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Naše čj.: MUSP 55068/2019 

Naše sp. zn.: 53150/2019 TAJ/IVNO *MUSPX020S967* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 8. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 20. 6. 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. 

 

216/19 Nové znění zakládací listiny PONTIS Šumperk, o. p. s. 

schvaluje 

nové znění zakládací listiny společnosti PONTIS Šumperk o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 

2800/68, Šumperk, IČO 25843907. 

      Termín:  01.07.2019 

      Zodpovídá: MUDr. Mitterová 

217/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 1080/18, 1151/18, 1153/18, 56/18, 63/18, 64/18, 65/18, 

97/18, 125/19, 188/19, 190/19, 191/19, 192/19, 193/19, 201/19, 207/19, 208/19, 

209/19, 213/19 

 

218/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

    57/18 do 31.12.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    58/18 do 31.12.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    62/18 do 31.12.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  137/19 do 31.12.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  177/19 do 30.06.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

219/19 Časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2019 

bere na vědomí 

časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2019. 
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220/19 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2019 

schvaluje 

časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2019. 

 

Termín: 20.06.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

221/19 Závěrečný účet města Šumperka 

schvaluje 

celoroční hospodaření města Šumperka za rok 2018 bez výhrad.  

Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2018: 

Příjmy celkem      661.418 tis. Kč 

Výdaje celkem     656.826 tis. Kč 

 

Termín: 20.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

222/19 Závěrečný účet města Šumperka 

bere na vědomí 

a) zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2018 

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. 2018 

 

 

223/19 Účetní závěrka města Šumperka za rok 2018 

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. 2018. 

 

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky: účetní závěrka města Šumperk k 31. 12. 2018 

Sídlo: 787 01 Šumperk, nám. Míru 1 

IČO: 00303461 

DIČ: CZ00303461 

Termín: 20.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

224/19 Plnění daňových a nedaňových příjmů města Šumperka 

bere na vědomí 

plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů města Šumperka od obyvatelstva 

k 31. 5. 2019. 
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225/19 Střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka na léta 2020-2023 dle předloženého 

materiálu. 

Termín: 20.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

226/19 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 2019 a 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2019 dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením ZM č. 32/18 ze dne 13. 12. 2018, dle přílohy č. 1. 

 

Termín: 20.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

227/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení dotačního programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

neschvaluje 

žádost o dotaci na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 

města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2019, dle přílohy č. 2. 

 

Termín: 20.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Jonová 

 

228/19 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2018 

schvaluje 

zprávu o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2018. 

 

      Termín:  20.06.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

229/19 Akční plán na léta 2019-2021 

schvaluje 

akční plán na léta 2019-2021 jako nedílnou součást strategie rozvoje města Šumperka. 

 

      Termín:  20.06.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 
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230/19 Plnění investiční výstavby k 31. 5. 2019 

schvaluje 

plnění plánu investiční výstavby k 31. 5. 2019. 

 

Termín:  20.06.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

231/19 Hospodaření s komunálním odpadem 

bere na vědomí 

 

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

a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018 

 

- schválený rozpočet hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 

 

 

232/19 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2018 

bere na vědomí 

předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2018. 

 

 

233/19 MJP - EKOZIS s. r. o. smlouva o smlouvě budoucí kupní č. OBCH/0073/2012 - 

prodloužení termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy (lokalita Hrabenovská 

v Šumperku) 

schvaluje 

změnu usnesení zastupitelstva města č. 693/12 ze dne 20. 9. 2012 ve znění usnesení 

zastupitelstva města č. 227/15 ze dne 18. 6. 2015, týkající se budoucího odkupu části 

pozemku p.č. 102/1 a díla vybudované komunikace, chodníků, parkovacího stání a zelených 

pásů v k.ú. Horní Temenice. Změna spočívá v prodloužení původního termínu pro uzavření 

vlastní kupní smlouvy, a to z termínu 30. 6. 2019 na nový termín 30. 12. 2021. 

V ostatním se usnesení zastupitelstva č. 693/12 ze dne 20. 9. 2012 ve znění usnesení 

zastupitelstva města č. 227/15 ze dne 18. 6. 2015 nemění a zůstává v platnosti. 

 

Termín: 30.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

234/19 MJP - změna usnesení ZM č. 163/19 – prodej pozemků u společnosti NUGET při ul. 

Jesenické 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 163/19 ze dne 21. 3. 2019, kterým byl schválen prodej 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 byly části pozemků 

sloučeny a označeny nově jako p.p.č. 927/101 o výměře 401 m2 vše v k.ú. Šumperk. 

Kupujícím je R. M., Bludov. 
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Z důvodu ponechání si části pozemku schváleného k převodu vlastnického práva ve vlastnictví 

města byl vypracován nový GP - č. plánu 7026-110/2019, který nově určuje předmět prodeje 

jako p.p.č. 927/102 o výměře 275 m2 a p.p.č. 927/104 o výměře 119 m2 obě v k.ú. Šumperk. 

Ostatní podmínky schválené usnesením ZM č. 163/19 zůstávají nezměněny. 

 

Termín: 30.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

235/19 MJP - prodej p.č. 427/137 a p.č. 704/79 v k.ú. Dolní Studénky (silnice I/44 Bludov 

obchvat) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 3. 6. 2019 do 19. 6. 2019 dle usnesení rady města č. 695/19 ze dne 30. 5. 2019, prodej 

pozemků p.č. 427/137 – vodní plocha a p.č. 704/79 – orná půda, včetně všech součástí 

a příslušenství, to vše v k.ú. Dolní Studénky. 

 

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 

 

Účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou díla komunikace 

„I/44 Bludov obchvat“. 

 

Kupní cena:  49.840,-- Kč (slovy: čtyřicetdevěttisíc osmsetčtyřicet 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 

 

Termín: 30.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

236/19 MJP - prodej části pozemku p.č. 108/99 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Temenice 

(lokalita u kotelny K2 při ul. Prievidzské) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 6. 5. 2019 do 22. 5. 2019  dle usnesení rady města č. 607/19 ze dne 2. 5. 2019, prodej 

části pozemku p.č. 108/99 - ostatní plocha o výměře cca 70 m2 v k.ú. Dolní Temenice.  

 

Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

 

Kupující: Podniky města Šumperka, a. s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, 

IČO 65138163 

 

Účel:   sjednocení vlastnictví dotčených pozemků stavbou: „Instalace KGJ Šumperk II. 

– Kotelna K2 + VST“ 

 

Kupní cena: 800,-- Kč/m2 + DPH v platné sazbě 
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Podmínky: Náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku a správní 

poplatek za provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

uhradí kupující. 

Kupující se v kupní smlouvě zaváže, že zajistí, aby při instalaci KGJ Šumperk II 

– Kotelna K2 + VST byly dodrženy podmínky stanovené v písemném vyjádření, 

které ke stavbě v zastoupení za vlastníka Dotčených nemovitostí vydal Odbor 

strategického rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu 

Šumperk (RUI), čj. MUSP 112004/2018 ze dne 17. 1. 2019. 

 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

237/19 MJP - nabídka ÚZSVM na odkoupení pozemku p.č. 2193/1 v k.ú. Šumperk 

(Krenišovský náhon) 

schvaluje 

nevyužít nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 13. 5. 2019 

týkající se převodu pozemku p.č. 2193/1 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

v k.ú. Šumperk do vlastnictví města Šumperka. 

 

Termín: 20.06.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

238/19 MJP - změna osobních údajů u budoucí kupující bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, 

Šumperk 

bere na vědomí 

změnu příjmení a bydliště u budoucí kupující bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk, nové 

osobní údaje: Š. J., Praha. 

 

 

239/19 MJP - žádost o schválení změny budoucího kupujícího bytu v domě 

nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 6. 2019, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucími kupujícími 

J. B., Šumperk, a Z. Ch., Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

budoucí kupující prohlásí, že nepožadují navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 

ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnali s I. a L. H., Šumperk. 

Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s I. a L. H., Šumperk, a to za stejných 

podmínek s účinností od 1. 7. 2019. 

Termín: 31.07.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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240/19 MJP - žádost ČEZ Distribuce, a. s., o budoucí odprodej části p.č. 2442 v k.ú. Nový 

Malín 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 3. 6. 2019 do 19. 6. 2019 dle usnesení rady města č. 705/19 ze dne 30. 5. 2019, budoucí 

prodej části p.č. 2442 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Nový Malín (or. areál letiště), za účelem 

vybudování kioskové trafostanice 22/0,4 kV za těchto podmínek: 

- budoucí prodávající: město Šumperk 

- budoucí kupující: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín - Děčín IV-Podmokly, 

PSČ 405 02, IČO 24729035 

- kupní cena: bude ve výši ceny stanovené znaleckým posudkem soudního znalce z oboru 

oceňování nemovitostí. K této částce může být připočtena DPH dle zákonné sazby platné 

ke dni uskutečnění platby nebo bude kupní cena v době realizace prodeje osvobozena od 

DPH. Kupní cena bude vyplacena budoucímu prodávajícímu po provedení vkladu 

vlastnického práva budoucího kupujícího do katastru nemovitostí 

- budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní a vlastní smlouvy, geometrického plánu a správní poplatek za návrh na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastní kupní smlouvu uzavřou smluvní strany do 5 let od uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní, a to do 2 měsíců od doručení výzvy budoucího kupujícího budoucímu 

prodávajícímu. Budoucí kupující odešle výzvu k uzavření vlastní kupní smlouvy budoucímu 

prodávajícímu nejpozději do 6 měsíců od kolaudace trafostanice 

- budoucí prodávající udělí budoucímu kupujícímu souhlas s provedením stavby 

trafostanice, a to i prostřednictvím třetích osob. Budoucí prodávající se zaváže umožnit 

v nezbytném rozsahu budoucímu kupujícímu a jím pověřeným třetím osobám přístup 

a příjezd na předmětný pozemek a realizaci stavby 

- budoucí prodávající se zaváže pro případ převodu vlastnického práva k pozemku nebo jeho 

části, která se má stát byť jen částečně převáděným pozemkem, převést na nabyvatele 

formou postoupení smlouvy dle ustanovení § 1895 a násl. občanského zákoníku zároveň 

práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

 

Termín: 31.08.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

241/19 MJP - ukončení platnosti a  účinnosti smlouvy – prodej pozemku p.č. 213/10 

v k.ú. Horní Temenice – výstavba Za Hniličkou 

schvaluje 

uzavření dohody o ukončení smlouvy SML/2018/0765/MJP/vr, jejímž předmětem je prodej 

pozemku p.č. 213/10 v k. ú. Horní Temenice a zřízení služebnosti inženýrské sítě přes p.p.č. 

1031/2 v k.ú. Horní Temenice mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako prodávajícím a povinným ze služebnosti a L. P., Šumperk, jako 

kupujícím a oprávněným ze služebnosti. Důvodem k ukončení smlouvy je nezajištění 

finančních prostředků na úhradu kupní ceny a dalších finančních závazků ze smlouvy. Složená 

rezervace na kupní cenu ve výši 230.280,-- Kč bude kupujícímu a oprávněnému ze služebnosti 

vrácena do 14 dnů ode dne podpisu dohody o ukončení smlouvy. 

 

Termín: 31.07.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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242/19 MJP - prodej části st.p.č. 4373 v k.ú. Šumperk včetně spojovacího krčku 

(or. Šumavská 15, Šumperk) 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení věcného předkupního práva zřízeného ve prospěch města 

Šumperka jako oprávněného na dobu 20 let kupní smlouvou č. MP-K 36/03/Dr s právními 

účinky vkladu ke dni 19. 2. 2004 k pozemku st.p.č. 794/1 včetně budovy čp. 1914, která je 

jeho součástí, a k pozemku st.p.č. 794/2 včetně budovy čp. 1915, která je jeho součástí, vše 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, za kupní cenu ve výši 56.000,-- Kč k celku. 

Dohoda bude uzavřena mezi městem Šumperkem jako oprávněným z předkupního práva 

a Centrem sociálních služeb Pomněnka, z. ú., se sídlem Šumavská 1915/13, Šumperk, 

IČO 04775627, jako vlastníkem zatížených nemovitostí. Správní poplatek za vkladové řízení 

uhradí město Šumperk. 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

243/19 MJP - prodej části st.p.č. 4373 v k.ú. Šumperk včetně spojovacího krčku 

(or. Šumavská 15, Šumperk) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 6. 5. 2019 do 22. 5. 2019 dle usnesení rady města č. 612/19 ze dne 2. 5. 2019, prodej 

části st.p.č. 4373, dle GP č. 6989-44/2019 označenou jako díl „a“ o výměře 93 m2, jehož 

součástí je stavba spojovacího krčku (část budovy čp. 1916 občanská vybavenost na pozemku 

st.p.č. 4373), vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk za těchto podmínek: 

- prodávající: město Šumperk 

- kupující: Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú., se sídlem Šumavská 1915/13, 

Šumperk, IČO 04775627 

- účel prodeje: připojení předmětu prodeje k pozemku st.p.č. 794/1 a budově čp. 1914 

občanská vybavenost, která je součástí st.p.č. 794/1, vše v katastrálním území Šumperk, 

obec Šumperk 

- kupní cena: 5.000,-- Kč k celku včetně případné sazby DPH v platné výši (z toho kupní 

cena pozemku činí 2.000,-- Kč, kupní cena stavby spojovacího krčku činí 3.000,-- Kč). 

Kupní cena je nižší než je cena v místě a čase obvyklá s ohledem na lepší využití krčku 

a zájem města Šumperk symbolickou kupní cenou podpořit účel ústavu a poskytování 

sociálních služeb, pro které byl ústav založen, na území města Šumperka 

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

- náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí prodávající 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

244/19 MJP - prodej části st.p.č. 4373 v k.ú. Šumperk včetně spojovacího krčku 

(or. Šumavská 15, Šumperk) 

schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení věcného předkupního práva k pozemku st.p.č. 794/1 včetně 

budovy čp. 1914, která je jeho součástí, a k pozemku st.p.č. 794/2 včetně budovy čp. 1915, 

která je jeho součástí, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- oprávněný: město Šumperk 

- povinný: Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú., se sídlem Šumavská 1915/13, 

Šumperk, IČO 04775627 

- kupní cena: 61.000,-- Kč k celku 

- doba trvání předkupního práva: do 19. 2. 2024 



 

9|16 

ZM 8 – 20.06.2019 

 

- smlouva bude uzavřena po převodu části st.p.č. 4373 o výměře 93 m2 v katastrálním 

území Šumperk, obec Šumperk včetně spojovacího krčku do vlastnictví povinného 

- do smlouvy budou zapracovány podmínky původního předkupního práva zřízeného kupní 

smlouvou č. MP-K 36/03/Dr 

- správní poplatek za vklad předkupního práva uhradí město Šumperk 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

245/19 MJP - prodej pozemku p.č. 1765 v k.ú. Nový Malín 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 13. 2. 2019 do 4. 3. 2019 dle usnesení rady města č. 279/19 ze dne 7. 2. 2019, budoucí 

prodej části p.p.č. 1765 o výměře 3 841 m2, dle GP p.p.č. 1865/1 o výměře 3 841 m2 v k.ú. 

Nový Malín. 

Budoucí Kupující: J. A., Nový Malín. 

Podmínky budoucí prodeje: 

- po dobu placení záloh na kupní cenu bude uzavřena smlouva budoucí kupní 

- kupní smlouva bude sjednána po uhrazení kupní ceny jako celku ve stanoveném termínu 

- účel prodeje: volná zelená plocha využitelná k zemědělskému využití 

- kupní cena: 62,-- Kč/m2; kupní cena bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách 

s tím, že do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní bude uhrazena záloha na 

kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč, dále bude kupní cena uhrazena v 11 měsíčních 

splátkách 

- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději 

do 31. 12. 2020 

- budoucí kupující se sjednává právo od smlouvy odstoupit v případě, pokud nebudou 

hrazeny zálohy na kupní cenu ve stanoveném termínu 

- v případě odstoupení od smlouvy ze strany budoucího kupujícího budou zálohy na kupní 

cenu vráceny bez nároku na úrok ze složené výše záloh do 14 dnů ode dne doručení 

o odstoupení 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 

Termín: 30.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

246/19 MJP - prodej části p.p č. 500/11 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 3. 6. 2019 do 19. 6. 2019 dle usnesení rady města č. 748/19 ze dne 30. 5. 2019, prodej 

části p.p.č. 500/11 o výměře 73 m2 v k.ú. Šumperk.  

Kupující: P. a H. Ch., Šumperk. 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: zahrada  

- kupní cena: 400,-- Kč/m2  + platná sazba DPH v případě stanovení odvodu 

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 

Termín: 30.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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247/19 MJP - dodatek č. 1 ke smlouvám o uzavření budoucí smlouvy kupní 

schvaluje 

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

č. SML/2018/0469/MJP, uzavřené dne 1. 8. 2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím prodávajícím a společností MACTE spol. 

s r. o., se sídlem Lautnerova 3171/4, Šumperk, IČO 41034546, jako budoucím kupujícím, 

jejímž předmětem je budoucí prodej p.č. 342/3 a části p.č. 3292 v obci a k.ú. Šumperk. 

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby k uzavření vlastní kupní smlouvy tak, že namísto 

původně sjednané doby do 30. 6. 2019 se sjednává nová doba termínu, do kdy musí být 

uzavřena vlastní kupní smlouva, a to do 30. 4. 2020. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín: 30.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

248/19 MJP - dodatek č. 1 ke smlouvám o uzavření budoucí smlouvy kupní 

schvaluje 

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

č. SML/2018/0472/MJP, uzavřené dne 23. 7. 2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím prodávajícím a M. M., Šumperk, 

J. a E. S., Šumperk,  Z. N., Šumperk, J. a M. Š., Šumperk,  V. M., Šumperk, J. V., Šumperk, jako 

budoucími kupujícími,  jejímž předmětem je budoucí prodej části p. č. 3292 v obci a k.ú. 

Šumperk. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby k uzavření vlastní kupní smlouvy tak, 

že namísto původně sjednané doby do 30. 6. 2019 se sjednává nová doba termínu, do kdy 

musí být uzavřena vlastní kupní smlouva, a to do 30. 4. 2020. Ostatní ustanovení smlouvy se 

nemění. 

Termín: 30.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

249/19 MJP - záměr využití území - areál Hedva 

schvaluje 

záměr využití území v areálu bývalé Hedvy tak, že po změně urbanistické studie „Šumperk – 

Hedva“ město Šumperk jako vlastník pozemku p.č. 3292 v k.ú. Šumperk nabídne část tohoto 

pozemku, určeného územní studií, k prodeji za kupní cenu ve výši 2.500,-- Kč/m2 + DPH 

v platné sazbě s tím, že kupující zajistí projekt, veškerá povolení a výstavbu objektů v souladu 

s urbanistickou studií „Šumperk – Hedva". 

 

Termín: 30.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

250/19 Bytová výstavba v lokalitě „Bratrušovská“ 

schvaluje 

záměr bytové výstavby v lokalitě „Bratrušovská“. 

 

      Termín:  20.06.2019 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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251/19 Bytová výstavba v lokalitě „Bratrušovská“ 

ukládá RM 

činit další kroky vedoucí k rozvoji bytové výstavby v lokalitě „Bratrušovská“. 

 

      Termín:  31.12.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

 

252/19 MJP - smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Bratrušovská“ 

v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice 

schvaluje 

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavření 

smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu na výstavbu rodinných 

a bytových domů v lokalitě „Bratrušovská“ v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a M. K., Šumperk, týkající 

se vzájemných závazků při vybudování technické infrastruktury v dané lokalitě na pozemcích 

ve vlastnictví M. K. Uzavření této smlouvy je podmínkou pro zařazení pozemků p.č. 581/3 

zahrada o výměře 7 000 m2, p.č. 907/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2 

a p.č. 904/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 331 m2 v k.ú. Dolní Temenice ve 

vlastnictví M. K., do Změny č. 3 územního plánu pro výstavbu rodinných domů. V případě 

prodeje jakékoliv části pozemků ve vlastnictví M. K., která je předmětem této smlouvy, 

přechází ujednaná práva z této smlouvy na právního nástupce. 

 

Termín: 30.10.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

253/19 MJP - smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Bratrušovská“ 

v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice 

schvaluje 

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavření 

smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu na výstavbu rodinných 

a bytových domů v lokalitě „Bratrušovská“ v k.ú. Šumperk a Dolní Temenice mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a A. J., Šumperk, M. J., 

Šumperk, a M. J., Šumperk, každý ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3 k nemovité věci 

p.č. 601/10 trvalý travní porost o výměře 3 510 m2 v k.ú. Dolní Temenice, týkající se 

vzájemných závazků při vybudování technické infrastruktury v dané lokalitě i na pozemcích ve 

spoluvlastnictví A. J., M. J. a M. J. Uzavření této smlouvy je podmínkou pro zahrnutí pozemku 

p.č. 601/10 v k.ú. Dolní Temenice do projektu na výstavbu rodinných domů. V případě prodeje 

pozemku p.č. 601/10 v k.ú. Dolní Temenice nebo její části ve spoluvlastnictví A. J., M. J. 

a M. J., který je předmětem této smlouvy, přechází ujednaná práva z této smlouvy na právního 

nástupce. 

 

Termín: 30.10.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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254/19 MJP - odkoupení pozemků v lokalitě „Bratrušovská“ a při silnici na Bratrušov 

v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 

odkoupení části pozemku p.č. 541/4 trvalý travní porost o výměře cca 900 m2 za účelem 

dořešení majetkoprávního vypořádání lokality určené pro I. etapu výstavby označené jako 

„Bratrušovská“ v souladu se zpracovanou studií za podmínek: 

- prodávající: J. K., Šumperk, a J. K., Bratrušov 

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

- kupní cena: 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne povinnost 

prodávajícímu DPH odvést 

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

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek 

za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

255/19 MJP - odkoupení pozemků v lokalitě „Bratrušovská“ a při silnici na Bratrušov 

v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 

odkoupení části pozemku p.č. 541/1 trvalý travní porost o výměře cca 7 800 m2 za účelem 

dořešení majetkoprávního vypořádání lokality určené pro I. etapu výstavby označené jako 

„Bratrušovská“ v souladu se zpracovanou studií za podmínek: 

- prodávající: J. K., Bratrušov 

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

- kupní cena: 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne povinnost 

prodávajícímu DPH odvést 

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

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek 

za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

256/19 Informace společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

bere na vědomí 

informaci společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., zastupitelům. 
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257/19 Regenerace panelového sídliště Sever – schválení projektu, dofinancování a podání 

žádosti o dotaci 

schvaluje 

projekt s názvem „Regenerace panelového sídliště Šumperk – Sever“ dle nařízení vlády 

390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci 

veřejných prostranství na sídlištích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

      Termín:  01.07.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

 

258/19 Regenerace panelového sídliště Sever – schválení projektu, dofinancování a podání 

žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro rok 

2019, který je v gesci Státního fondu rozvoje bydlení na akci „Regenerace panelového sídliště 

Šumperk – Sever – 4. etapa“. 

      Termín:  01.07.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

 

259/19 Regenerace panelového sídliště Sever – schválení projektu, dofinancování a podání 

žádosti o dotaci 

schvaluje 

dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Šumperk – Sever – 4. etapa“ dle 

nařízení vlády 390/2017, ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 

50 % uznatelných nákladů a v plné výši nákladů neuznatelných. 

 

      Termín:  01.07.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

260/19 Přijetí dotace – fotbalové hřiště 

schvaluje 

přijmout dotaci od Olomouckého kraje na spolufinancování projektu „Rekonstrukce povrchu 

fotbalového hřiště Šumperk“ ve výši 4.050.000,-- Kč. 

 

      Termín:  20.06.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

261/19 Přijetí dotace – kuželna 

schvaluje 

přijmout dotaci od Olomouckého kraje na spolufinancování projektu „Rekonstrukce a 

modernizace kuželny Šumperk“ ve výši 500.000,-- Kč. 

 

      Termín:  20.06.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 



 

14|16 

ZM 8 – 20.06.2019 

 

 

262/19 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – fotbalové hřiště 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, 

PSČ 779 11, IČO 60609460, v částce 4.050.000,-- Kč na spolufinancování projektu 

„Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště Šumperk“. 

 

      Termín:  20.06.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

263/19 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – kuželna 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, 

PSČ 779 11, IČO 60609460, v částce 500.000,-- Kč na spolufinancování projektu 

„Rekonstrukce a modernizace kuželny Šumperk“. 

 

      Termín:  20.06.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

264/19 Přijetí peněžního daru – oprava hrobky 

schvaluje 

přijetí peněžního daru ve výši 25.625,-- Kč od W. H. E., Hungen – Villingen za účelem opravy 

rodinné hrobky Familie Schwestka na Temenickém hřbitově v souladu se smlouvou 

o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. 

 

      Termín:  20.06.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

265/19 Program regenerace MPZ a MPR na rok 2019 

schvaluje 

změnu usnesení č. 196/19 ze dne 25. 4. 2019 o poskytnutí finančního příspěvku města 

z Programu regenerace MPZ 2019 v částce: 

z 54.843,-- Kč na 54.844,-- Kč, I. S., Šumperk, a H. W.,Limburgerhot, na obnovu dvorní fasády, 

měšťanský dům, nám. Míru 85/21, Šumperk. 

      Termín:  31.12.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

266/19 Protipovodňová opatření města Šumperka 

schvaluje 

záměr realizace protipovodňových opatření podél vodního toku řeky Desné na území města 

Šumperka. 

      Termín:  20.06.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 
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267/19 Protipovodňová opatření města Šumperka 

ukládá RM 

zahájit přípravné a projektové práce na realizaci protipovodňových opatření přírodě blízkých 

podél vodního toku Desné na území města Šumperka. 

 

      Termín:  18.07.2019 

      Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

268/19 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 6/2019 z jednání finančního výboru dne 10. 6. 2019. 

 

 

269/19 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 4/2019 ze zasedání kontrolního výboru dne 3. 6. 2019. 

 

 

270/19 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápisy z kontrolních akcí kontrolního výboru v I. pololetí 2019 včetně návrhů na opatření. 

 

 

271/19 Kontrolní výbor 

schvaluje 

obsahový plán činnosti kontrolního výboru pro II. pololetí 2019. 

 

Termín:  20.06.2019 

      Zodpovídá: Mgr. Hlavešová 

 

 

272/19 Kontrolní výbor – změna ve složení 

bere na vědomí 

rezignaci Mgr. Martiny Nimmrichterové na členství v kontrolním výboru města Šumperka 

ke dni 13. 6. 2019. 
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273/19 Kontrolní výbor – změna ve složení 

volí 

v souladu s § 84 odst. 2 písmeno l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

Tomáše Menšíka členem kontrolního výboru od 1. 7. 2019. 

 

Termín:  01.07.2019 

      Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

274/19 Interpelace MUDr. Miloslava Borka ze dne 11. 6. 2019 

bere na vědomí 

odpověď na interpelaci MUDr. Miloslava Borka ve věci údržby zeleně ze dne 11. 6. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Mgr. Irena Jonová 

          starosta                   1. místostarostka 

 



Vyhodnocení programu "Podpora výkonnostního sportu"  Příloha č. 1 usnesení ZM č. 226_19 ze dne 20. 6. 2019
(kompetence ZM)

   

název právnické osoby adresa statutár

5 TJ Šumperk, z.s.  oddíl atletiky - muži, ženy Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 60 000 35 000

7 TJ Šumperk, z.s.  družstvo basketbalu - muži Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 76 000 70 000

13 Tělocvičná Jednota Sokol Šumperk oddíl moderního sportovního karate U Tenisu 1106/4, 787 01 Šumperk Porteš František 140 000 30 000

15 SIDE MX CLUB Šumperk, z.s. sidecarcrossový klub Nerudova 1321/59, 787 01 Šumperk Urbánek Kamil Ing. 60 000 20 000

19 FbC Asper Šumperk, z.s. florbalové družstvo - ženy a juniorky Šmeralova 766/4, 787 01 Šumperk Matyáš Zapletal Mgr. 100 000 50 000

20 FbC Asper Šumperk, z.s. florbalové družstvo - muži  Šmeralova 766/4, 787 01 Šumperk Matyáš Zapletal Mgr. 200 000 110 000

25 Multisport Outdoor Team Šumperk, z.s. outdoorové sporty  Revoluční 1689/12B, 787 01 Šumperk Paloncý Pavel Mgr. 100 000 30 000

součty 736 000 345 000

Vyhodnocení programu "Podpora výkonnostního sportu"  Příloha č. 2 usnesení ZM č. 227_19 ze dne 20. 6. 2019
(kompetence ZM)

   

název právnické osoby adresa statutár

27 Fotbal Šumperk, s.r.o. fotbal - muži Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Dostál Vladimír, Hecl Bohdan 700 000 0

součty 700 000 0
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