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Naše čj.: MUSP 96319/2019 

Naše sp. zn.: 82087/2019 TAJ/IVNO *MUSPX022D2EX* 

 

U S N E S E N Í  

z 9. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 19. 9. 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. 

 

 

275/19 1. místostarosta města        

volí 

Ing. Martu Novotnou, bytem Šumperk, uvolněnou 1. místostarostkou města Šumperka. 

 

 

276/19 Rada města Šumperka        

odvolává 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, 

z funkce člena rady města Šumperka:  

- p. Radovana Auera, bytem Šumperk  

- Ing. Ondřeje Poláka, bytem Šumperk 

 

277/19 Rada města Šumperka        

volí 

další členy rady města Šumperka:  

- Ing. Romana Macka, bytem Šumperk, členem rady města Šumperka  

- p. Dušana Ščamburu, bytem Šumperk, členem rady města Šumperka 

 

278/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 1059/18, 1142/18, 1171/18, 1172/18, 49/18, 69/18, 122/19, 

123/19, 124/19, 138/19, 139/19, 140/19, 141/19, 142/19, 143/19, 144/19, 163/19, 

169/19, 171/19, 172/19, 173/19, 174/19, 176/19, 177/19, 200/19, 203/19, 204/19, 

205/19, 214/19, 216/19, 220/19, 221/19, 223/19, 225/19, 226/19, 227/19, 228/19, 

229/19, 230/19, 237/19, 239/19, 240/19, 241/19, 250/19, 257/19, 258/19, 259/19, 

260/19, 261/19, 262/19, 263/19, 264/19, 266/19, 267/19, 271/19, 273/19 
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279/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

    81/15 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  876/17 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  946/17 do 31.12.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    67/18 do 31.03.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    75/18 do 31.12.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    76/18 do 30.04.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  161/19 do 31.12.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  162/19 do 31.12.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

280/19 Výsledky hospodaření města Šumperka 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2019. 

 

 

281/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – výsledky hospodaření za 1. pololetí 2019 

bere na vědomí 

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30. 6. 2019. 
 

 

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2019 (v Kč) 
 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Hospodářský výsledek 

Celkem: Hlavní činnost: 
Doplňková 

činnost: 

Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 1.284.878,95 1.163.265,21 121.613,74 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Radovan Pavelka 353.465,90 280.640,98 72.824,92 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr.  

Hynek Pálka -262.064,16 -424.099,45 162.035,29 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr.  

Petr Málek 77.206,41 -7.929,82 85.136,23 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr.  

Viktor Verner  117.250,64 -160.091,64 277.342,28 

Mateřská škola Veselá školka 

Šumperk, Prievidzská 1 

Mgr.  

Yvona Šimková 112.399,42 83.908,90 17.490,52 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25 Silvie Zjavková 437.455,07 363.401,26 74.053,81 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 

Nerudova 4B 

Bc. 

Pavlína Bošková 158.232,34 158.232,34 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP 

Doris Šumperk, Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, Ph.D. 69.654,14 35.780,93 33.873,21 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA.  

Kamil Navrátil 936.220,18 568.956,18 367.264,00 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 1.098.273,84 1.059.738,66 38.535,18 
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282/19 Plnění investiční výstavby k 31. 8. 2019 

bere na vědomí 

plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2019 dle předloženého materiálu. 

 

 

283/19 Harmonogram udílení Cen města Šumperka za rok 2019 

schvaluje 

časový harmonogram pro udílení Cen města Šumperka za rok 2019. 

 

Termín: 19.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

284/19 Harmonogram udílení Cen města Šumperka za rok 2019 

schvaluje 

vylosovat deset navrhovatelů nominací na Ceny města Šumperka za rok 2019 s tím, že každý 

vylosovaný obdrží dvě vstupenky na slavnostní večer. 

 

Termín: 15.03.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

285/19 Harmonogram udílení Cen města Šumperka za rok 2019 

schvaluje 

prodej vstupenek na Ceny města Šumperka za rok 20189 pro veřejnost (39 míst v 6. a 7. 

řadě). Prodejní cena jedné vstupenky je 100,-- Kč. 

 

Termín: 04.04.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

286/19 Poskytnutí věcného daru 

schvaluje 

poskytnutí věcného daru. 

 

Předmět daru: mobiliář – 38 kusů laviček v areálu „Bratrušovského letního koupaliště“ 

v Šumperku 

 

Dárce: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 

 

Obdarovaný: Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163  

 

 

Termín: 30.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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287/19 MJP – areál nemocnice - přijetí daru - pozemky pod stavbou rozšířeného parkoviště 

jako investice města Šumperka u areálu nemocnice v Šumperku při ulici Nerudově 

a Zábřežské v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

přijetí  daru nemovitého majetku z majetku Nemocnice Šumperk a. s., se sídlem Nerudova 

640/41, Šumperk, PSČ 787 52, IČO 47682795, do majetku města Šumperka, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, a to díl a) o výměře 914 m2 a díl e) o výměře 320 m2, 

které byly odděleny z pozemku p.č. 569/8 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk geometrickým 

plánem pro rozdělení pozemku č. 6968-604/2018, vyhotoveném Ing. Jitkou Plhalovou, za 

podmínek: 

 

- celoroční údržbu parkoviště bude zajišťovat Nemocnice Šumperk a. s. na vlastní náklady 

- město Šumperk zajistí na vlastní náklady darovací smlouvu včetně správního poplatku za 

návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

288/19 MJP – ŘSD prodej pozemku p.č. 914/107 v k.ú. Šumperk (silnice I/44 Bludov 

obchvat) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 19. 8. 2019 do 4. 9. 2019 dle usnesení rady města č. 931/19 ze dne 15. 8. 2019, prodej 

nemovitých věcí, a to pozemku  p.č. 914/107– trvalý travní porost 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 

 

Účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou díla komunikace 

„I/44 Bludov obchvat“ 

 

Kupní cena: 337.440,-- Kč (slovy: třistatřicetsedmtisíc čtyřistačtyřicet 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: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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289/19 MJP – realizace budoucího prodeje části pozemku p.č. 3292 a části pozemku p.č. 

342/3 v k.ú Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 28. 5. 2018 do 13. 6. 2018 dle usnesení RM č. 4498/18 ze dne 24. 5. 2018 a usnesení 

ZM č. 1097/18 ze dne 21. 6. 2018, kterým byl schválen budoucí prodej části pozemku p.č. 

3292 o výměře cca 610 m2 a pozemku p.č. 342/3, oba v k.ú. Šumperk, realizaci prodeje části 

pozemku p.č. 3292, dle GP označeného jako p.č. 3292/5 o výměře 404 m2 a části pozemku 

p.č. 342/3, dle GP označeného jako p.č. 342/8 o výměře 559 m2, oba v k.ú. Šumperk, za 

těchto podmínek: 

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

- kupní cena: 2.500,-- Kč/m2 včetně sazby DPH v platné výši, dána smlouvou o budoucí 

smlouvě kupní 

- prodávající město Šumperk se zavazuje vrátit přeplatek kupní ceny ve výši 283.500,-- Kč 

do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí 

a 10 % hodnoty nákladů na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků 

 

Termín: 31.03.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

290/19 MJP – realizace budoucího prodeje části pozemku p.č. 3292 v k.ú Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 28. 5. 2018 do 13. 6. 2018 dle usnesení RM č. 4498/18 ze dne 24. 5. 2018 a usnesení 

ZM č. 1098/18 ze dne 21. 6. 2018, kterým byl schválen budoucí prodej části pozemku p.č. 

3292 o výměře cca 83 m2, a na základě zveřejněného záměru prodeje od 23. 7. 2019 do 

9. 8. 2019 dle usnesení RM č. 871/19 ze dne 18. 7. 2019, realizaci prodeje části pozemku 

p.č. 3292, dle GP označeného jako p.č. 3292/6 o výměře 120 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 

podmínek: 

- kupující: M. a M. M., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 46/100, J. a E. S., 

Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 24/100, Z. N., Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 7/100, J. a M. Š., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 9/100, V. M., 

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

o velikosti 5/100 

- kupní cena: 2.500,-- Kč/m2 včetně sazby DPH v platné výši, dána smlouvou o budoucí 

smlouvě kupní 

- kupující se zavazují uhradit dosud neuhrazenou část kupní ceny v celkové výši 

185.975,-- Kč, každý z kupujících podle výše svého spoluvlastnického podílu, do 30 dnů od 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

- kupující s nejvyšším podílem uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického práva do 

katastru nemovitostí a 15 % hodnoty nákladů na vyhotovení geometrického plánu pro 

rozdělení pozemků 

 

Termín: 31.03.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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291/19 MJP – směna části pozemku p.č. 3292 v k.ú. Šumperk za část pozemku p.č. 

1185/13 v k.ú. Šumperk  (lokalita - areál bývalé Hedvy) 

schvaluje 

na základě schváleného  záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 23. 7. 2019 do 9. 8. 2019 dle usnesení RM č. 872/19 ze dne 18. 7. 2019, směnit 

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

vlastnictví L. Š., Šumperk, část pozemku p.č. 3292, dle GP označeného jako p.č. 3292/7 

o výměře 1 m2 v k.ú. Šumperk a z vlastnictví L. Š., Šumperk, do vlastnictví města Šumperka 

část pozemku p.č. 1185/13, dle GP označeného jako 1185/14 o výměře 1 m2 v k.ú. Šumperk, 

za těchto podmínek: 

- kupní cena: 2.500,-- Kč/m2 včetně sazby DPH v platné výši, směna bude provedena bez 

finančního vyrovnání 

- L. Š. uhradí 15 % hodnoty nákladů na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení 

pozemků 

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

uhrazeny účastníky směnné smlouvy společně, každý z nich ve výši 1/2 nákladů 

 

Termín: 31.03.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

292/19 MJP – budoucí směna části pozemku st.p.č. 660/1 a st.p.č. 5863 v k.ú. Šumperk 

 (lokalita „přednádraží“) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 19. 8. 2019 do 4. 9. 2019 dle usnesení RM č. 934/19 ze dne 15. 8. 2019 budoucí směnu 

pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou „Přestupní terminál 

Šumperk“ za podmínek: 

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

bude převedena do vlastnictví J. Š. a J. Š., Postřelmov, část pozemku st.p.č. 660/1 

o výměře cca 11 m2 v k.ú. Šumperk, hodnota pozemku je stanovena dohodou ve výši 

8.800,-- Kč včetně DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne povinnost DPH 

odvést 

- z vlastnictví J. Š. a J. Š., Postřelmov, bude převeden pozemek st.p.č. 5863 o výměře 3 m2, 

jehož součástí je stavba bez čp./č.e v k.ú. Šumperk, hodnota pozemku včetně stavby je 

stanovena dohodou ve výši 8.800,-- Kč 

- náklady na zhotovení geometrického plánu, který bude zpracován v souvislosti se stavbou 

„Přestupní terminál Šumperk“, uhradí město Šumperk 

- směnná smlouva bude uzavřena po zaměření oddělované části pozemku st.p.č. 660/1, 

tedy po zaměření skutečného stavu stavby „Přestupní terminál Šumperk“, nejpozději 

do 1 roku od dokončení stavby 

- směna pozemků proběhne bez finančního vyrovnání hodnot vzájemně směňovaných 

nemovitostí 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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293/19 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 – doplnění usnesení ZM č. 170/19 ze dne 21. 3. 2019 

(pozemky pod vodohospodářskou infrastrukturou společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk a. s.) 

schvaluje 

doplnění usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 170/19 ze dne 21. 3. 2019, týkající se 

prodeje 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 tak, že se usnesení zastupitelstva města 

Šumperka č. 170/19 ze dne 20. 3. 2019 doplňuje o výši kupní ceny v celkové částce 

176.280,-- Kč, která byla stanovena znaleckými posudky č. 5449/69/19 a č. 5450/70/19, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2019 znalkyně Ing. Jany Šoustalové. 

V ostatním se usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 170/19 ze dne 21. 3. 2019 

nemění. 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

294/19 MJP – Tyršův stadion - prodej části pozemku p.č. 1257/115 a p.č. 1257/117 v k.ú. 

Šumperk v souvislosti se stavbou „Modernizace zimního stadionu v Šumperku – 

etapa 3a (přístavba sever)“ 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 23. 7. 2019 do 9. 8. 2019 dle usnesení rady města č. 878/19 ze dne 18. 7. 2019 uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod 

stavbou „Modernizace zimního stadionu v Šumperku – etapa 3a (přístavba sever) za 

podmínek: 

 

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

00303461 

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

IČO 65138163 

- předmět budoucího prodeje: část pozemku p. č. 1257/115  o výměře maximálně cca 

140 m2 a část pozemku p.č. 1257/117 o výměře maximálně 5 m2 v k.ú. Šumperk 

- kupní cena: obvyklá stanovená znalcem + případná sazba DPH v platné výši 

- 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 

- účel budoucího  prodeje: realizace stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu 

v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

295/19 MJP – obnova lipového stromořadí na nám. Míru 1 

schvaluje 

obnovu lipového stromořadí na nám. Míru 1, Šumperk, do konce roku 2019 za vhodnější 

stromořadí javor babyka. 

Termín: 15.11.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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296/19 MJP – prodej části p.p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk (or. při ul. Čsl. armády) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 28. 5. 2018 do 13. 6. 2018 dle usnesení rady města č. 4481/18 ze dne 24. 5. 2018, 

prodej části p.p.č. 1564/2 o výměře  25 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 6916-119a/2018 p.p.č. 

1564/19 o výměře 25 m2 v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: P. R., Šumperk, spoluvlastnický podíl ve výši 1/8, M. S., Šumperk, spoluvlastnický 

podíl ve výši 1/8, T. R., Šumperk, spoluvlastnický podíl ve výši 1/8, V. a V. V., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl ve výši 1/8, M. a H. P., Šumperk, spoluvlastnický podíl ve výši 1/8, M. K., 

Šumperk, spoluvlastnický podíl ve výši 1/8, M. H., Šumperk, spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 

a L. N., Šumperk, spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 

 

Podmínky prodeje: 

- kupní cena 100,-- Kč/m2 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

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

 

Termín: 31.01.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

297/19 MJP – zrušení usnesení ZM č. 938/17, 62/18 a 137/19 (or. vnitroblok ul. Americké, 

17. listopadu a Rooseveltovy) 

ruší 

v plném rozsahu usnesení ZM č. 938/17 ze dne 14. 12. 2017, č. 62/18 ze dne 13. 12. 2018 

a č. 137/19 ze dne 21. 2. 2019, kterými byl schválen budoucí prodej části st.p.č. 1895/2, 

části p.p.č. 1291/9 a st.p.č. 1896/2, vše v k.ú. Šumperk. 

Důvodem zrušení usnesení je podané odvolání ze strany schválených budoucích kupujících 

části st.p.č. 1895/2, části p.p.č. 1291/9 a st.p.č. 1896/2, vše v k.ú. Šumperk, proti 

Rozhodnutí o umístění stavby neveřejné účelové komunikace a inženýrských sítí pro budoucí 

výstavbu rodinných domů na pozemcích st.p.č. 1895/2, p.p.č. 1291/3, p.č. 1291/6, p.č. 

1291/9 a p.č. 2258/ vše v k.ú. Šumperk. 

 

Termín: 19.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

298/19 MJP – budoucí prodej části p.p.č. 108/2 v k. ú. Dolní Temenice (or. vedle Penny 

marketu v Temenici) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 23. 7. 2019 do 20. 8. 2019 budoucí prodej části  p.p.č. 108/2 o výměře cca 22 m2 v k.ú. 

Dolní Temenice. 
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Budoucí kupující: R. Č., Šumperk. 

 

Podmínky: 

- účel prodeje: výstavba garáže (dále jen výstavba) 

- kupní cena 1.725,-- Kč/m2 + DPH, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí  

kupní bude uhrazeno 70 % budoucí kupní ceny, doplatek kupní ceny bude uhrazen do 

30 dnů ode dne podpisu vlastní kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad 

vlastnického práva 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po vydání povolení k výstavbě, po provedené 

přeložce veřejného osvětlení, případně stávající kanalizace, pokud bude výstavbou 

dotčena;  

- budoucí kupující na své náklady provede úpravu obrubníku pro vjezd do garáže, garáž 

bude navazovat na stávající garáže svou velikostí, typově i rozměrově, barevností 

a celkovým vzhledem splyne se stávající řadovou výstavbou 

- v případě nedodržení podmínek výstavby si sjednává prodávající jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 50 tis. Kč 

- prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě: 

- pokud nebude uhrazena záloha na kupní cenu ve stanoveném termínu 

- pokud bude ve správním řízení o povolení stavby prokázáno, že pozemek nelze stavbou 

zastavět (pozemek zatížen uložením inženýrských sítí nezapsaných v katastru 

nemovitostí) 

- pokud nebude do 30. 6. 2020 vydáno povolení k výstavbě 

- budoucí kupující si vyhrazuje od smlouvy odstoupit v případě, pokud vznikne překážka 

naplnit sjednaný účel prodeje 

- budoucí kupující je povinen si zajistit v rámci přípravy stavby vyjádření dotčených orgánů 

- náklady spojené s přípravou výstavby nese výhradně budoucí kupující bez nároku na 

kompenzaci nákladů spojených s přípravou výstavby v případě, pokud bude uplatněno 

sjednané právo odstoupení od smlouvy z jakékoliv strany 

- pokud bude uplatněno sjednané odstoupení z jakékoliv strany, zavazuje se budoucí 

prodávající vrátit složenou zálohu na kupní cenu do 14 dnů ode dne odstoupení od 

smlouvy, složená částka nebude úročena 

- budoucí prodávající se zavazuje, že uzavře s budoucím kupujícím smlouvu s právem 

provést stavbu nebo vydá souhlas se stavbou po doložení souhlasných stanovisek 

dotčených orgánů v rámci přípravy výstavby, že lze naplnit sjednaný účel prodeje části 

p.p.č. 108/2 v k.ú. Dolní Temenice a odsouhlasené studii výstavby odborem RUI 

 

Termín: 31.01.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

299/19 MJP – bezúplatný převod p.p.č. 2254/27 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

bezúplatný převod p.p.č. 2254/27 o výměře 241 m2 v k.ú. Šumperk, z vlastnictví České 

republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Praha1, Nové Město, PSČ 110 00, do majetku města 

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

 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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300/19 MJP – žádost o úplatný převod pozemku p.č. 971 v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví 

ČR - ÚZSVM do vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 

požádat o úplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 971 v k.ú. Dolní Temenice, 

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 Šumperka. V případě kladného vyřízení 

žádosti o úplatný převod pozemek převzít do vlastnictví města Šumperka na základě kupní 

smlouvy uzavřené s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za celkovou kupní 

cenu 1.900,-- Kč. 

 

Termín: 31.03.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

301/19 MJP – budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk 

ruší 

usnesení ZM č. 72/18 a č. 73/18 ze dne 13. 12. 2018 a usnesení ZM č. 202/19 ze dne 

25. 4. 2019 z důvodu nové parcelace západní části území PZ IV v Šumperku. 

 

Termín: 19.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

302/19 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 p.č. 1040/1 o výměře cca 3 221,4 m2, části p.č. 1040/3 o výměře cca 568,5 m2 

a části p.č. 1040/4 o výměře cca 3 782,7 m2, o celkové výměře cca 7 572,6 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 (návrh 

parcelace západní části území průmyslové zóny IV v Šumperku, datum: 9/2019), za těchto 

podmínek: 

- budoucí kupující: R. M., Bludov 

- 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: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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303/19 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 p.č. 1040/1 o výměře cca 11 819,6 m2, části p.č. 1040/3 o výměře cca 

1 251,2 m2, části p.č. 1040/4 o výměře cca 5 000,9 m2, části p.č. 1040/5 o výměře 

cca 23,2 m2, části p.č. 2183/3 o výměře cca 1 146,4 m2, části p.č. 1041/1 o výměře cca 

2 038,9 m2, části p.č. 1041/2 o výměře cca 595,3 m2 a části p.č. 1041/3 o výměře 

cca 2 953,7 m2, o celkové výměře cca 24 829,2 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 (návrh parcelace západní části území průmyslové 

zóny IV v Šumperku, datum: 9/2019), za těchto podmínek: 

- budoucí kupující:  Tapes 365 s. r. o., se sídlem Blatenská 2183/19, Praha 4, Chodov, 

PSČ 148 00, IČO 07221835 

- 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: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

304/19 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 p.č. 1040/4 o výměře cca 2 994,3 m2, části p.č. 1040/5 o výměře cca 800,4 m2, 

části p.č. 2183/3 o výměře cca 438 m2, části p.č. 1041/3 o výměře cca 2 642,7 m2 a části 

p.č. 1041/4 o výměře cca 1 185,6 m2, o celkové výměře cca 8 061 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 (návrh parcelace západní 

části území průmyslové zóny IV v Šumperku, datum: 9/2019), za těchto podmínek: 

- budoucí kupující: T. V., Šumperk, a M. P., 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 
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- 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: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

305/19 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 p.č. 1041/1 o výměře cca 7 895 m2, části p.č. 1041/2 o výměře cca 1 506,5 m2, 

části p.č. 1041/3 o výměře cca 10 411,4 m2 a části p.č. 1041/4 o výměře cca 3 380,9 m2, 

o celkové výměře cca 23 193,8 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 (návrh parcelace západní části území průmyslové zóny IV v Šumperku, 

datum: 9/2019), za těchto podmínek: 

- budoucí kupující: PLATIT a. s., se sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 25904795 

- 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: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

306/19 Informace společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

bere na vědomí 

informaci společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., zastupitelům. 

 

 

307/19 Rozptylová studie pro území města Šumperka 

bere na vědomí 

předloženou rozptylovou studii (porovnání dvou variant zásobování teplem ve městě 

Šumperku). 
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308/19 Územní studie „Hedva“ 

bere na vědomí 

  územní studii „Hedva“ zpracovanou projekční kanceláří knesl kynčl architekti. 

 

309/19 Územní studie „Bratrušovská“ 

bere na vědomí 

  územní studii „Bratrušovská“ zpracovanou projekční kanceláří knesl kynčl architekti. 

 

310/19 Změna č. 3 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

pořízení Změny č. 3 Územního plánu Šumperk z vlastního podnětu dle § 6 odst. 5 písm. a) 

a §44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, která bude ve vymezené části obsahovat prvky regulačního plánu dle 

§ 43 odst. 3 stavebního zákona, a to zkráceným způsobem dle § 55a a § 55b stavebního 

zákona, s obsahem: 

 

1. změna v lokalitě „Bratrušovská“ dle právě zpracovávané územní studie „Bratrušovská“ 

2. změna v lokalitě „u ZŠ Sluneční“ za účelem umístění dopravního hřiště 

 

Termín: 30.09.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

311/19 Změna č. 3 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

podání žádosti o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Šumperk dle § 6 odst. 1 písm. c) 

k Městskému úřadu Šumperk, odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, 

Jesenická 31, Šumperk, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění. 

Termín: 30.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

312/19 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. 32/18 ze dne 13. 12. 2018. 
 

Příjemce: Fotbal Šumperk, s. r. o., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 27847861 

Zastoupený: Vladimírem Dostálem a Bohdanem Heclem 

Účel použití: na náklady spojené s trenérskou a hráčskou činností 

Výše částky: 360.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

 

Termín: 19.09.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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313/19 Žádost Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské školy 

logopedické Schola Viva, o. p. s., Šumperk, o kofinancování investiční akce 

schvaluje 

zapracovat do rozpočtu roku 2020 poskytnutí částky 1 mil. Kč, Základní škole pro žáky 

se specifickými poruchami učení a mateřské škole logopedické Schola Viva, o. p. s., 

Erbenova 16, Šumperk, IČO 25827707, jako spoluúčast města na financování 

akce „Speciálně pedagogické centrum v Šumperku“, identifikační číslo 

EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0009727, téma projektu: Vzdělávání. 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

314/19 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 7/2019 z jednání finančního výboru dne 9. 9. 2019. 

 

 

315/19 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 5/2019 ze zasedání kontrolního výboru dne 2. 9. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Jakub Jirgl 

          starosta             2. místostarosta 

 

 


	Text24
	Text25
	Text23

		2019-09-26T08:09:30+0000
	Not specified




