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Naše čj.: MUSP 47948/2020 

Naše sp. zn.: 44673/2020 TAJ/IVNO *MUSPX025IL59* 

 

U S N E S E N Í  

z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 14. 5. 2020 

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. 

 

460/20 Změna č. 2a Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

 

- vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního plánu Šumperka dle 

předloženého materiálu 

 

- rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny územního plánu Šumperka dle 

předloženého materiálu 

 

Termín: 14.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

461/20 Změna č. 2a Územního plánu Šumperk 

vydává 

Změnu č. 2a Územního plánu Šumperk formou opatření obecné povahy č. 1/2020, dle § 43 

odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a dále dle 

§ 171–174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dle předloženého 

materiálu. 

Termín: 14.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

462/20 Změna č. 3 Územního plánu Šumperk 

ruší 

usnesení ZM č. 310/19 a usnesení ZM č. 311/19 ze dne 19. 9. 2019, z důvodu aktualizace 

nadřazené územně plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. 

 

Termín: 14.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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463/20 Změna č. 3 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

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

§ 44 písm. a) a § 54 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) v platném znění, a to zkráceným způsobem dle § 55a a § 55b stavebního 

zákona, s obsahem přenesení změn vyvolaných vydáním změny nadřízené územně plánovací 

dokumentace – Aktualizace 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 

 

Termín: 31.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

464/20 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: 31.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

465/20 Změna č. 4 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

pořízení Změny č. 4 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 územní studie „Bratrušovská“ 

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

 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

466/20 Změna č. 4 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

podání žádosti o pořízení Změny č. 4 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: 31.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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467/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 76/18, 253/19, 284/19, 285/19, 289/19, 290/19, 291/19, 

300/19, 326/19, 328/19, 329/19, 334/19, 362/19, 365/19, 366/19, 367/19, 419/20, 

430/20, 453/20, 459/20 

 

 

468/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

      67/18 do 30.09.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    327/19 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    333/19 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    341/19 do 18.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

    361/19 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

469/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 252/19 ze dne 20. 6. 2019 

ruší 

usnesení ZM č. 252/19 ze dne 20. 6. 2019 pro bezpředmětnost. 

 

Termín: 14.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

470/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 364/19 ze dne 12. 12. 2019 

ruší 

usnesení ZM č. 364/19 ze dne 12. 12. 2019 pro bezpředmětnost. 

 

Termín: 14.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

471/20 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 412/20 ze dne 30. 1. 2020 

ruší 

usnesení ZM č. 412/20 ze dne 30. 1. 2020. 

 

Termín: 14.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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472/20 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za odpad 

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. 1 

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

závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 

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

s účinností od 1. 1. 2021. 

Termín: 01.01.2021 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

473/20 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo VII roku 2020: 

příjmy ve výši:   -56.884  tis. Kč 

výdaje ve výši:   -56.906  tis. Kč 

 

příjmy celkem:  582.213 tis. Kč 

výdaje celkem:  666.285 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 683.963 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   683.879 tis. Kč 

 

 

Termín: 31.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

474/20 Přijetí úvěru 

neschvaluje 

uzavření úvěrové smlouvy s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČO 64948242, 

na investiční akci přestupní terminál Šumperk ve výši 60 mil. Kč se splatností 10 let. Radou 

města budou schváleny nové podmínky a následně vypsána nová poptávka na úvěr města. 

 

Termín: 14.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

475/20 Přijetí úvěru 

schvaluje 

přijetí úvěru za těchto podmínek 

výše: 100 mil. Kč 

účel: investiční akce „přestupní terminál Šumperk“ 

splatnost úvěru: 20 let 

 

Termín: 14.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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476/20 Přijetí úvěru 

ukládá RM 

schválit zadávací podmínky na poskytnutí indikativní nabídky na úvěr ve výši 100 mil. Kč se 

splatností 20 let. 

Termín: 21.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

477/20 MJP - nabídka ÚZSVM na odkoupení pozemku p.č. 2193/1 v k.ú. Šumperk 

(Krenišovský náhon) 

schvaluje 

trvat na usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 237/19 ze dne 20. 6. 2019, kterým bylo 

schváleno 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 

umělém v k.ú. Šumperk do vlastnictví města Šumperka. 

 

Termín: 14.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

478/20 MJP - prodej pozemků ve vnitrobloku ul. Zábřežské a Vančurovy 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 2. 10. 2018 do 17. 10. 2018, dle usnesení RM č. 4911/18 ze dne 27. 9. 2018, prodej 

části st.p.č. 1233/2 o výměře 274 m2 a st.p.č. 1772/2 o výměře 102 m2 v k.ú. Šumperk. 

Kupující: P. Ch., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2, J. H., spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2, J. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 

1772/2, P. a M. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, všichni bytem Šumperk, M. K., spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, 

bytem Sobotín, P. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, bytem Šumperk, V. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, bytem 

Rapotín, P. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, bytem Starý Lískovec, J. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, bytem 

Rapotín, P. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, bytem Šumperk. 

Podmínky: 

- kupní cena 400,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovení zákonné povinnosti odvodu 

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

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru a náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu 

- kupujícím bude uznána sleva z kupní ceny ve výši odpovídající finanční částce za zřízení 

služebnosti vedení kanalizační přípojky 

- kupující se zavazují, že společně s prodejem pozemků uzavřou smlouvu o věcném břemeni 

spočívajícím ve zřízení služebnosti práva stezky a cesty přes část st.p.č. 1233/2 v k.ú. 

Šumperk, dle GP p.p.č. 3345 v k.ú. Šumperk 

 

Termín: 30.09.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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479/20 MJP - prodej části p.p.č. 921/1 v k.ú. Dolní Temenice (or. při ul. Anglické) 

schvaluje 

na základě schváleného zveřejněného záměru města od 16. 12. 2019 do 2. 1. 2020, na 

základě usnesení RM č. 1378/19 ze dne 12. 12. 2019, prodej části p.p.č. 921/1 o výměře 

37 m2 (dle GP zak. č. 1044-15/2020 pozemek označen jako p.p.č. 921/22) v k.ú. Dolní 

Temenice. 

 

Kupující: Z. a I. K., Šumperk 

 

Podmínky: 

- kupní cena: 300,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

480/20 MJP - změna kupujícího ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní (or. u točky autobusu 

při ul. Bohdíkovské) 

schvaluje 

při realizaci smlouvy budoucí kupní, označené jako obch/0042/2009/Vr ze dne 24. 8. 2009, 

jejímž předmětem je budoucí prodej části p.p.č. 18/1, části p.p.č. 19 a části p.p.č. 1340/3 vše 

v k.ú. Horní Temenice, změnu na straně budoucího kupujícího M. T., Šumperk, nově na H. Z., 

Šumperk, s tím, že předmět sjednaného prodeje zůstane beze změny. 

Změna kupujícího bude následně schválena při realizaci sjednaného budoucího prodeje, kdy 

jako kupující bude nově označena H. Z., Šumperk. Podmínkou provedení změny bude 

prohlášení stávajícího budoucího kupujícího a nově označeného kupujícího, že složené 

finanční prostředky, v souladu se smlouvou budoucí kupní obch 0042/2009/Vr, mají být 

připsány ve prospěch nového kupujícího. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

481/20 MJP - zastavení pohledávek z pojistného plnění u pojištěného domu nám. Jana Zajíce 

13, 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavření smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv, mezi městem Šumperkem jako 

zástavcem a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, 

IČO 45244782, na základě které budou zastaveny ve prospěch České spořitelny, a. s., veškeré 

peněžité pohledávky vyplývající z pojistné smlouvy č. 1672895419 ze dne 26. 2. 2020, které 

se týkají pojištění budovy čp. 2958 na pozemku st.p.č. 725/7 v k.ú. Šumperk (or. nám. Jana 

Zajíce 13, 14, Šumperk), pojistitel: Generali Česká pojišťovna a. s. Pojišťovna bude poukazovat 

České spořitelně, a. s., všechna pojistná plnění, jejichž hodnota je vyšší než 100.000,-- Kč. 

Ostatní pojistná plnění pojišťovna poukáže zástavci. Banka bude mít právo uspokojit zajištěné 

dluhy z veškerého pojistného plnění, které od pojišťovny obdrží. 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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482/20 MJP - bezúplatný převod nemovitostí (pozemky pod komunikací ul. Jílové) 

schvaluje 

bezúplatný převod z vlastnictví Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem 

Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 04, IČO 13642090, dále jako převádějící, do 

vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, dále jako 

nabyvatel, na základě smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, následujících nemovitostí: 

p.č. 914/25 trvalý travní porost, p.č. 927/79 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 927/80 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 927/83 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 

927/90 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 927/91 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v obci a k.ú. Šumperk za podmínek: 

- převod vlastnického práva je ve veřejném zájmu, neboť se na pozemcích nachází místní 

komunikace ve vlastnictví nabyvatele 

- vlastnické právo se převádí bezúplatně 

- nabyvatel se zavazuje udržovat nemovité věci ve veřejném zájmu po dobu pěti let od 

podpisu smlouvy 

- nabyvatel se zavazuje po dobu pěti let od podpisu smlouvy nepřevést vlastnické právo 

k nemovitým věcem na třetí osobu 

- v případě porušení závazků uvedených v předchozích bodech, je nabyvatel povinen uhradit 

převádějícímu smluvní pokutu ve výši ceny nemovitých věcí stanovených znaleckým 

posudkem, tj. 531.184,-- Kč 

- nabyvatel se zavazuje uhradit náklady spojené s převodem vlastnického práva (znalecký 

posudek a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí) 

 

Termín: 31.08.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

483/20 MJP - záměr využití území – areál Hedva 

ruší 

usnesení ZM č. 249/19 ze dne 20. 6. 2019, kterým byl schválen záměr využití území v areálu 

bývalé Hedvy, z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín: 14.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

484/20 MJP - záměr využití území – areál Hedva 

schvaluje 

záměr využití území v areálu bývalé Hedvy tak, že město Šumperk jako vlastník pozemků 

v tomto areálu, tedy p.č. 3292/1, p.č. 1185/14, p.č. 1169/4, p.č. 1187/9, p.č. 1187/10, p.č. 

3293, p.č. 342/4 a p.č. 342/3, vše v obci a k.ú. Šumperk, nabídne všechny tyto pozemky 

k prodeji za kupní cenu ve výši minimálně 2.500,-- Kč/m2 + DPH v platné sazbě. 

 

Termín: 14.05.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

485/20 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt v domě nám. Jana 

Zajíce v Šumperku, s P. G., Štíty, jako budoucí kupující, a to s účinností od 15. 5. 2020 

a za stejných podmínek jako byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní k předmětnému 

bytu s M. Š., posledně bytem Šumperk. 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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486/20 MJP - prodej části pozemku st.p.č. 1365, jehož součástí je stavba čp. 1276 v obci 

a k.ú. Šumperk (or. ozn. Banskobystrická 44 v Šumperku) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 6. 3. 2020 do 27. 3. 2020 dle usnesení rady města č. 1580/20 ze dne 

6. 2. 2020, ve znění usnesení rady města č. 1609/20 ze dne 20. 2. 2020 a ve znění usnesení 

rady města č. 1670/20 ze dne 5. 3. 2020, prodej části pozemku st.p.č. 1365 o výměře 

418 m2, jehož součástí je stavba čp. 1276 v obci a k.ú. Šumperk, včetně všech součástí 

a příslušenství, za těchto podmínek: 

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

- kupující: PROMA real a. s., se sídlem Průmyslová 4544/1c, Prostějov, PSČ 796 01, 

IČO 27840034 

- účel prodeje: rekonstrukce stávajícího bytového domu případně odstranění a výstavba 

nového bytového domu, který bude vzhledově i výškově respektovat vedlejší bytovou 

zástavbu 

- kupní cena nemovitostí: 4.400.000,-- Kč 

- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 90.000,-- Kč 

- úhrada celé kupní ceny do 60 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 

- povinnost kupujícího uhradit sankci ve výši 100 % kupní ceny za nedodržení předmětu 

koupě v souladu s územním plánem, tj. jako bytového domu a v souladu s účelem prodeje 

- povinnost kupujícího uhradit sankci za nedodržení termínu stavebních úprav a případného 

vydání kolaudačního souhlasu (pokud bude vydáván) sjednaného v kupní smlouvě ve výši 

100.000,-- Kč, a to i opakovaně za každý i započatý rok prodlení následujícím po 

stanoveném termínu ukončení stavebních úprav a předložení kolaudačního souhlasu 

(pokud bude vydáván) 

- oprávnění prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní ceny ve 

sjednaném termínu 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

487/20 Program regenerace MPZ na rok 2020 

schvaluje 

poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2020 ve výši 231.000,-- Kč 

T. M., Šumperk, a M. M., Olšany, a J. K., Brno, na obnovu fasády měšťanského domu nám. 

Míru 8, Šumperk. 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

488/20 Program regenerace MPZ na rok 2020 

schvaluje 

poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2020 ve výši 105.000,-- Kč 

Podnikům města Šumperka a. s., Slovanská 21, Šumperk, na kompletní opravu šindelové 

střešní krytiny zahradního altánu na ulici Radniční v Šumperku. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 



 

9|9 

ZM 16 – 14.05.2020 

 

489/20 Program regenerace MPZ na rok 2020 

schvaluje 

poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2020 ve výši 714.000,-- Kč 

městu Šumperku na poslední etapu výměny stávající střešní krytiny na bývalém 

Dominikánském klášteře, nyní Střední zdravotnická škola, Kladská 234/2, Šumperk. 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

490/20 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 3/2020 z jednání finančního výboru dne 9. 3. 2020. 

 

 

491/20 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 4/2020 z jednání finančního výboru dne 4. 5. 2020. 

 

 

492/20 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 10/2020 ze zasedání kontrolního výboru dne 3. 3. 2020. 

 

 

493/20 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 11/2020 ze zasedání kontrolního výboru dne 5. 5. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 
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