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Naše čj.: MUSP 27233/2019 
Naše sp. zn.: 24295/2019 TAJ/IVNO *MUSPX01ZTGCN* 

 

U S N E S E N Í  

z 5. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 3. 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. 

 

151/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení ZM č. 1173/18, 27/18, 54/18, 55/18, 59/18, 60/18, 68/18, 77/18, 
120/19, 133/19, 134/19, 135/19, 136/19, 145/19 
 

152/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
    56/18 do 30.04.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
    63/18 do 30.04.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
    64/18 do 30.04.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
    65/18 do 30.04.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

153/19 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení ZM č. 13/18 ze dne 1. 11. 2018 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 13/18 ze dne 1. 11. 2018, kde v nadpisu místo „Odměny za výkon 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva města“ bude „Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
a členů komisí a výborů“. 

Termín: 21.03.2019 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

154/19 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení ZM č. 14/18 ze dne 1. 11. 2018 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 14/18 ze dne 1. 11. 2018, kde v nadpisu místo „Odměny za výkon 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, kteří nejsou členy 
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zastupitelstva města“ bude „Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
a členů komisí a výborů“. 

Termín: 21.03.2019 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

155/19 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 53/18 ze dne 13. 12. 2018 

ruší 
usnesení ZM č. 53/18 ze dne 13. 12. 2018 z důvodu odstoupení kupujícího od žádosti. 
 

Termín: 21.03.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 
 

156/19 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení ZM č. 103/18 ze dne 13. 12. 2018 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 103/18 ze dne 13. 12. 2018, kde v nadpisu místo „Odměny za výkon 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva města“ bude „Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
a členů komisí a výborů“. 

Termín: 21.03.2019 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 

157/19 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení ZM č. 104/18 ze dne 13. 12. 2018 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 104/18 ze dne 13. 12. 2018, kde v nadpisu místo „Odměny za výkon 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva města“ bude „Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
a členů komisí a výborů“. 

Termín: 21.03.2019 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 

158/19 Bezpečnostní zpráva Policie ČR o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku 
ve služebním obvodě OOP Šumperk v roce 2018 

bere na vědomí 
materiál Policie ČR „Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku 
ve služebním obvodě OOP Šumperk za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“. 
 
 

159/19 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2018 

bere na vědomí 
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2018 dle předloženého materiálu. 
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160/19 Zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2018 

bere na vědomí 
zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2018 dle předloženého materiálu. 
 
 
 

161/19 MJP - změna podmínek příslibu prodeje – budoucí smlouva na výstavbu parkoviště 
chodníku a zeleně při ul. Průmyslové (or. při ul. Jesenické, průmyslová zóna č. 2) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 382/16 ze dne 28. 1. 2016 ve znění usnesení ZM č. 637/16 ze dne 
15. 12. 2016, kterými byl schválen budoucí prodej části p.p.č. 927/61 o výměře 192 m2, části 
p.p.č. 927/11 o výměře cca 122 m2, části p.p.č. 927/62 o výměře cca 41 m2 a část p.p.č. 
999/49 o výměře cca 585 m2 vše v k.ú. Šumperk, budoucí kupující R. M., Bludov. 
 
Změna spočívá: 

 
- v prodloužení stanoveného termínu předložení stavebního povolení z data 31. 12. 2018 

nově na 31. 12. 2019 s realizací výstavby parkoviště a chodníků z data 31. 10. 2019 nově 
do 30. 9. 2020 

- v prodloužení stanoveného termínu převodu vlastnického práva z termínu 31. 12. 2019 
nově do 31. 3. 2021. 

 
Dále ZM schvaluje  
neuplatnit sjednanou pokutu ve výši 50.000,-- Kč z důvodu nepředložení stavebního povolení, 
viz 1. odrážka změny shora. 
 
Změny usnesení jsou navrhovány v souladu se zveřejněnou změnou zveřejněných podmínek 
prodeje od 7. 9. 2015 do 30. 9. 2015 usnesením RM č. 1032/15 ze dne 3. 9. 2015, ve znění 
změny zveřejněných podmínek prodeje zveřejněné od 7. 12. 2016 do 29. 12. 2016 v souladu 
s usnesením RM č. 2578/16 ze dne 1. 12. 2016 a ve znění změny zveřejněných podmínek 
prodeje zveřejněné od 13. 2. 2019 do 4. 3. 2019 v souladu s usnesením RM č. 301/19 ze 
dne 7. 2. 2019. 

 
Termín: 30.06.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 
 

162/19 MJP - změna podmínek příslibu prodeje – budoucí smlouva na výstavbu parkoviště 
chodníku a zeleně při ul. Průmyslové (or. při ul. Jesenické, průmyslová zóna č. 2) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 383/16 ze dne 28. 1. 2016 , kterým byl schválen budoucí prodej  části 
p.p.č. 999/49 o výměře cca 857 m2 v k.ú. Šumperk, budoucí kupující  SHM s. r. o., se sídlem 
Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 47976519. 
 
Změna spočívá: 

 
- v prodloužení stanoveného termínu realizace úpravy zeleně z data 30. 9. 2018 nově do 

30. 9. 2020 
- v prodloužení stanoveného termínu převodu vlastnického práva z termínu 31. 12. 2018 

nově do 31. 3. 2021 s povinností podat žádost za předpokladu splnění podmínek 
v termínu nejpozději do 31. 12. 2020. 
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Dále ZM schvaluje 
neuplatnit sjednanou pokutu ve výši 50.000,-- Kč z důvodu nesplnění realizace úpravy zeleně 
ve stanoveném termínu. 
 
Změny usnesení jsou navrhovány v souladu se zveřejněnou změnou zveřejněných podmínek 
prodeje od 7. 9. 2015 do 30. 9. 2015 usnesením RM č. 1032/15 ze dne 3. 9. 2015, ve znění 
změny zveřejněných podmínek prodeje zveřejněné od 7. 12. 2016 do 29. 12. 2016 v souladu 
s usnesením RM č. 2578/16 ze dne 1. 12. 2016 a ve znění změny zveřejněných podmínek 
prodeje zveřejněné od 13. 2. 2019 do 4. 3. 2019 v souladu s usnesením RM č. 301/19 ze 
dne 7. 2. 2019. 

 
Termín: 30.06.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

163/19 MJP - realizace budoucí smlouvy kupní – pozemky v areálu CBA NUGET (or. při ul. 
Jesenické, průmyslová zóna č. 2) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 7. 9. 2015 do 30. 9. 2015 usnesením RM č. 1032/15 ze dne 3. 9. 2015, ve znění změny 
zveřejněných podmínek prodeje zveřejněné od 7. 12. 2016 do 29.12.2016 v souladu 
s usnesením RM č. 2578/16 ze dne 1. 12. 2016 a podle usnesení zastupitelstva města 
č. 351/15 ze dne 17. 12. 2015, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 
927/49 o výměře 76 m2, části p.p.č. 927/56 o výměře 48 m2, části p.p.č. 927/57 o výměře 
107 m2, části p.p.č. 927/58 o výměře 57 m2, části p.p.č. 927/59 o výměře 56 m2 a části 
p.p.č. 927/60 o výměře 56 m2, dle GP zak. č. 6978-9/2019 jsou části pozemku označeny 
nově jako p.p.č. 927/101 o výměře 401 m2 vše v k.ú. Šumperk. 
 
Kupující: R. M., Bludov. 
 
Podmínky:  
- účel prodeje: rozšíření parkovacích ploch v areálu CBA Nuget  
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

SML/2016/0035/MJP/Vr…………….... 800,-- Kč/m2 + platná sazba DPH  
- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
 

Termín: 30.06.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

164/19 MJP - žádost o bezúplatný převod pozemků v areálu letiště v k.ú. Nový Malín 
z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 2449 v k.ú. Nový Malín 
(or. přístupová komunikace k areálu letiště), včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví 
České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ 128 00, IČO 69797111, do vlastnictví města 
Šumperk. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod pozemek převzít do 
vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené s ČR – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. 

Termín: 31.12.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 



 

5|12 

ZM 5 – 21.03.2019

 
 

165/19 MJP - žádost o bezúplatný převod pozemků v areálu letiště v k.ú. Nový Malín 
z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 2444/3, p.č. 2444/6 a p.č. 
2444/7 v k.ú. Nový Malín (or. areál letiště), včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví 
České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ 128 00, IČO 69797111, do vlastnictví města 
Šumperk. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod pozemky převzít 
do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené s ČR – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. 

Termín: 31.12.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

166/19 MJP - schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 200/2 
v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Šumperka 

ruší 
usnesení ZM č. 1166/18 ze dne 13. 9. 2018 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 
Termín: 31.12.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

167/19 MJP - schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 200/2 
v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 
věcného práva, kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČO 69797111, převede do 
vlastnictví města Šumperka pozemek p.č. 200/2 v k.ú. Dolní Temenice se všemi součástmi - 
trvalé porosty (listnaté a jehličnaté stromy) za těchto podmínek: 
- vlastnické právo se převede v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 

Sb. ve veřejném zájmu, nabyvatel má připravenou realizaci stavby „Revitalizace ulice 
Šumavská“ spočívající v revitalizaci veřejného prostranství na tomto pozemku, a to 
revitalizaci veřejné zeleně. Pozemek budou i nadále sloužit k nekomerčním účelům pro 
potřeby občanů města a široké veřejnosti ke zlepšení kvality bydlení, bezpečnosti 
i životního prostředí a v souladu s § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, neboť na převáděném pozemku se nachází místní 
komunikace – chodník, který je zařazen v pasportu místních komunikací, který je ve 
vlastnictví nabyvatele, města Šumperk 

- nabyvatel vezme na vědomí, že pozemek je dotčen podzemním vedením NN a stanicí ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sítí elektronických komunikací ve 
vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 04084063, nebo 
jejich ochrannými pásmy, plynárenským zařízením ve vlastnictví společnosti GasNet, 
s. r. o., IČO 27935311, kanalizační stokou resp. vodovodním řadem ve správě společnosti 
ŠPVS, a. s., IČO 47674911 

- nabyvatel vezme na vědomí, že k pozemku bylo zřízeno věcné břemeno ve prospěch UPC 
Česká republika, s. r. o., IČO 00562262 
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- nabyvatel se zaváže o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze k účelům 
veřejného zájmu, pro který byl převeden. V případě převodu převáděného majetku 
z důvodu veřejného zájmu nelze převáděný majetek využívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu. Toto omezení se sjedná 
na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle smlouvy do katastru 
nemovitostí 

- v případě, že nabyvatel nebude předmětný převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu, 
bude jej využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo jej pronajímat nebo 
přenechávat do pachtu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou 
převáděný majetek měl ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, 
a to za každé porušení jakékoli smluvní povinnosti uvedené v předchozím bodu. V případě 
opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že 
bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní 
povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti 
nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně 

- nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 
břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně 
prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě 

- úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty 
převodcem písemně vyzván, (tj. ode dne, kdy mu výzva k úhradě bude doručena) 

- bude-li zjištění smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto 
náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván 

- převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty 10letého omezení kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen 
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost 

- nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci pravdivou a úplnou 
písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu 
za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu 
a k jehož zachování se nabyvatel ve smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku 
uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, 
kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván 

- nabyvatel současně zřídí v souladu s § 1761 občanského zákoníku, ve prospěch převodce 
(jako oprávněného) k převáděnému majetku – pozemku p.č. 200/2 v k.ú. Dolní Temenice 
věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele (povinného) nezcizit převáděný majetek 
a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 10 let, ode dne jeho nabytí do svého 
vlastnictví 

- návrh na vklad vlastnického práva a na zápis věcného práva do katastru nemovitostí podá 
převodce, a to bez zbytečného odkladu po schválení smlouvy příslušným ministerstvem 

- reálná hodnota převáděného majetku byla určena převodcem ve výši 395.310,-- Kč 
 

Termín: 31.12.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

168/19 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk 

bere na vědomí, 
že na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 7. 2. 2019 čj. 21 D 1143/2018, 
které nabylo právní moci dne 7. 2. 2019, ve věci řízení o pozůstalosti po H. B., Šumperk, nabyli 
rovným dílem práva a povinnosti ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 49/02, OBCH 
206/02 uzavřené dne 2. 7. 2002, mezi městem Šumperkem jako budoucím prodávajícím 
a H. B. jako budoucí kupující na byt v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk, J. B., Šumperk, 
a Z. Ch., Šumperk. 
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169/19 MJP - nepeněžitý vklad do společnosti Podniky města Šumperka a. s. (pozemky na 
Bratrušovském koupališti a zpracované PD) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 28. 2. 2019 do 18. 3. 2019 dle usnesení rady města č. 243/19 ze dne 7. 2. 2019    
provedení  nepeněžitého  vkladu do základního kapitálu společnosti Podniky města Šumperka 
a. s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163, kdy předmětem nepeněžitého 
vkladu budou: 
- pozemek p.č. st. 667, jehož součástí je budova  bez čp/če – technická vybavenost 
- pozemek p.č. st. 668, jehož součástí je budova bez čp/če – občanská vybavenost 
- pozemek p.č. 565/1, včetně všech jeho součástí, zejména staveb nezapsaných v katastru 

nemovitostí – venkovního bazénu, technologického zařízení, dětského hřiště, zpevněných 
ploch, trvalých porostů apod. 

- část pozemku p.č. 565/16 o výměře 17 m2 (dle geometrického plánu č. 1006-570/2018  
vyhotovený společností VOZDA s. r. o. nově označen jako pozemek p.č. 565/20) pro účely 
budoucího umístění přístavby skladu chemie, vše v k.ú. Dolní Temenice (zapsáno na LV 
č. 378 pro obec Šumperk a k.ú. Dolní Temenice) 

 
Hodnota pozemků, včetně všech součástí a příslušenství, je stanovena znaleckým posudkem 
č. 5154-134/2018, znalce Ing. Jiřího Dolečka a činí v ceně obvyklé částku ve výši 
25.000.000,-- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých). 
 

 
Termín: 30.06.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 
 

170/19 MJP - prodeje pozemků st.p.č. 786, p.č. 381/2 v k.ú. Dolní Temenice a st.p.č. 451 
v k.ú. Horní Temenice (pozemky pod vodohospodářskou infrastrukturou společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s.) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 13. 2. 2019 do 4. 3. 2019 dle usnesení rady města č. 244/19 ze dne 7. 2. 2019, prodej 
nemovitých věcí, a to pozemku  st.p.č. 786 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 381/2 
– orná půda v k.ú. Dolní Temenice a pozemku st.p.č. 451 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Horní Temenice, včetně všech součástí a příslušenství. 
 
Účel:  majetkoprávní vypořádání pozemků pod vodohospodářskou infrastrukturou 

(stavbami) ve vlastnictví jiného vlastníka  
 
Kupující: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 2769/6, Šumperk, 

IČO 47674954 
 
Kupní cena: dle znaleckého posudku 
 
Podmínky: správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN a náklady za vyhotovení 

znaleckého posudku zaplatí kupující 
 

Termín: 30.06.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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171/19 MJP - prodej pozemku p.č. 442/139 v k.ú. Dolní Studénky a prodej pozemků 
p.č. 831/70, p.č. 831/73, p.č. 2081/2, p.č. 2171/54,  p.č. 2171/55, p.č. 914/105, 
p.č. 914/106, p.č. 914/110 a p.č. 919/4 v k.ú. Šumperk, včetně všech součástí 
a příslušenství (silnice I/44 Bludov – obchvat) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 13. 2. 2019 do 4. 3. 2019 dle usnesení rady města č. 268/19 ze dne 7. 2. 2019, prodej 
pozemku p.č. 442/139 – orná půda, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Dolní 
Studénky. 
Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Kupující: Obec Dolní Studénky, se sídlem Dolní Studénky 99, Dolní Studénky, 

PSČ 788 20, IČO 00635936 
 
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390 
 
Účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou díla komunikace „I/44 Bludov 

obchvat“.  
Kupní cena 10.880,-- Kč (slovy: desettisíc osmsetosmdesát korun českých) včetně DPH 
 
Podmínky:  
- správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN a náklady za vyhotovení znaleckého 

posudku zaplatí investor 
- úhrada kupní ceny do 60 dnů ode dne, kdy se investor prokazatelně dozví o provedení 

vkladu vlastnického práva k předmětu smlouvy do katastru nemovitostí ve prospěch 
kupujícího, 

- prodávající se v rámci kupní smlouvy zaváže, že s kupujícím uzavře, prostřednictvím 
investora, smlouvu o zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy k přilehlé nemovitosti, 
a to do doby nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí, případně vydání 
posledního kolaudačního souhlasu v případě nesplnění tohoto závazku uhradí prodávající 
investorovi  smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč 

- kupující a investor bere na vědomí, že předmět koupě je v současné době pronajat 
společnosti Bludovská a. s., se sídlem Špalkova 156, Bludov, PSČ 789 61, IČO 25836498 

 
Termín: 30.06.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

172/19 MJP - prodej pozemku p.č. 442/139 v k.ú. Dolní Studénky a prodej pozemků 
p.č. 831/70, p.č. 831/73, p.č. 2081/2, p.č. 2171/54,  p.č. 2171/55, p.č. 914/105, 
p.č. 914/106, p.č. 914/110 a p.č. 919/4 v k.ú. Šumperk, včetně všech součástí 
a příslušenství (silnice I/44 Bludov – obchvat) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 26. 7. 2018 do 11. 8. 2018 dle usnesení rady města č. 4704/18  ze dne 19. 7. 2018 
a od 13. 2. 2019 do 4. 3. 2019 dle usnesení rady města č. 270/19 ze dne 7. 2. 2019, prodej 
pozemků p.č. 831/70, p.č. 831/73, p.č. 2081/2, p.č. 2171/54,  p.č. 2171/55, p.č. 914/105,   
p.č. 914/106, p.č. 914/110 a p.č. 919/4, včetně všech součástí a příslušenství, to vše v k.ú. 
Šumperk 
 
Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
 
Kupující: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem 

Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, PSČ 140 00, IČO 65993390 
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Účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou díla komunikace 
„I/44 Bludov obchvat“.  

 
Kupní cena:  569.040,-- Kč (slovy: pětsetšedesátdevěttisíc čtyřicet korun českých) včetně 

DPH 
 
Podmínky :  
- správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN a náklady za vyhotovení znaleckého 

posudku zaplatí kupující 
- úhrada kupní ceny do 60 dnů ode dne obdržení vyrozumění o provedeném vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího 
- kupující bere na vědomí, že předmět koupě je v současné době pronajat společnosti 

Bludovská a. s., se sídlem Špalkova 156, Bludov, PSČ 789 61, IČO 25836498 
 

Termín: 30.06.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

173/19 MJP - prodej pozemku p.č. 442/139 v k.ú. Dolní Studénky a prodej pozemků 
p.č. 831/70, p.č. 831/73, p.č. 2081/2, p.č. 2171/54,  p.č. 2171/55, p.č. 914/105, 
p.č. 914/106, p.č. 914/110 a p.č. 919/4 v k.ú. Šumperk, včetně všech součástí 
a příslušenství (silnice I/44 Bludov – obchvat) 

schvaluje 
doplnění usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 122/19 ze dne 24. 1. 2019 tak, že se 
k části textu týkající se výše kupní ceny doplňuje text včetně DPH a dále, že úhrada kupní ceny 
proběhne do 60 dnů ode dne, kdy se kupující prokazatelně dozví o provedení vkladu 
vlastnického práva k předmětu smlouvy do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího. 
V ostatním se usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 122/19 ze dne 24. 1. 2019 
nemění. 

Termín: 30.06.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

174/19 MJP - žádost o převod pozemků p.č. 541/9, p.č. 903, p.č. 540 v k.ú. Dolní Temenice 
ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu (lokalita „Bratrušovská“) 

schvaluje 
podání žádosti o převod vlastnického práva pozemku p.č. 541/9, části pozemku p.č. 903 
a části pozemku p.č. 540 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, dotčených plánovanou 
výstavbou dle zpracované územní studie „Bratrušovská“ ve vlastnictví ČR, ve správě Státního 
pozemkového úřadu dle příslušných ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. 
 

Termín: 30.06.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

175/19 MJP - nevyužití předkupního práva k pozemku p.č. 460/10 v k.ú. Šumperk (zahrada 
u domu na ulici Vančurova 9) 

schvaluje 
nevyužít předkupní právo města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, k nemovitosti pozemku p.č. 460/10 v obci a k.ú. Šumperk a odmítnout 
nabídku na odkoupení tohoto pozemku od vlastníka, kterým je M. S., Šumperk, za kupní cenu 
30.000,-- Kč. 

Termín: 31.03.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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176/19 MJP - dohoda o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
SML/2018/470/MJP – budoucí kupující Lesy České republiky, s. p. (pozemky 
v areálu bývalé Hedvy) 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní č. SML/2018/470/MJP 
uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 
jako budoucím prodávajícím a státním podnikem Lesy České republiky, s. p., se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08, IČO 42196451, 
jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku p.č. 3292 o výměře cca 5 380 m2 v obci 
a k.ú. Šumperk. Dnem nabytí účinnosti dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy kupní č. SML/2018/470/MJP zaniknou všechna práva a povinnosti ze smlouvy 
vyplývající s výjimkou povinnosti budoucího prodávajícího vrátit zaplacenou zálohu na kupní 
cenu ve výši 12.105.000,-- Kč budoucímu kupujícímu s tím, že smluvní strany se dohodly, že 
zaplacená záloha bude bez nároku na úrok ze složené částky budoucím prodávajícím vrácena 
do 12 měsíců od nabytí účinnosti dohody. 
 

Termín: 30.06.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

177/19 MJP - dar přípojky vodovodu a splaškové kanalizace 

schvaluje 
dar přípojky vody v hodnotě 17.685,36 Kč včetně daně a přípojky splaškové kanalizace 
v hodnotě 18.258,56 Kč sloužící pozemku p.č. 1031/16 v k.ú. Horní Temenice, umístěných na 
pozemku p.č. 1031/2 v k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví vlastníkovi p.p.č. 1031/16 v k.ú. 
Horní Temenice - společnosti Dětský klíč Šumperk, o. p. s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, 
IČO 258 52 957. Darovací smlouva bude sepsána společně se smlouvou o zřízení služebnosti 
vedení přípojky vody a kanalizace v souladu s podmínkami stanovenými usnesením RM 
č. 5070/18 ze dne 18. 10. 2018. 

Termín: 31.05.2019 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

178/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka - individuální žádost TJ Šumperk, z. s. 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 
č. 32/18 ze dne 13. 12. 2018 
 
Příjemce: TJ Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 
Zastoupený: Jarmilou Hynkovou 
Účel použití: na náklady spojené s dopravou do plaveckého bazénu v Zábřehu na Moravě 
Výše částky: 182.000,-- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2019 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 
 
 

Termín: 21.03.2019 
Zodpovídá: Mgr. Jonová 
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179/19 Nadační fond Centrum bakalářských studií – darovací smlouva 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 
bakalářských studií dle předloženého materiálu. 
 

Termín: 21.03.2019 
Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

180/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost – Spolek Artibi 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 32/18 ze dne 
13. 12. 2018. 
 
Příjemce: Spolek Artibi Šumperk, nám. Jana Zajíce 2761/5, Šumperk, IČO 03867668 
Zastoupený: Věrou Kovářovou, předsedkyní spolku 
Účel použití: na náklady spojené s uskutečněním akce Andělárium 2019 a vytvořením dvou 

kusů soch včetně jejich osazení v příměstském lese města dle pokynů 
poskytovatele dotace a dále vytvořením dalších dvou kusů soch bez osazení, 
které budou uloženy k budoucímu použití jako náhrada za stávající chátrající 
sochy 

Výše částky: 100.000,-- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2019 
Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 
 
 

Termín: 21.03.2019 
Zodpovídá: Mgr. Jonová 

181/19 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 3/2019 z jednání finančního výboru dne 11. 3. 2019. 

 
 

182/19 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 2/2019 ze zasedání kontrolního výboru dne 4. 3. 2019. 

 
 

183/19 Kontrolní výbor 

schvaluje 
plán kontrolních akcí kontrolního výboru pro I. pololetí 2019. 

 
 
Termín: 21.03.2019 
Zodpovídá: Mgr. Hlavešová 
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184/19 Odpověď na interpelaci 

bere na vědomí 
odpověď na interpelaci Ing. Dvořákové Kocourkové, MUDr. Berky a Ing. Vozdy ve věci Lesů 
města Šumperka ze dne 13. 3. 2019. 

 
 

185/19 Informace společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

bere na vědomí 
informaci společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., zastupitelům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Spurný      Mgr. Irena Jonová 
          starosta                   1. místostarostka 

 


