2, st.p.č. 1892/2 o výměře 1 120 m2 vše v k.ú. Šumperk:  

Budoucí kupující: Společenství vlastníků domu čp. 1597, 1598, 1599, 1600 Šumperk, se 

sídlem Čsl. armády 1597/31, Šumperk, IČO 04613899 
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Podmínky:  

- účel prodeje: zajištění vstupu a vjezdu k bytovým domům 

- kupní cena: a) 400,-- Kč/m2 + DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu  - 

st.p.č. 1892/2 a část p.p.č. 1564/2 nezatížena služebností stezky a cesty k pozemkům, 

jejichž součástí je stavba garáže 

      b)  100,-- Kč /m2 + DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu  – 

část p.p.č. 1564/2 zatížen služebností stezky a cesty k pozemkům, jejichž součástí je 

stavba garáže 

- záloha na kupní cenu ve výši min. 30 % budoucí kupní ceny bude uhrazena do 30 dnů ode 

dne podpisu smlouvy budoucí kupní, dále bude kupní cena hrazena v pravidelných 

11 měsíčních splátkách 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejpozději do 31. 12. 2020 za podmínky 

uhrazení kupní ceny 

- budoucí kupující berou na vědomí, že na části p.p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk budou před 

podpisem kupní smlouvy zapsány v katastru služebnosti práva stezky a cesty pro 

oprávněné ze služebností, kteří jsou vlastníky stavebních pozemků, jejichž součástí jsou 

stavby garáží 

- budoucí prodávající si sjednává právo jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud nebudou 

hrazeny zálohy na kupní cenu ve stanoveném termínu 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 

Termín: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

139/19 MJP - budoucí směna pozemků p.č. 914/4, p.č. 914/11 a p.č. 914/12 

v k.ú. Šumperk ve vlastnictví města Šumperka za pozemky ve vlastnictví 

a v budoucím vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, a to pozemky p.č. 832/56, p.č. 832/86, p.č. 832/87 a p.č. 832/90 

v k.ú. Šumperk (silnice I/44 Bludov – obchvat) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 26. 7. 2018 do 13. 8. 2018 dle usnesení rady města č. 4703/18 ze dne 19. 7. 2018,  

směnit z majetku města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, do 

majetku České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, Praha, Nusle, PSČ 140 00, IČO 65993390, pozemek p.č. 914/4, p.č. 

914/11 a p.č. 914/12, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Šumperk. 

 

Z majetku České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, PSČ 140 00, IČO 65993390, do majetku města 

Šumperka, pozemek p.č. 832/56, p.č. 832/86, p.č. 832/87 a p.č. 832/90, včetně všech 

součástí a příslušenství, v k.ú. Šumperk. 

 

Účel směny: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou díla komunikace „I/44 Bludov  

obchvat“  

 

Podmínky: 

   

- účastníci uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě směnné 

- vlastní směnná smlouva bude uzavřena po nabytí směňovaných pozemků do vlastnictví 

ČR – Ředitelství silnic a dálnic a za podmínky, že na  směňovaných pozemcích ze strany 

ČR – Ředitelství silnic a dálnic nebude váznout jakékoliv  omezení vlastnického práva  

- cena směňovaných pozemků bude ve směnné smlouvě stanovena znaleckými posudky dle 

platných právních předpisů 

Termín: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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140/19 MJP - dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene SML/2016/0418/MJP/Šv (Cyklostezka 

Bratrušov) 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene SML/2016/0418/MJP/Šv, uzavřené dne 11. 1. 2017 mezi 

městem Šumperkem, jako budoucím kupujícím a povinným, a L. H., Olomouc, a V. J., Praha, 

jako budoucími prodávajícími a oprávněnými, jejímž předmětem je budoucí závazek smluvních 

stran uzavřít po dokončení stavby „Cyklostezka Bratrušov“ kupní smlouvu, jejímž předmětem 

bude prodej stavbou dotčených částí pozemků p.č. 464 a p.č. 500/6 v k.ú. Dolní Temenice a 

smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty přes pozemky p.č. 446/101 

a p.č. 887/101 ve prospěch budoucích oprávněných. Předmětem dodatku č. 1 je změna 

účastníka smlouvy na straně budoucího prodávajícího a budoucího oprávněného, ke které 

došlo v důsledku převodu vlastnického práva k pozemkům. Novým budoucím prodávajícím 

a budoucím oprávněným bude současný vlastník pozemků ÚSOVSKO a. s., se sídlem Klopina 

33, PSČ 789 73, IČO 60793015. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

141/19 MJP - smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Zkapacitnění parkovacích ploch 

ve sportovně-rekreačním areálu Benátky, Šumperk“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku 

pod stavbou „Zkapacitnění parkovacích ploch ve sportovně-rekreačním areálu Benátky“ za 

podmínek:  

- budoucí prodávající: Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 255/21, 

Šumperk, IČO 65138163 

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

- předmět budoucího prodeje: pozemek st.p.č. 5402 v obci a 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 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  

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

kupující 

Termín: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

142/19 MJP - smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Regenerace panelového sídliště 

Prievidzská - 7.etapa“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku 

pod stavbou „Regenerace panelového sídliště Prievidzská - 7. etapa“ za podmínek:  

- budoucí prodávající: P. D., Šumperk 

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

- předmět budoucího prodeje: část pozemku p.č. 2336/1 v obci a k.ú. Šumperk dotčeného 

stavbou 
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- 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  

- 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: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

143/19 MJP - smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Regenerace panelového sídliště 

Prievidzská - 7.etapa“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku 

pod stavbou „Regenerace panelového sídliště Prievidzská - 7. etapa“ za podmínek:  

- budoucí prodávající: J. D., Šumperk, J. P., Dolní Studénky, L. Ž., Šumperk 

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

- předmět budoucího prodeje: část pozemku p.č. 498/11 v obci a k.ú. Šumperk dotčeného 

stavbou 

- 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  

- 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: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

144/19 MJP - smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Regenerace panelového sídliště 

Prievidzská - 7.etapa“ 

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku 

pod stavbou „Regenerace panelového sídliště Prievidzská - 7. etapa“ za podmínek:  

- budoucí prodávající: SAVING EUROPE s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 48/22, Šumperk, 

IČO 29453275 

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

- předmět budoucího prodeje: část pozemku p.č. 513/3 v obci a k.ú. Šumperk dotčeného 

stavbou 

- 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  
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- 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: 30.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

145/19 Změna usnesení ZM č. 37/18 ze dne 13. 12. 2018 – dotace z rozpočtu města 

Šumperka na rok 2019 – individuální žádost 

schvaluje 

změnu usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 37/18 ze dne 13. 12. 2018 takto: 

 

- z  náklady vzniklé s užíváním šaten v prostorách PMŠ 

- na náklady vzniklé s užíváním šaten 

 

- z  podporu extraligy mladšího dorostu a podporu trenéra mladších žáků 

- na   podporu nákladů mládežnických družstev přípravky až juniorů 

 

Ostatní text usnesení zůstává nezměněn. 

 

Termín: 21.02.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

 

146/19 Zpráva o činnosti IC a návštěvnosti městem spravovaných turistických cílů za rok 

2018 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti IC a návštěvnosti městem spravovaných turistických cílů za rok 2018. 

 

 

147/19 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 1/2019 ze zasedání kontrolního výboru dne 28. 1. 2019. 

 

 

148/19 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 2/2019 z jednání finančního výboru dne 18. 2. 2019. 
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149/19 Odpovědi na interpelace 

bere na vědomí 

odpovědi na interpelace ze zasedání zastupitelstva města dne 13. 12. 2018. 

 

 

 

150/19 Dopis Nemocnice Šumperk a. s. zastupitelům 

bere na vědomí 

dopis Nemocnice Šumperk a. s., ve kterém informuje o výpovědi smluv v oblasti transfúzních 

přípravků ze strany Transfúzní služby a. s. (člen skupiny AGEL) a zřízení nového 

hematotransfúzního oddělení v Nemocnici Šumperk a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Mgr. Irena Jonová 

          starosta               1. místostarostka 
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