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Spis. zn.: 24889/2008 
č. j.: 25775/2008 

U S N E S E N Í  

z 14. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 13. 3. 2008 
                              

       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. 
 

625/08 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2008  

schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších  
předpisů:  
- přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč dle  

přílohy č. 1 
- přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 
- ponechat finanční rezervu 50 tis. Kč a využít ji v rámci veřejné finanční podpory 

na pokrytí žádostí, které nelze zahrnout do grantů a dotací na činnost, ale které 
svým obsahem odpovídají zájmům města  

 
Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 PaedDr. Polášek 
 

626/08 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2008  

schvaluje 
vyzvat organizaci Radovan Auer - what.ever!, statutární zástupce Auer Radovan – 
vyjmenovaná akce (7VG) „Džemfest a soutěž skupin Džemkap 2007“, grant ve 
výši 60.000,00 Kč, ke vrácení finančních prostředků poskytnutých na 
vyjmenovanou akci z důvodu nedodržení uzavřené smlouvy a stanovaných 
podmínek. 
Vyúčtování předloženo 15.02.2008. 
 

Termín: 13.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
  

627/08 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2008  

schvaluje 
na doporučení komise pro přidělování grantů a dotací vyřazení žádosti Radovan 
Auer - what.ever!, statutární zástupce Auer Radovan – vyjmenovaná akce (7VG) 
„Džemfest a soutěž skupin Džemkap 2008“ z důvodu nedodržení stanovených 
podmínek pro rok 2007. 

Termín: 13.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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628/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1004/04, 373/07, 464/07, 486/07, 513/07, 514/07, 534/07, 535/07, 536/07, 537/07, 
538/07, 576/08, 577/08, 578/08, 579/08, 580/08, 581/08, 582/08, 583/08, 584/08, 
585/08, 586/08, 587/08, 589/08, 590/08, 591/08, 598/08, 599/08, 613/08, 614/08, 
615/08, 616/08, 617/08, 618/08, 619/08, 620/08, 621/08, 622/08, 623/08  
 
 

629/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  467/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  468/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  588/08 do 24.04.2008 Zodpovídá: Mgr. Brož 
  592/08 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  593/08 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

630/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 546/07 

ruší 
usnesení ZM č. 546/07 ze dne 13. 12. 2007 pro bezpředmětnost. 

 
Termín: 13.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

631/08 Zpráva o inventarizaci majetku 

bere na vědomí 
a) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2007 a k 31.12.2007  
b) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2007 a k 31.12.2007 

užívaného příspěvkovými organizacemi. 
 
 

632/08 Ceny města Šumperka - vyhodnocení 

uděluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ceny města Šumperka 2007 v těchto 
kategoriích: 
 
Kultura  Město čte knihu, Zdeňka Daňková, kolektiv 

organizátorů 
Sport     Vojtěch Král 
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Vzdělávání  Akademie J. A. Komenského, nám. Míru 4, 
787 01 Šumperk 

Podnikání  Firma Tilak, Roman Kamler, Žerotínova 81,  
787 01 Šumperk 

Architektura – novostavba  prodejna a servis výpočetní techniky firmy  
HF pro, spol. s r. o., Slovanská 13, 787 01 
Šumperk 

Architektura – rekonstrukce budova vlakového nádraží Šumperk 
Humanitární čin   Karel Balcárek, Pavel Pospíšil 
Cena mladých   Zdeněk Dočekal 
Přínos městu   Karel Čunderle  
 

Termín: 12.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

633/08 Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, s účinností od 1. 4. 2008. 
 

Termín: 01.04.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

634/08 Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o pěší zóně a režimu dopravy 
v městském centru a místním poplatku za povolení vjezdu motorových 
vozidel do vybraných míst a částí města 

vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o pěší zóně a režimu dopravy v městském 
centru a místním poplatku za povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných 
míst a částí města, s účinností od 1. 4. 2008. 
 

Termín: 01.04.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

635/08 Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 11/1993, o zřízení Městské policie města Šumperka,  
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 

vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 11/1993, o zřízení Městské policie města Šumperka, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2003, s účinností od 1. 4. 2008. 
 

Termín: 13.03.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 



ZM 14 

 
4 

636/08 Dotace společnosti Divadlo Šumperk, s. r. o 

schvaluje 
dohodu o ukončení smlouvy o poskytování dotace společnosti Divadlo Šumperk,  
s. r. o., z rozpočtu města Šumperka ze dne 1. 7. 2004 včetně dodatku číslo 1 ze 
dne 1. 2. 2006 a dodatku číslo 2 ze dne 1. 11. 2006. 
 

Termín: 30.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

637/08 Dotace společnosti Divadlo Šumperk, s. r. o 

schvaluje 
poskytování dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření smlouvy podle 
následujících podmínek: 
Poskytovatel: Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem 
Suchomelem 
Příjemce: Divadlo Šumperk, s. r. o., Komenského 3, Šumperk, zastoupené 
jednatelem Mgr. Zdeňkem Brožem 
Výše dotace: 11.850.000,- Kč 
Účel: 
- úhrada nákladů spojených s provozem budov (nájemné, otop, el. energie, 

vodné - stočné, atd.), ve kterých se kulturní, společenské a vzdělávací činnosti 
realizují (tj. budova divadla, dílen, ubytovny M. R. Štefánika 10) 

- úhrada přímých nákladů na realizaci činností uvedených v příloze smlouvy 
(honoráře, ubytování, služby spojené s realizací akce, atd.) 

- na ostatní režijní náklady příjemce (zejména náklady na silniční motorovou 
dopravu atd.) 

Doba: neurčitá s účinností od 1. 1. 2008 
Ostatní náležitosti smlouvy v souladu s obecným podmínkami pro poskytování 
VFP města Šumperka. 

Termín: 30.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

638/08 Dotace společnosti Divadlo Šumperk, s. r. o 

schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření smlouvy podle 
následujících podmínek: 
Poskytovatel: Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem 
Suchomelem 
Příjemce: Divadlo Šumperk, s. r. o., Komenského 3, Šumperk, zastoupené 
jednatelem Mgr. Zdeňkem Brožem 
Výše dotace: 650.000,- Kč 
Účel: na opravu nemovitosti Komenského 312/3 
- opravy sanačních omítek  
- opravy vnitřních omítek – praskliny a zatečení 
- opravy fasády – praskliny, opadané omítky, zničení vlhkostí 
- opravy okapů a svodů 
- nátěry plechů a schodiště 
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- vymalování po zatečení a po opravě omítek  
- opravy zámkové dlažby komunikace, rampy a terasy 
- opravy komínu a střešní krytiny 
- opravy stropu po zatečení 
Ostatní náležitosti smlouvy v souladu s obecným podmínkami pro poskytování 
VFP města Šumperka. 

Termín: 30.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

639/08 Dotace Římskokatolické farnosti Šumperk 

schvaluje 
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Šumperka a uzavření smlouvy podle 
následujících podmínek: 
Poskytovatel: Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem 
Suchomelem  
Příjemce: Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní náměstí 2, Šumperk, 
zastoupená páterem Vojtěchem Kološem  
Výše příspěvku: 2.000.000,- Kč 
Účel: na opravu nemovitosti  kostela sv. Jana Křtitele, Kostelní nám., Šumperk 
- montáž, demontáž, nájem lešení 
- oprava a nátěr fasády kostela 
- oprava a nátěr dřevěných žaluzií kostela 
- oprava ciferníku věžních hodin kostela 
- zpřístupnění vnitřních prostor věže kostela  
Ostatní náležitosti smlouvy v souladu s obecným podmínkami pro poskytování 
VFP města Šumperka. 

Termín: 30.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

640/08 Dotace nakladatelství a vydavatelství VEDUTA 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka podle 
následujících podmínek: 
Příjemce: Pavel Ševčík - VEDUTA, nakladatelství a vydavatelství, Za Vodou 139, 
789 91 Štíty 
Zastoupený: Pavlem Ševčíkem 
Účel použití: vydání 1 000 kusů publikace Doc. PhDr. Zdeňka Filipa, Csc.,  
„Kdo byl kdo – 200 osobností z historie Šumperka“ 
Částka dotace: 40.000,- Kč 
Vyúčtování: do 31. 12. 2008 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

641/08 MJP – žádost A. K. o byt č. 2 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14  
v Šumperku 

schvaluje 
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nevyhovět žádosti A. K., bytem Šumperk, o uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem by byl byt zvláštního určení č. 2958/2 v domě nám. 
Jana Zajíce 14 v Šumperku, s A. K., Šumperk.   
 

Termín: 30.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

642/08 MJP – bezúplatný převod pozemků p.č. 1184/4 a p.č. 1184/5 v k.ú. Šumperk 
(okružní křižovatka u Základní umělecké školy v Šumperku) 

schvaluje 
bezúplatný převod pozemků p.č. 1184/4 a p.č. 1184/5 v k.ú. Šumperk z vlastnictví 
České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111, do 
vlastnictví Města Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461.  

 
Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

643/08 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS, a. s., za ul. Prievidzskou v Šumperku - 
zúžení předmětu budoucí koupě pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice  
a změna výše budoucí kupní ceny v případě poskytnutí státní dotace 

schvaluje 
v souvislosti s plánovaným podáním žádosti o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu v rámci podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 
2008 změnu usnesení ZM č. 460/03 ze dne 18. 9. 2003, ve znění pozdějších 
změn, ve věci schválení podmínek budoucího odprodeje příslušné části pozemku 
p.č. 709/17 v kat. území Dolní Temenice tak, že: 
- předmět budoucího odprodeje tj. část pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní 

Temenice bude zúžen o část tohoto pozemku o výměře cca 830 m2, na kterém 
bude vybudováno Městem Šumperk dílo technické infrastruktury – 
komunikace, a to na základě pravomocného stavebního povolení vydaného  
Městským úřadem Šumperk, odborem dopravy dne 17. 10. 2007, pod  
č.j. MUSP 99448/2008, Sp. zn. 80842/2007 DOP/JAVI 

- kupní cena předmětu budoucí koupě tj. části pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní 
Temenice bude jednotně činit částku 402,- Kč/m2 bez ohledu na charakter  
a druh pozemku (tj. bez ohledu na to, zda se bude jednat o pozemek pod 
bytovým domem a řadovými domy, včetně přístupového a okapového chodníku 
a parkoviště před bytovým domem, odděleným od komunikace žlabem, nebo 
pozemek tvořící zahradu u řadového domu nebo prostor před řadovým domem 
- prostor mezi řadovým domem a komunikací např. vstupní chodník, 
parkoviště) 

- společnost FORTEX-AGS, a. s., se zaváže, že pokud ve lhůtě stanové 
podmínkami dotačního titulu nevybuduje stanovený počet bytů, na který by 
byla poskytnuta dotace, a Městu Šumperk vznikne povinnost vrátit finanční 
prostředky poskytovateli dotace včetně penále, bude tyto finanční prostředky 
Městu Šumperk kompenzovat v plné výši 

Ostatní ustanovení usnesení ZM č. 460/03 ze dne 18.9.2003, ve znění pozdějších 
změn, výše neuvedená se nemění a zůstávají v platnosti. 
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Podmínka: 
 
Účinnost výše uvedené změny usnesení ZM č. 460/03 ze dne 18. 9. 2003, ve 
znění pozdějších změn, bude v dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní 
stanovena tak, že účinnost zúžení předmětu koupě dle smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě a úpravě kupní ceny na jednotnou částku 402,- Kč/m2 nastane v případě 
poskytnutí státní dotace Městu Šumperk z podprogramu Podpora výstavby 
technické infrastruktury pro rok 2008, a to na výstavbu technické infrastruktury – 
komunikace v lokalitě za ul. Prievidzskou v Šumperku. V případě, že předmětná 
dotace poskytnuta Městu Šumperk nebude, účinnost dodatku č. 3 ke smlouvě  
o budoucí smlouvě kupní nenastane a v platnosti a účinnosti zůstane původní 
znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2. 
 

Termín: 31.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

644/08 MJP – změna usnesení ZM č. 523/07 ze dne 13. 12. 2007 - cyklistická stezka 
Šumperk – Nový Malín – výkupy pozemků 

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města č. 523/07 ze dne 13. 12. 2007 týkající se 
výkupu pozemků, na kterých se nachází dílo cyklistické stezky vybudované dle 
projektové dokumentace zpracované zhotovitelem Ing. Luďkem Cekrem,  
č. 04/2004, „Cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín“, oddělených geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku zpracovaného Ing. Tomášem Křikalem, zakázka  
č. 5209-35/2007. Změna spočívá ve změně předmětu výkupu od prodávajícího 
společnosti OLZ, a. s., Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3,  
PSČ 772 00, IČ 45192138, kdy se původní předmět výkupu pozemky  
p.č. 3103, p.č. 3104 a p.č. 3105 v k.ú. Šumperk nahrazuje novým předmětem 
výkupu, a to pozemkem p.č. 3080 v k.ú. Šumperk.  
V ostatním se usnesení ZM č. 523/07 ze dne 13. 12. 2007 nemění a zůstává 
v platnosti. 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

645/08 MJP – problematika pohledávek za nájemné v obecních bytech 

schvaluje 
odprodat nevymahatelné pohledávky dle přílohy, v nominální hodnotě ve výši 
1.908.636,- Kč s příslušenstvím, za cenu minimálně 57.259,- Kč.   
 

Termín: 24.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

646/08 MJP – problematika pohledávek za nájemné v obecních bytech 

schvaluje 
vyhlásit od 1. 5. 2008 do 31. 7. 2008 pro dlužníky nájemného a služeb spojených 
s užívání obecního bytu možnost úhrady nominálního dluhu za užívání obecního 
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bytu. Dlužník ve výše stanovené době uzavře splátkový kalendář maximálně na 
dobu 3 let a po úhradě nominálního dluhu bude prominuto veškeré penále 
z vzniklých dluhů za užívání obecního bytu. 
U dlužníků, kde byla podána žaloba, nebude splátkový kalendář uzavírán, musí 
být jednorázově do 31. 7. 2008 uhrazen dluh včetně vynaložených soudních 
poplatků a nákladů právního zastoupení. 
 

Termín: 13.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

647/08 MJP – prodej části st.p.č. 756 o výměře 262 m2 v k.ú.Šumperk, dle GP  
číslo 5370-30/2008 st.p.č. 756/1 o výměře 262 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 2. 2008 do 5. 3. 2008 dle usnesení rady města č. 1817/08 ze 
dne 14. 2. 2008, prodej části st.p.č. 756 o výměře 262 m2, dle GP číslo 5370-
30/2008 st.p.č. 756/1 o výměře 262 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka  
- kupující: D. K., bytem Šumperk, podíl ve výši 2101/20000, J. K., bytem 

Šumperk, podíl ve výši 2101/20000, S. a H. D., oba bytem Šumperk,  
podíl ve výši 2492/10000, Č. a H. K., oba bytem Šumperk, podíl ve výši 
2724/10000, J. a H. V., oba bytem Šumperk, podíl ve výši 2683/10000  

- kupní cena: 105,- Kč/m2, 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 na vyhotovení geometrického plánu na oddělení 
pozemku pod domem  

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  
1.000,- Kč, stanoveno přílohou č. 9 „Postupu...“, a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 
Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

648/08 MJP – vydání příslibu prodeje části st.p.č. 756 o výměře 132 m2  
a p.p.č. 1296/5 o výměře 419 m2, dle GP číslo 5370-30/2008 st.p.č. 756/2  
o výměře 119 m2 a p.p.č. 1296/5 o výměře 115 m2, p.p.č. 1296/9 o výměře  
89 m2, p.p.č. 1296/10 o výměře 106 m2 a p.p.č. 1296/11 o výměře 122 m2,  
vše v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 2. 2008 do 5. 3. 2008 dle usnesení rady města č. 1818/08 ze 
dne 14. 2. 2008, vydání příslibu prodeje části st.p.č. 756 o výměře 132 m2 
v k.ú. Šumperk a p.p.č. 1296/5 o výměře 419 m2, dle GP číslo 5370-30/2008 
st.p.č. 756/2 o výměře 119 m2, p.p.č. 1296/5 o výměře 115 m2, p.p.č. 1296/9  
o výměře 89 m2, p.p.č. 1296/10 o výměře 106 m2 a p.p.č. 1296/11 o výměře 
122 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
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- účel prodeje: zahrada k domu ve vlastnictví žadatelů 
- kupující: J. K. a D. K., oba  bytem Šumperk, každý podíl ve výši 1/8  

st.p.č. 756/2 a do spoluvlastnictví každý podíl ve výši 1/2 p.p.č. 1296/9,  
S. a H. D., oba bytem Šumperk, podíl ve výši 1/4 st.p.č. 756/2 a p.p.č. 1296/10, 
Č. a H. K., oba bytem Šumperk, podíl ve výši 1/4 na st.p.č. 756/2  
a p.p.č. 1296/5, J. a H. V., oba bytem Šumperk, podíl ve výši 1/4 na  
st.p.č. 756/2 a p.p.č. 1296/11  

- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradí 
budoucí kupující zálohu na kupní cenu ve výši nejméně 10 % z budoucí kupní 
ceny, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách 
nejdéle však po dobu 36 měsíců s minimální splátkou kupní ceny 500,- Kč 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní ve výši 100,- Kč, stanoveno přílohou č. 9 „Postupu...“ 

 
Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

649/08 MJP – prodej spoluvlastnických podílů na části p.p.č. 1275/3 a části  
st.p.č 967 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 3406-234/2000 podíl ve výši 972/1000 
ze st.p.č. 967/1, podíl ve výši 972/10000 z dílu „a“ st.p.č. 967/2 a podíl ve  
výši 4604/10000 z dílu „b“ st.p.č. 967/2 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 2. 2008 do 5. 3. 2008 dle usnesení rady města č. 1798/08 ze 
dne 14. 2. 2008, prodej spoluvlastnického podílu na části p.p.č. 1275/3  
a části st.p.č 967 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 3406-234/2000 podíl ve výši 
972/10000 ze st.p.č. 967/1, podíl ve výši 972/10000 z dílu „a“ st.p.č. 967/2  
a podíl ve výši 4604/10000 z dílu „b“ st.p.č. 967/2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka - rozšíření bytové jednotky 
- kupující a kupní cena: 

a) v případě investora stavby 200,- Kč/m2 (v kupní ceně byly zvýhodněny 
náklady na vybudování oplocení p.p.č. 1275/3 v k.ú. Šumperk při ul. 
Puškinově), kupujícími jsou M. a M. M., oba bytem Šumperk, dle GP číslo 
3406-234/2000 podíl ve výši 972/10000 ze st.p.č. 967/1, podíl ve výši 
972/10000 z dílu „a“ st.p.č. 967/2 a podíl ve výši 3129/10000 z dílu „b“ st.p.č. 
967/2 v k.ú. Šumperk 
b) v případě narovnání podílů v souladu se smlouvou o výstavbě 105,- Kč/m2, 
kupující M. V., bytem Šumperk, dle GP číslo 3406-234/2000 podíl ve výši 
1475/10000 z dílu „b“ st.p.č. 967/2 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  
1.000,- Kč, stanoveno přílohou č. 9 „Postupu...“, a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 
 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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650/08 MJP – prodej části p.p.č. 1927/5 o výměře 1 230 m2 v k.ú. Šumperk - 
umožnění splátek kupní ceny  

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 516/07 ze dne 13. 12. 2007, kterým byl schválen prodej 
p.p.č. 1927/5 o výměře 1 230 m2 v  k.ú. Šumperk, kupujícímu M. B., bytem 
Kohoutovice, kdy byla schválena kupní cena 150,- Kč/m2, včetně vzrostlých 
stromů. Doplnění usnesení spočívá v možnosti kupní cenu splácet  
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 8.000,- Kč, až do úplného 
zaplacení, počínaje měsícem následujícím po podpisu této smlouvy. K takto 
stanovené kupní ceně zaplatí kupující prodávajícímu smluvní úrok ve výši 10 % 
p.a., počítaný z ročního zůstatku nesplacené kupní ceny k 31. 12. běžného roku, 
v němž povinnost trvá. Do 30 dnů ode dne podpisu kupní a zástavní smlouvy 
bude uhrazena záloha na kupní cenu ve výši minimálně 35.000,- Kč. 
Současně se zřizuje ve prospěch města Šumperk zástavní právo  
k p.p.č. 1927/5 v k.ú. Šumperk ve výši 149.500,- Kč, kdy toto právo bude 
vymazáno po zaplacení 100 % sjednané kupní ceny - 184.500,- Kč. 

 
Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

651/08 MJP – vydání příslibu prodeje části p.p.č. 296 o výměře cca 309 m2  
v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 11. 2007 do 5. 12. 2007 dle usnesení rady města č. 1450/07 ze 
dne 8. 11. 2007, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 296 o výměře cca 309 m2 
v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: zahrada u domu Šumperk 
- budoucí kupující: vlastníci bytových jednotek v domě, jmenovitě V. a A. H., 

bytem Šumperk, podíl ve výši 2/4, J. F., bytem Šumperk, podíl ve výši ¼, Z. a 
J. B., bytem Šumperk, podíl ve výši ¼  

- kupní cena: 230,- Kč/m2. Kupní cena je stanovena s ohledem na sjednané 
věcné břemeno výstavby podzemních stání, kdy oprávněným z věcného 
břemene je společnosti SAN-JV s. r. o. se sídlem Lidická 56, Šumperk   

- budoucí kupující jsou povinni respektovat sjednané budoucí věcné břemeno 
spočívající ve výstavbě podzemních garáží s tím, že toto věcné břemeno bude 
před samotným prodejem zapsáno v katastru nemovitostí 

- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude jednotlivými budoucími 
kupujícími uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 50 % budoucí kupní ceny, 
dále bude kupní cena splácena v měsíčních splátkách ve výši nejméně  
500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději do 31. 12. 2009  

- budoucí kupující berou na vědomí, že v rámci samotného schváleného 
prodeje, kdy předmět prodeje bude označen geometrickým plánem, bude 
řešeno, zda součástí převodu p.č. 296 v k.ú. Šumperk budou stávající 
kamenné zídky s tím, že kupní cena by nebyla tímto navýšena 

- budoucí kupující uhradí společně se společností SAN-JV s. r. o. geometrický 
plán na určení předmětu prodeje  

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno do 6 měsíců od vybudování 
nového schodiště propojující ul. Langrovu a ul. Na hradbách a povolení schodů 
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k užívání, po zaplacení 100 % kupní ceny a následným schválením prodeje 
v zastupitelstvu města 

- pokud bude sjednána smlouva o smlouvě budoucí kupní, bude zrušena 
povinnost úhrady nájemného. Pokud nedojde k prodeji pozemku a od smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní smluvní strany odstoupí, bude budoucími kupujícími 
uhrazeno nájemné v plném rozsahu a ve výši stanoveném pro daný rok a účel 
užívání, a to zápočtem oproti složené záloze na kupní cenu 

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek ve výši 100,- Kč za vyhotovení 
smlouvy budoucí kupní, stanoveno „Postupem…“ 

 
Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

652/08 MJP – výkup pozemků p.č. 243/5 o výměře 17 m2, p.p.č. 243/4 o výměře  
140 m2 a p.p.č. 243/1 o výměře 473 m2 v k.ú. Dolní Temenice (or. ul. 
Temenická naproti hospody Na Zastávce) 

schvaluje 
výkup pozemků p.č. 243/5 o výměře 17 m2, p.p.č. 243/4 o výměře 140 m2 a p.p.č. 
243/1 o výměře 473 m2 v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví Šumperské provozní 
vodohospodářské společnosti a. s. se sídlem Jílová 2769/6, Šumperk, do 
vlastnictví města Šumperk, za kupní cenu 54.710,- Kč, kdy kupní cena je 
stanovena znaleckým posudkem č. 1446 znalce Markéty Kirchnerové. Správní 
poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město 
Šumperk a vypracuje kupní smlouvu.  
 

Termín: 30.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

653/08 MJP – vydání příslibu prodeje p.p.č. 107/1 o výměře 980 m2 v k.ú. Horní 
Temenice  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 25. 1. 2008 do 11. 2. 2008 dle usnesení rady města č. 1713/08 ze 
dne 17. 1. 2008, vydání příslibu prodeje p.p.č. 107/1 o výměře 980 m2  
v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: výstavba rodinného domu 
- kupní cena: v souladu s nabídkou kupní ceny podanou budoucím kupujícím 

950,- Kč/m2, kupní cena ve výši 70 % kupní ceny bude uhrazena do 30 dnů 
ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

- budoucí kupující: M. V., bytem Šumperk 
- budoucí kupující předloží potvrzené ohlášení výstavby nebo  stavební povolení 

na výstavbu rodinného domu do 31. 3. 2009, pokud nebude splněna tato 
podmínka, budoucí prodávající si sjednává právo od smlouvy v plném rozsahu 
odstoupit bez nároku na vrácení finančních nákladů vynaložených s vyřízením 
povolení k výstavbě rodinného domu  
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- výstavba rodinného domu bude zahájena do 6 měsíců od potvrzeného 

ohlášení nebo pravomocného stavebního povolení a bude povoleno užívání 
stavby do 31. 3. 2011 

- náklady spojené s vyhotovením dokumentace pro stavební a územní řízení 
nese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení od smlouvy nemá 
budoucí kupující nárok na kompenzaci těchto nákladů  

- inženýrské sítě budou vybudovány výhradně nákladem budoucího kupujícího 
- pokud nebude smlouva o smlouvě budoucí kupní, dle podmínek uvedených 

v tomto usnesení, podepsána budoucími kupující do 30. 4. 2008, bude podán 
návrh na zrušení usnesení v části budoucího kupujícího a jako budoucí 
kupující bude schválen v pořadí:  
- R. P., bytem Šumperk, za kupní cenu 732,- Kč/m2 
- M. a L. P., bytem Šumperk, za kupní cenu 561,- Kč /m2 
- L. S., bytem Šumperk, za kupní cenu 555,- Kč/m2 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po výstavbě 1 m nad terénem 
- nájemce uhradí paušální poplatek ve výši 100,- Kč za vyhotovení smlouvy  

o smlouvě budoucí kupní, stanoveno přílohou č. 9 „Postupu...“ 
 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

654/08 MJP – prodej p.p.č. 102/1 o výměře 13 598 m2 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 25. 1. 2008 do 11. 2. 2008 dle usnesení rady města č. 1714/08 ze 
dne 17. 1. 2008, prodej  p.p.č. 102/1 o výměře 13598 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za podmínek: 
- kupní cena: 180,- Kč/m2 
- účel prodeje: výstavba v souladu s územním plánem 
- kupující: EKOZIS spol. s r. o. se sídlem Zábřeh, Na Křtaltě 980/21,  

IČ 41031024 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- prodávající upozorňuje na to, že přes pozemek vede optický kabel, kdy 

v případě výstavby jej bude nutné přeložit 
- prodávající postoupí na kupujícího práva z pravomocného územního 

rozhodnutí na inženýrské sítě pro výstavbu 
- prodávající se zavazuje, že v případě výstavby na pozemku p.č. 102/1  

v k.ú. Horní Temenice v souladu s územním plánem pronajme nebo výpůjčí 
p.p.č. 1200/1 v k.ú. Horní Temenice za účelem výstavby komunikace 

- prodávající se zavazuje, že po vybudování komunikace a po kolaudačním 
souhlasu komunikace převezme darem od investora komunikaci, včetně 
pozemku do svého majetku a správy  

- pokud nebude k datu 31. 12. 2011 p.p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice 
připraven k výstavbě v souladu s územním plánem, tj. vybudována komunikace 
a inženýrské sítě pro výstavbu, sjednává si prodávající smluvní pokutu ve výši 
200.000,- Kč 

 
Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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655/08 MJP – prodej  p.p.č. 102/1 o výměře 13 598 m2 v k.ú. Horní Temenice 

neschvaluje 
prodej p.p.č. 102/1 o výměře 13 598 m2 v k.ú. Horní Temenice L. Š., bytem 
Šumperk, a V. Š., bytem Šumperk, a to z důvodu schválení prodeje jinému 
zájemci. 

Termín: 13.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

656/08 MJP – žádost o bezúplatný převod areálu Švagrova v k.ú. Vernířovice  
u Sobotína z vlastnictví Olomouckého kraje – DDM Vila Doris do majetku 
města Šumperka 

schvaluje 
požádat Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, čp. 1191, IČ 60609460 – 
Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Vila Doris Šumperk, se sídlem 17. listopadu 2, čp. 691, Šumperk, IČ 851507,  
o bezúplatný převod nemovitého majetku, jmenovitě budova čp. 172 část obce 
Vernířovice situovaná na pozemku st.p.č. 125/1, budova bez čp/če na st.p.č. 378, 
budova bez čp/če na st.p.č. 379, budova bez čp/če na st.p.č. 380, včetně 
pozemků st.p.č. 125/1 o výměře 338 m2, st.p.č. 378 o výměře 117 m2, st.p.č. 379  
o výměře 185 m2, st.p.č. 380 o výměře 92 m2 a pozemková parcela č. 924  
o výměře 9728 m2, vše v k.ú. Vernířovice u Sobotína, do majetku města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461. 
 

Termín: 13.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

657/08 MJP – bezúplatný převod pozemku p.č. 1534/91 a p.p.č. 1550/41  
v k.ú. Šumperk z vlastnictví ČR – správa PF ČR do vlastnictví města 
Šumperk (or. pozemky nad ul. Nezvalovou) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví  
ČR - správa Pozemkový fond ČR v souladu se zákonem § 6 zákona č. 95/1999 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě pozemku p.č. 1534/91 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 3 556 m2 a p.p.č. 1550/41 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 3 232 m2 v k.ú. Šumperk. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označené 
pozemkové parcely přijmout a převzít do vlastnictví města Šumperka na základě 
smlouvy s PF ČR. 

Termín: 30.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

658/08 MJP – výkup pozemku p.č. 2228/11 o výměře 9 m2 v k.ú. Šumperk pod 
stavbou chodníku (or. ozn. při ulici Havlíčkově) 

schvaluje 
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vykoupit pozemek p.č. 2228/11 o výměře 9 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou chodníku 
- prodávající: AGIDA REAL s. r. o., se sídlem Rapotín, Polní 55, PSČ 787 01,  

IČ 27815641 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461 
- kupní cena: 240,- Kč/m2, tj. 2.160,- Kč 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,- Kč uhradí kupující město Šumperk 
 

Termín: 30.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

659/08 MJP – prodej části pozemku p.č. 285 o výměře cca 155 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. ozn. při ul. Havlíčkově) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 2. 2008 do 5. 3. 2008 dle usnesení rady města č. 1813/08 ze 
dne 14. 2. 2008, prodej části pozemku p.č. 285 o výměře cca 155 m2  
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření areálu a zajištění obslužnosti přilehlé budovy 
- kupující: AGIDA REAL s. r. o., se sídlem Rapotín, Polní 55, PSČ 788 14,  

IČ 27815641 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 285 v k.ú. 

Šumperk zajistí na své náklady kupující, hranice geometrického rozdělení 
budou předem odsouhlaseny městem Šumperk 

- kupující zajistí na své náklady ohraničení převáděného pozemku ze strany od 
veřejného parkoviště, a to trvalým způsobem (např. obrubníky)  

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  
1.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 30.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

660/08 MJP – prodej pozemku st.p.č. 1092 o výměře 585 m2 v k.ú. Šumperk  
(or. ozn. při ul. Žerotínově naproti areálu bývalého Masného průmyslu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 2. 2008 do 5. 3. 2008 dle usnesení rady města č. 1811/08 ze 
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dne 14. 2. 2008, prodej pozemku st.p.č. 1092 o výměře 585 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemku pod domem a u domu 
- kupující: PS Rent, s. r. o., se sídlem Zábřeh, U Sázavy 2264, PSČ 789 01,  

IČ 27812693 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  

1.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 30.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

661/08 MJP – prodej pozemku p.č. 1567/1 o výměře 3 076 m2 v k.ú. Šumperk  
(or. ozn. při ul. Příčné) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 25. 1. 2008 do 11. 2. 2008 dle usnesení rady města č. 1734/08 ze 
dne 17. 1. 2008, prodej pozemku parcela č. 1567/1 o výměře 3 076 m2  
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: realizace stavby „Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk“ (uzemnění 

trakční měnírny) 
- kupující: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu 

železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234 

- kupní cena dle znaleckého posudku: 240,- Kč/m2, tj. 738.240,- Kč k celku 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- kupní smlouvu vyhotoví na své náklady kupující 
 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

662/08 MJP – prodej pozemku p.č. 328/10 v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 4. 2007 do 18. 4. 2007 dle usnesení rady města č. 572/07 ze dne 
29. 3. 2007, prodej pozemku p.č. 328/10 o výměře 315 m2 v k.ú. Šumperk,  
za těchto podmínek: 
- účel prodeje: vybudování obslužného parkoviště ke stávajícímu objektu na 

pozemku st.p.č. 91/3 v k.ú. Šumperk a k budoucímu objektu na pozemku 
st.p.č. 91/1 v k.ú. Šumperk 

- kupující: manželé D. a O. K., bytem Nový Malín 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
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- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  

1.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující berou na vědomí, že pozemek p.č. 328/10 v k.ú. Šumperk je zatížen 
podzemním vedením elektro sítí společnosti ČEZ 

- podmínkou uzavření kupní smlouvy je uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene za účelem vstupu a vjezdu přes pozemek p.č. 328/10 na pozemek 
p.č. 328/13 v k.ú. Šumperk ve prospěch města Šumperka 

- kupující vybudují na pozemku p.č. 328/10 v k.ú. Šumperk obslužné parkoviště 
s povrchem ze zámkové dlažby nejpozději do 31. 12. 2010. V případě 
nesplnění této podmínky uhradí kupující smluvní pokutu ve výši 10 % z celé 
kupní ceny. 

- kupující vybuduje na své náklady oplocení pozemku p.č. 328/10 na straně  
k areálu ve vlastnictví manželů P. 

 
Termín: 31.07.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

663/08 MJP – realizace příslibu prodeje pozemku p.č. 1963/1 o výměře 808 m2  
v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
na základě přijatého záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 29. 6. 2004 do 14. 7. 2004 dle usnesení RM č. 2375/04 ze dne  
24. 6. 2004 a na základě usnesení ZM č. 1077/04 ze dne 9. 12. 2004 ve znění 
usnesení ZM č. 1366/05 ze dne 15. 9. 2005 a usnesení ZM č. 1643/06 ze dne  
20. 4. 2006, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje pozemku  
p.č. 1963/1 o výměře 808 m2 v k.ú. Šumperk, geometrickým plánem zak.  
č. 5364-707/2008 ze dne 28. 1. 2008 rozděleným na pozemek p.č. 1963/1  
o výměře 640 m2 a pozemek st.p.č. 6181 o výměře 168 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: výstavba individuálního rodinného domu 
- kupující: K. P., bytem Šumperk 
- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve výši 184.000,- Kč do 30 dnů ode dne 

uzavření kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí, záloha ve výši 220.000,- Kč byla kupující uhrazena dne 
12. 4. 2005 

- kupující uhradí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč z důvodu nedodržení 
termínu vyplývajícího ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ve znění 
dodatků 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  
1.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující zkolauduje stavbu rodinného domu do 31. 5. 2009. V p řípadě 
nesplnění této podmínky uhradí kupující smluvní pokutu ve výši 5 % celé kupní 
ceny. 

Termín: 31.08.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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664/08 MJP – změna usnesení - odkoupení pozemků p.č. 1928, 1929/1 a 1939/1  
o celkové výměře 12 365 m2 v k.ú. Šumperk (or. ozn. „šumperský kotel“) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1583/06 ze dne 2. 3. 2006, kterým byl schválen výkup 
pozemků p.č. 1928 o výměře 2 156 m2, 1929/1 o výměře 5 125 m2 a 1939/1  
o výměře 5 084 m2 v k.ú. Šumperk od Tělocvičné jednoty Sokol Šumperk. Změna 
usnesení spočívá ve zvýšení maximální kupní ceny z 30,- Kč/m2  
(tj. 370.950,- Kč) na 55,- Kč/m2 (tj. 680.075,- Kč). Současně se usnesení doplňuje 
o účel koupě, kterým bude využití jako rekreační a sportovní zóna. 
Pokud by město Šumperk využilo předmět koupě k jinému účelu, než je uvedeno 
výše, zaváže se město Šumperk uhradit Tělocvičné jednotě Sokol Šumperk 
smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny. 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

665/08 MJP – prodej části pozemku p.č. 2047/9 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. ozn. při ul. Žerotínově při vjezdu do areálu Uhelných skladů) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 2. 2008 do 5. 3. 2008 dle usnesení rady města č. 1806/08 ze 
dne 14. 2. 2008, prodej části pozemku p.č. 2047/9 o výměře cca 80 m2  
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření stávajícího skladu 
- kupující: LIKAMA, s. r. o., se sídlem Rapotín 550, PSČ 788 13, IČ 48399175 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 2047/9 

v k.ú. Šumperk zajistí na své náklady kupující, hranice geometrického 
rozdělení budou předem odsouhlaseny městem Šumperk tak, aby nedošlo 
k omezení průjezdnosti do areálu Uhelných skladů a byla zachována min. 
průjezdní šířka 7 metrů 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  
1.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 30.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

666/08 MJP – změna usnesení ZM č. 1734/06 ze dne 27. 7. 2006 - bezúplatný převod 
administrativní budovy ul. Lautnerova č. 1 v Šumperku 

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města č. 1734/06 ze dne 27. 7. 2006 týkající se 
podání žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  
o bezúplatný převod administrativní budovy na ul. Lautnerově čp. 920 (orientačně 
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Lautnerova 1), včetně pozemků. Změna spočívá ve zúžení předmětu žádosti  
o bezúplatný převod, a to o pozemky p.č. 339/2 – zahrada a p.č. 339/3 – zahrada 
v k.ú. Šumperk, které nebudou předmětem žádosti o bezúplatný převod. 
 

Termín: 30.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

667/08 MJP – změna usnesení ZM č. 1734/06 ze dne 27. 7. 2006 - bezúplatný převod 
administrativní budovy ul. Lautnerova č. 1 v Šumperku 

schvaluje 
požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemku p.č. 339/2 (zahrada) a pozemku p.č. 339/3 (zahrada), to vše zapsané  
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Šumperk, na LV č. 60000 pro obec Šumperk, k.ú. Šumperk, 
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42,  
čp. 390, Praha - Nové Město, PSČ 128 00, do vlastnictví Města Šumperk,  
IČ 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk. 

 
Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

668/08 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2008 

schvaluje 
rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2008 v celkové 
výši 555.000,- Kč takto: 
 
- 255.000,- Kč Římskokatolické farnosti Šumperk na restaurování barokních 

nástěnných maleb v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku 
 
- 300.000,- Kč Libuši Hrdličkové, Starobranská 2, Šumperk, a IFR Regulační 

technika, s. r. o., Radlinského 47, Bratislava, na rekonstrukci fasády domu  
na Starobranské ulici č. 2.  

 
Termín: 11.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

669/08 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2008 

schvaluje 
podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2008 na rekonstrukci 
fasády domu Starobranská č. 2 ve výši 134.000,- Kč. 
 

Termín: 11.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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670/08 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2008 

ukládá 
RM zapracovat  částku 134.000,- Kč do rozpočtových opatření města na rok 2008 
jako podíl města na Program regenerace MPZ. 
 

Termín: 30.05.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

671/08 Změna č. 6 ÚPSÚ Šumperk - zadání 

schvaluje 
zadání Změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Šumperk. 
 

Termín: 24.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

672/08 Doplněk a změna zakladatelské listiny obecně prospěšné společnosti 
PONTIS Šumperk 

schvaluje 
doplněk a změnu zakladatelské listiny obecně prospěšné společnosti PONTIS 
Šumperk. 

Termín: 13.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

673/08 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády  
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, 
kteří jsou: 
- členy ZM 
- členy RM 
- předsedy výborů ZM (kteří jsou členy ZM) 
- předsedy komisí RM (kteří jsou členy ZM) 
- členy výborů ZM (kteří jsou členy ZM) 
- členy komisí RM (kteří jsou členy ZM) 
dle předloženého návrhu. 
 
 

Termín: 14.03.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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674/08 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje, 
že neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou členy výborů ZM a členy 
komisí RM, je poskytována měsíční odměna pouze v měsících, ve kterých 
probíhá jednání komise nebo výboru. V měsících, ve kterých jednání výboru nebo 
komise neprobíhá, je měsíční odměna 0,- Kč. 
 

Termín: 14.03.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

675/08 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje, 
že  neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou členy ZM, členy RM, předsedy 
výborů ZM a předsedy komisí RM, je poskytována stanovená finanční odměna 
měsíčně.  

Termín: 14.03.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

676/08 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vyplácení odměn od 1. 3. 2008. 
 

Termín: 14.03.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

677/08 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s § 77 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytování souběhu odměn neuvolněnému členovi zastupitelstva za 
výkon jednotlivých funkcí. 

Termín: 14.03.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

678/08 Stanovení peněžitého plnění členům výborů, kteří nejsou členy ZM 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, 
které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů dle 
předloženého návrhu. 

Termín: 14.03.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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679/08 Stanovení peněžitého plnění členům výborů, kteří nejsou členy ZM 

schvaluje, 
že fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů 
výborů je poskytována měsíční odměna pouze v měsících, ve kterých probíhá 
jednání výboru ZM. V měsících, ve kterých jednání výboru ZM neprobíhá, je 
měsíční odměna 0,- Kč. Odměna bude poskytována od data 1. 3. 2008. 
 
 

Termín: 14.03.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

680/08 Odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 31. 1. 2008            

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 31. 1. 2008.                   
 
 
 

681/08 Podmínky pro poskytování grantů a dotací 

ukládá RM 
předložit návrh upravených podmínek pro poskytování grantů a dotací z rozpočtu 
města Šumperka do ZM dne 19. června 2008. 
 
 

Termín: 19.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 
           starosta            1. místostarosta 

 
 
 



Vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč Příloha č. 1
               (kompetence ZM)

Doporučená
částka

1 Tělocvičná Jednota Sokol Šumperk U Tenisu 4, 787 01 Šumperk Porteš František 13643240 160 000
2 DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk 17. listopadu, 787 01 Šumperk Ondráček Jaroslav, Mgr. 851507 200 000
3 Hokejový klub Mladí draci Šumperk, občanské sdružení Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk Rutar Petr, Mgr. 494917 150 000
4 TJ Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Glíž Miloslav, Ing. 14617790 370 000
5 FK SAN-JV ŠUMPERK o.s. Evaldova 3, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 200 000

SOUČTY 1 080 000

Vyjmenované akce nad 50 tis. Kč Příloha č. 3
               (kompetence ZM)

Doporučená
částka

1 Bambiriáda 2008 DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2,  787 01 Šumperk Ondráček Jaroslav, Mgr. 851507 60 000
2 XVIII. Mezinárodní folklorní festival I.O.V. Šumperk 2008 Sdružení přátel folkloru Severní Hané P. O. BOX 17, 789 69 Postřelmov Drtil Miroslav 60801158 180 000
3 BLUES ALIVE  2008 Dům kultury Šumperk, s. r. o. Fialova 416/ 3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír, Mgr. 25818830 250 000
5 Klasika Viva Šumperk MgA. Roman Janků - Agentura J + D Vodní 77, 788 14 Rapotín Janků Roman, MgA. 70600562 60 000
6 Divadlo v parku 2008 Divadlo Šumperk, s. r. o. Komenského 3, 787 01 Šumperk Sviderski René, MgA. 25875906 70 000

SOUČTY 620 000

IČOStatutární zástupce

Statutární zástupce

Adresa

čí
slo

čí
slo IČOAdresaNázev organizace

Název projektu Název organizace


