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Naše čj.: MUSP 111726/2019 

Naše sp. zn.: 107402/2019 TAJ/IVNO *MUSPX022WUFH* 

 

U S N E S E N Í  

z 10. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 31. 10. 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. 

 

316/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 233/19, 234/19, 235/19, 245/19, 247/19, 248/19, 249/19, 

283/19, 286/19, 297/19, 301/19, 311/19, 312/19 

 

 

317/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

  170/19 do 31.12.2019 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  252/19 do 30.04.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

  253/19 do 30.04.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

318/19 Časový a obsahový program schůzí rady města I. pololetí 2020 

bere na vědomí 

časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2020. 

 

 

319/19 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2020 

schvaluje 

časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2020. 

 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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320/19 Plán zimní údržby 2019/2020 

bere na vědomí 

plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 

období 2019/2020 dle předloženého materiálu. 

 

 

321/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka - podmínky, smlouvy 

schvaluje 

 

1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2020 

 

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2020  

 

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2020 

 

4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu pro rok 2020 

 

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2020  

 

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2020  

 

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 

 

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2020 

 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

322/19  Dotace z rozpočtu města Šumperka - vyhlášení programu „Podpora neziskových akcí“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora neziskových akcí“. 

 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

323/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka - vyhlášení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora celoroční činnosti“. 

 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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324/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka - vyhlášení programu „Podpora výkonnostního 

sportu“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora výkonnostního sportu“. 

 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

325/19 Obecně závazná vyhláška 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

s účinností od 1. 1. 2020. 

 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

 

326/19 MJP - změna usnesení ZM č. 76/18 – prodej pozemku st.p.č. 21, jehož součástí je 

budova čp. 94 v k.ú. Šumperk (dům na nám. Míru 20) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, změnit a doplnit podmínky prodeje st.p.č. 21, jehož 

součástí je budova čp. 94 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. nám. Míru 20), které byly schváleny 

usnesením RM č. 3575/17 ze dne 5. 10. 2017, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení RM č. 1040/19 ze dne 26. 9. 2019, 

změnu usnesení ZM č. 76/18 ze dne 13. 12. 2018 ve čtvrté odrážce, kdy se mění způsob 

úhrady kupní ceny tak, že do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy je kupující povinen uhradit 

část kupní ceny ve výši 30 %, doplatek kupní ceny ve výši 70 % bude uhrazen nejpozději do 

30. 4. 2020 před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dále 

se schvaluje doplnění usnesení o podmínku, že prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od 

kupní smlouvy v případě, že nebude uhrazena kupní cena v plném rozsahu v uvedených 

termínech. V případě, že nebude uhrazen doplatek ve výši 70 % kupní ceny v termínu do 

30. 4. 2020, je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty složené zálohy. 

Ostatní podmínky usnesení ZM č. 76/18 ze dne 13. 12. 2018 se nemění. 

 

Termín: 30.04.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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327/19 MJP - prodej části p.p.č. 1031/2 v k.ú. Horní Temenice (or. lokalita – výstavba 

rodinných domů Za Hniličkou) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1069/19 ze dne 26. 9. 2019, 

prodej části p.p.č. 1031/2 o výměře cca 80 m2, včetně zpevněné plochy parkovacích míst 

v k.ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: Dětský klíč Šumperk, o. p. s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 25852957 

 

Účel prodeje: parkovací místa, volná zelená plocha 

 

Kupní cena: a) zpevněná plocha parkovacích míst 100.000,-- Kč včetně DPH 

b) pozemek zastavěný zpevněnou plochou určeného k parkování, zelená volná 

plocha 300,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě zákonné povinnosti odvodu 

 

Podmínky prodeje: 

- 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 

a geometrický plán na rozdělení pozemku 

- kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci komunikace a parkovacích míst 

- kupující bere na vědomí, že na části pozemku p.č. 1031/2 v k. ú. Horní Temenice je 

uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost 

vedení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy  

- kupující převezme závazky z uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnost vedení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy 

- v případě prokázání vedení veřejného osvětlení v části předmětu prodeje bude sjednáno 

bezúplatné věcné břemeno ve prospěch prodávajícího 

 

 

Termín: 29.02.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

328/19 MJP - prodej p.p.č. 1676/2 a části p.p.č. 1645/5 v k.ú. Šumperk (or. konec ul. Příčné, 

mezi společností Cembrit a Krenišovským náhonem) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 23. 7. 2019 do 9. 8. 2019 dle usnesení rady města č. 889/19 ze dne 18. 7. 2019 a od 

30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1063/19 ze dne 26. 9. 2019 prodej 

p.p.č. 1676/2 o výměře 153 m2 a části p.p.č. 1645/5 o výměře 137 m2, dle GP číslo 7052-

180/2019 pozemek nově označen jako p.p.č. 1645/13 o výměře 137 m2 oba v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující:  ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035 

 

Kupní cena: 800,-- Kč/m2 + DPH v platné výši v případě úhradové povinnosti 

 

Účel prodeje: rozšíření vjezdu, scelení vlastnictví 

 

Podmínky:  

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

návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku, včetně správního poplatku 

za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
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- kupující převezmou závazky ze smlouvy o právu provést stavbu na částech p.p.č. 1645/5 

a 1676/2 oba v k.ú. Šumperk. Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00, název stavby: „Elektrizace 

a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov“ část „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - 

Libina (mimo)“ 

 

Termín: 29.02.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

329/19 MJP - prodej pozemku  p.č. 213/10 v k.ú. Horní Temenice - lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 3. 6. 2019 do 19. 6. 2019 dle usnesení rady města č. 752/19 ze dne 30. 5. 2019, prodej 

p.p.č. 213/10 o výměře 808 m2, včetně příslušenství k pozemku (zejména vodovodní 

a kanalizační přípojky umístěné na p.p.č. 1031/2) v k.ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: P. a L. H., Hanušovice 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

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

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

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující jsou povinni dodržet regulativa vydaná k výstavbě z dubna 2018 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 29.02.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

330/19 MJP - prodej pozemků za domy při ul. Bludovské 

ruší 

usnesení ZM č.  246/19 ze dne 20. 6. 2019, kterým byl schválen prodej části p.p.č. 500/11 

o výměře 73 m2 v k.ú. Šumperk. Kupující P. a H. Ch., Šumperk, z důvodu jiného způsobu řešení 

prodeje p.p.č. 500/11 v k.ú. Šumperk jako celku. 

 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

331/19 MJP - prodej pozemků za domy při ul. Bludovské 

neschvaluje 

prodej části p.p.č. 500/11 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Šumperk žadateli P. a H. Ch., Šumperk, 

z důvodu jiného způsobu řešení prodeje p.p.č. 500/11 v k.ú. Šumperk jako celku. 

 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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332/19 MJP - prodej pozemků za domy při ul. Bludovské 

neschvaluje 

prodej části p.p.č. 500/11 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Šumperk žadateli A. a V. D., Šumperk, 

z důvodu jiného způsobu řešení prodeje p.p.č. 500/11 v k.ú. Šumperk jako celku. 

 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

333/19 MJP - prodej pozemků za domy při ul. Bludovské 

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, dále od 

24. 6. 2019 do 10. 7. 2019 dle usnesení rady města č. 822/19 ze dne 20. 6. 2019, prodej 

p.p.č. 500/11 o výměře 552 m2, p.p.č. 498/17 o výměře 18 m2 a části p.p.č. 498/1 o výměře 

cca 2 300 m2 v k.ú. Šumperk.  

 

Kupující: O. a K. Z., Brno 

 

Účel prodeje: volná zelená plocha 

 

Podmínky prodeje:  

- kupní cena: část p.p.č. 500/11 o výměře 73 m2 1.000,-- Kč/m2 v případě úhrady DPH je 

tato částka včetně DPH, další pozemky a jejich části 200,-- Kč/m2 + DPH v platné výši 

v případě zákonné povinnosti odvodu DPH 

- v souladu s § 39 zákona o obcích se stanovuje odlišná kupní cena od ceny obvyklé 

s ohledem na současný stav pozemků (vyklizení černých skládek, dřevin)  

- 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 

a geometrický plán, kterým bude určen předmět prodeje 

 

Termín: 31.03.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

334/19 MJP - prodej pozemků za domy při ul. Bludovské 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 24. 6. 2019 do 10. 7. 2019 dle usnesení rady města č. 823/19 ze dne 20. 6. 2019,  

prodej p.p.č. 487/1 o výměře cca 15 m2 a části p.p.č. 498/1 o výměře cca 259 m2 oba v k.ú. 

Šumperk.  

 

Kupující: V. B., Šumperk 

 

Účel prodeje: zahrada 

 

Podmínky prodeje:  

- kupní cena: 350,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH  

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

návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým bude určen 

předmět prodeje 
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- kupující uhradí náklady pojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

 

Termín: 31.03.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

335/19 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 31. 10. 2019, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí kupující D. U., 

Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě budoucí kupující prohlásí, že 

nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy 

na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s T. a P. K., Nový Malín. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s T. a P. K., Nový Malín, a to za stejných 

podmínek s účinností od 1. 11. 2019. 

 

Termín: 30.11.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

336/19 MJP - směna pozemků části p.č. 552/1 a p.č. 581/3, 904/8, 907/1 v k.ú. Dolní 

Temenice 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 19. 8. 2019 do 4. 9. 2019 dle usnesení rady města č. 933/19 ze dne 15. 8. 2019, směnu 

pozemků formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 

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

bude převedena do vlastnictví M. K., Šumperk, část pozemku p.č. 552/1, dle GP označená 

jako p.č. 552/3 o výměře 7 500 m2 v k.ú. Dolní Temenice, přičemž hodnota směňovaného 

pozemku je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 333,-- Kč/m2 + 

DPH v zákonem stanovené výši, pokud bude stanovena povinnost odvodu DPH 

- z vlastnictví M. K., Šumperk, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, pozemek p.č. 581/3 o výměře 7 000 m2, 

pozemek p.č. 904/8 o výměře 331 m2 a pozemek p.č. 907/1 o výměře 151 m2, vše v k.ú. 

Dolní Temenice, přičemž hodnota směňovaného pozemku je stanovena jako násobek 

výměry pozemku a finanční částky 333,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši, pokud 

bude stanovena povinnost odvodu DPH 

- M. K. doplatí finanční rozdíl ve výši odpovídající rozdílu výměr směňovaných pozemků do 

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

katastru nemovitostí  

- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí město Šumperk, správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí budou hrazeny 

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

- město Šumperk uhradí SPÚ náhradu za část pozemku p.č. 552/1 v souladu s ustanovením 

§ 8 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Termín: 30.04.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 



 

8|11 

ZM 10 – 31.10.2019 

 

337/19 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 31. 10. 2019, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucím kupujícím 

M. S., Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě budoucí kupující 

prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této 

složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnal s M. G., Šumperk. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s M. G., Šumperk, a to za stejných 

podmínek s účinností od 1. 11. 2019. 

 

Termín: 30.11.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

338/19 MJP - dar movitých věcí společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy za těchto podmínek: 

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

- obdarovaný: PONTIS Šumperk o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, 

IČO 25843907 

- předmět daru: movité věci v celkové pořizovací ceně 2.629.461,68 Kč pořízené v rámci 

projektu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

v Šumperku“ 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

339/19 MJP - prodej pozemku u domu Zborovská 20, 22, 24 a Jesenická 51, Šumperk 

(or. pozemek mezi ul. Jesenickou a Zborovskou) 

neschvaluje 

prodej části p.p.č. 1463/3 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 6940-144/2018 p.p.č. 1463/22 

v k.ú. Šumperk žadateli D. V., Šumperk, z důvodu nesplnění stanovených podmínek prodeje 

p.p.č. 1463/3 v k.ú. Šumperk zveřejněným záměrem prodeje pozemku v souladu s uneseními 

rady města č. 3235/17 ze dne 1. 6. 2017, č. 4718/18 ze dne 19. 7. 2018 a č. 509/19 ze 

dne 4. 4. 2019. 

 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

340/19 MJP - prodej pozemku u domu Zborovská 20, 22, 24 a Jesenická 51, Šumperk 

(or. pozemek mezi ul. Jesenickou a Zborovskou) 

neschvaluje 

prodej dle GP číslo 6940-144/2018 p.p.č. 1463/22 v k.ú. Šumperk žadatelům L. a L. V., 

Šumperk. 

 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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341/19 MJP - prodej pozemku u domu Zborovská 20, 22, 24 a Jesenická 51, Šumperk 

(or. pozemek mezi ul. Jesenickou a Zborovskou) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 5. 6. 2017 do 21. 6. 2017 na základě usnesení rady města č. 3235/17 a zveřejněné 

změny zveřejněného záměru prodeje od 26. 7. 2018 do 11. 8. 2018 na základě usnesení rady 

města č. 4718/18 ze dne 19. 7. 2018 a zveřejněné změny a doplnění usnesení zveřejněného 

záměru prodeje a jeho změny od 8. 4. 2019 do 24. 4. 2019 na základě usnesení rady města 

č. 509/19 ze dne 4. 4. 2019 prodej části p.p.č. 1463/3 o výměře 2 885 m2 v k.ú. Šumperk. 

GP č. 6940-144/2018 došlo k dělení pozemku p.č. 1463/3 a nově jsou pozemky označené 

takto: p.p.č. 1463/3 o výměře 1 028  m2, p.p.č. 1463/12 o výměře 200 m2, p.p.č. 1463/13 

o výměře 77 m2, p.p.č. 1463/14 o výměře 86 m2, p.p.č. 1463/15 o výměře 83 m2, p.p.č. 

1463/16 o výměře 77 m2, p.p.č. 1463/17 o výměře 75 m2, p.p.č. 1463/18 o výměře 78 m2, 

p.p.č. 1463/19 o výměře 72 m2, p.p.č. 1463/20 o výměře 76 m2, p.p.č. 1463/21 o výměře 66  

m2, p.p.č. 1463/22 o výměře 71 m2, p.p.č. 1463/23 o výměře 77 m2, p.p.č. 1463/24 

o výměře 68 m2, p.p.č. 1463/25 o výměře 57 m2, p.p.č. 1463/26 o výměře 64 m2, p.p.č. 

1463/27 o výměře 144 m2, p.p.č. 1463/28 o výměře 36 m2, p.p.č. 1463/30 o výměře 97 m2, 

p.p.č. 1463/31 o výměře 90 m2, p.p.č. 1463/33 o výměře 154 m2 a p.p.č. 1463/34 o výměře 

109 m2 vše v k.ú. Šumperk. 

Kupující: J. a I. N., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1463/30, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/27, E. a J. B., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1463/30, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 

na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/26, V. K., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti  1/4 na 

p.p.č. 1463/30, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/25, 

P. a M. N., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1463/30 a spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3, M. H., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 

na p.p.č. 1463/31, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/24, 

D. H., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1463/31, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/20, O. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/5 na p.p.č. 1463/31, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 

a p.p.č. 1463/23, L. a L. V., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1463/31, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/21, D. V., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1463/31, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 

na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/22, M. a Z. Č., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 

na p.p.č. 1463/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/19, 

P. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1463/33, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/18, D. T., Dambořice, spoluvlastnický podíl 

o velikosti  1/4 na p.p.č. 1463/33 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3, 

M. Z., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1463/33, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/17, Z. a A. B., Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/6 na p.p.č. 1463/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 

a p.p.č. 1463/12, A. D., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1463/34, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/15, T. L., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na p.p.č. 1463/34 a spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/36 na p.p.č. 1463/3, Š. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na p.p.č. 

1463/34 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36 na p.p.č. 1463/3, Z. N., Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1463/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 

na p.p.č. 1463/3, p.p.č. 1463/16 a p.p.č. 1463/28, K. Š., Šumperk, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/6 na p.p.č. 1463/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 

a p.p.č. 1463/14 a T. Š., Sumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1463/34, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/19 na p.p.č. 1463/3 a p.p.č. 1463/13. 

 

Podmínky: 

- účel prodeje: zajištění vstupu k bytovým jednotkám a jednotlivým zahrádkám, zahrada 

- kupní cena 400,-- Kč/m2 

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

vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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- pro kupující p.p.č. 1463/31 se zavazuje prodávající přiznat slevu z kupní ceny ve výši 

finanční hodnoty sjednaných služebností 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

- kupní smlouva bude uzavřena po vydání rozhodnutí k dělení pozemku v hranicích nově 

označených pozemků, pokud nebude vydáno rozhodnutí k dělení pozemku, bude usnesení 

v plném rozsahu zrušeno 

- kupní smlouva s D. V. bude uzavřena za podmínky, že tato předloží do 14 dnů písemnou 

žádost o odkoupení všech u jejího jména uvedených pozemků 

 

Termín: 30.04.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

342/19 MJP - odmítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 195/1 a p.č. 964 v k.ú. Dolní 

Temenice (lokalita ul. Šumavské) 

schvaluje 

odmítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 195/1 a p.č. 964 v k.ú. Dolní Temenice 

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČO 69797111, do vlastnictví města 

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

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

343/19 Informace společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

bere na vědomí 

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

 

 

 

344/19 Dodatek „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje“ 

schvaluje 

dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého 

kraje. 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

345/19 Program regenerace MPZ na léta 2019–2022, s výhledem do roku 2024 

schvaluje 

nový Program regenerace MPZ (městské památkové zóny) na léta 2019–2022, s výhledem do 

roku 2024. 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 
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346/19 Přestupní terminál Šumperk – změna a doplnění akce 

schvaluje 

v roce 2020 realizaci akce „Přestupní terminál Šumperk – změna a doplnění akce“ dle 

varianty „B“ dle předloženého materiálu. 

Termín: 31.10.2019 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

347/19 Dodatek č. 12 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 12 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění výkonu 

státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., 

o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

348/19 Uzavření dodatků k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP 

a elektronická spisová služba“ 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 k Partnerské smlouvě na projekt „Technologické centrum ORP 

a elektronická spisová služba“ mezi městem Šumperkem a obcemi Bludov, Bohdíkov, Branná, 

Hrabišín, Chromeč, Libina, Malá Morava, Oskava, Petrov nad Desnou, Ruda nad Moravou, 

Sobotín, Staré Město, Velké Losiny, Vikýřovice na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

 

Termín: 30.12.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

349/19 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 6/2019 ze zasedání kontrolního výboru dne 14. 10. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

          starosta                1. místostarostka 
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