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Spis. zn.: 46656/2013 
č. j.: 46660/2013 

U S N E S E N Í  

z 26. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 20. 6. 2013 

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. 

 
 

911/13 MJP - výstavba parkovacího domu a polyfunkčních domů při ul. Langrově naproti 
hotelu Hansa 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 896/13 ze dne 25. 4. 2013, č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010 ve znění 
usnesení ZM č. 1585/10, usnesení ZM č. 1586/10 ze dne 22. 4. 2010 a usnesení ZM 
č. 730/12 ze dne 15. 11. 2012, kterými byl schválen příslib prodeje p.p.č. 2346 o výměře 
683 m2, st.p.č. 469/2 o výměře 320 m2, st.p.č. 454/2 o výměře 162 m2, včetně stavby 
občanského vybavení bez č. p., části p.p.č. 276/9 o výměře cca 700 m2 a části p.p.č. 2347 
o výměře cca 660 m2, včetně porostů a oplocení na pozemcích, vše v k.ú. Šumperk, 
společnosti SAN-JV s. r. o. se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618961. Účel příslibu 
prodeje: výstavba parkovacího domu, polyfunkčních domů. 
Změnou dojde: 
- k posunutí termínu předložení nově odsouhlaseného záměru komisí AVUR a dopravy a 

odborem RUI při dostavbě ul. Langrovy do zastupitelstva města z 30. 6. 2013 na  
31. 12. 2013  

- k posunutí termínu sjednaného budoucím prodávajícím pro odstoupení od smlouvy 
v plném rozsahu z 30. 6. 2013 na 31. 12. 2013 v případě nesplnění podmínky předložení 
záměru výstavby při ul. Langrově 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

912/13 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
400/11, 577/12, 650/12, 681/12, 683/12, 712/12, 714/12, 731/12, 732/12, 735/12, 
736/12, 737/12, 738/12, 741/12, 743/12, 769/12, 773/12, 776/12, 777/12, 811/13, 
815/13, 816/13, 817/13, 850/13, 851/13, 860/13, 861/13, 863/13, 865/13, 866/13, 
867/13, 868/13, 872/13, 873/13, 874/13, 877/13, 878/13, 880/13, 881/13, 882/13, 
885/13, 889/13, 894/13, 895/13, 898/13, 904/13 
 
 

913/13 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  739/12 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  831/13 do 31.07.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  842/13 do 30.09.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  903/13 do 30.09.2013 Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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914/13 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 317/11 ze dne 21. 7. 2011 

ruší 
usnesení ZM č. 317/11 ze dne 21. 7. 2011. 
 

Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

915/13 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 318/11 ze dne 21. 7. 2011 

ruší 
usnesení ZM č. 318/11 ze dne 21. 7. 2011. 

 
Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

916/13 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 319/11 ze dne 21. 7. 2011 

ruší 
usnesení ZM č. 319/11 ze dne 21. 7. 2011. 

 
Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

917/13 Časový a obsahový program schůzí RM na II. pololetí 2013 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2013. 
 
 

918/13 Časový a obsahový program zasedání ZM na II. pololetí 2013 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2013. 
 

Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

919/13 Plnění investiční výstavby k 31. 5. 2013 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 31. 5. 2013. 
 

Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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920/13 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2012 

bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2012. 
 
 

921/13 Hospodaření s komunálním odpadem – hodnocení roku 2012 a plán na rok 2013 
ve městě Šumperku 

bere na vědomí 
- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování odpadů za rok 2012 
- plán hospodaření s odpady na rok 2013 
 
 

922/13 Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství 

schvaluje 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností od 
10. 7. 2013. 

Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

923/13 Plnění daňových a nedaňových příjmů města Šumperka 

bere na vědomí 
plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31. 5. 2013. 
 
 

924/13 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 s. r. o. 

schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města a uzavření smlouvy se společností Hokej 
Šumperk 2003 s. r. o. se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, na hokejovou sezónu 
2012/2013 – I. NHL ve výši 3.500 tis. Kč, a to za následujících podmínek: 

1. Společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením uzavřených 
sponzorských smluv v úhrnné výši nejméně 8.000 tis. Kč do 30. 6. 2013. 

2. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví a na požádání 
umožní kdykoli provedení kontrol v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
v platném znění. 

3. Společnost bude respektovat další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města schválené usnesením ZM č. 781/12. 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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925/13 Zřízení dočasného peněžního fondu města Šumperka 

schvaluje 
zřízení dočasného peněžního fondu města Šumperka na příjem prostředků z veřejné sbírky ve 
prospěch města Český Krumlov v souvislosti s odstraňováním povodňových škod. 
 

Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

926/13 Statut fondu povodně 

schvaluje 
statut fondu povodně, kde příjmy tvoří přijaté prostředky od občanů a organizací a výdaje tvoří 
příspěvek městu Český Krumlov na odstranění povodňových škod. 
 

Termín: 31.07.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

927/13 Poskytnutí finanční výpomoci městu Český Krumlov 

schvaluje 
poskytnutí finanční výpomoci ve výši 500 tis. Kč městu Český Krumlov na rekonstrukci 
sportovišť v souvislosti s odstraňováním povodňových škod. 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

928/13 Rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2014-2015 

schvaluje 
rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2014-2015 dle předloženého materiálu. 

 
Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

929/13 MJP - smlouva o propagaci – film Krásno 

schvaluje 
uzavření trojstranné smlouvy o propagaci uzavřené mezi městem Šumperk, jako 
poskytovatelem, organizací Jeseníky - Sdružením cestovního ruchu, zájmové sdružení 
právnických osob se sídlem Kladská 1, Šumperk, IČ 68923244, jako partnerem, a společností  
LOVE.FRAME s. r. o., se sídlem Gogolova 228/8, Praha 1, Hradčany, PSČ 118 00, 
IČ 27994635, jako producentem celovečerního hraného filmu Krásno režiséra Ondřeje 
Sokola. 
- Povinnost producenta: poskytnout poskytovateli a partnerovi propagační plnění 

v souvislosti s výrobou a exploatací audiovizuálního díla – celovečerního hraného filmu 
s názvem Krásno 

- Povinnost poskytovatele: poskytnout producentovi za propagační plnění konečnou částku 
500.000,- Kč, a to 300.000,- Kč do 14 dnů od uzavření smlouvy a 200.000,- Kč nejpozději 
do 30. 6. 2014 

Termín: 31.08.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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930/13 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo VII roku 2013 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo VII roku 2013: 
příjmy ve výši:    0 tis. Kč 
výdaje ve výši:       3.600 tis. Kč 
 
příjmy celkem:   477.369 tis. Kč 
výdaje celkem:   535.912 tis. Kč 
 
změnu financování: 
úvěry - příjmy ve výši    35.000 tis. Kč 
úvěry - splátky jistin ve výši   18.073 tis. Kč 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

931/13 Veřejná finanční podpora – výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 2013 

schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 
- přidělení finančních částek nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka  

na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů, juniorů a 
dorostenců pro rok 2013, dle přílohy č. 1 

 
Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

932/13 MJP - doplnění usnesení ZM č. 843/13 ze dne 7. 3. 2013, kterým byly schváleny 
„Zásady pro rekonstrukci a vybudování přípojek splaškové kanalizace, které jsou ve 
vlastnictví soukromých osob v roce 2013-2014 – lokalita ulic Temenické, Javoříčka, 
Pod Senovou, Sluneční, Západní, Sokolské, Anglické, Zábřežské, Vančurovy, Alšovy, 
Dobrovského, Majakovského, Gagarinovy, Dolnostudenské v Šumperku“ 

schvaluje 
platnost „Zásad pro podporu města při rekonstrukci, obnově, výměně stávajících či vybudování 
nových soukromých kanalizačních přípojek v souvislosti s rekonstrukcí stokové sítě města 
v lokalitě ulic Temenické, Javoříčka, Pod Senovou, Sluneční, Západní, Sokolské, Anglické, 
Zábřežské, Vančurovy, Alšovy, Dobrovského, Majakovského, Gagarinovy, Dolnostudenské 
v Šumperku“, v rámci projektu „ Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ – II. fáze, 
které byly schváleny usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 843/13 dne 7. 3. 2013, 
i pro akce – rekonstrukce (vybudování) kanalizačního řadu, které realizovala společnost 
Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. v letech 2008-2012 ve městě Šumperku, a kde došlo 
na vlastní náklady vlastníků napojených nemovitostí k rekonstrukci (výměně) celých přípojek 
splaškové kanalizace k bytovým (rodinným) domům.  
Vlastník napojené nemovitosti musí městu Šumperku předložit potvrzení o řádném napojení 
přípojky splaškové kanalizace na kanalizační řad a dále potvrzení o skutečné délce přípojky 
splaškové kanalizace, která představuje vzdálenost mezi domovní revizní šachtou a bodem 
napojení přípojky splaškové kanalizace v hlavním řadu. 
 
 

Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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933/13 MJP - prodej bytové jednotky v domě B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 7. 5. 2013 do 23. 5. 2013 dle usnesení rady města č. 3599/13 ze dne 2. 5. 2013, prodej 
bytové jednotky č. 890/9 o výměře 34,80 m2 v domě č. p. 890 na st.p.č. 1063 v obci a k.ú. 
Šumperk (or. ozn. B. Němcové 6) spoluvlastnický podíl o velikosti 349/10000 na společných 
částech domu č. p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 349/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 1063, za těchto podmínek: 
- kupující: D. P., Nový Malín 
- kupní cena nemovitostí: 415.000,- Kč 
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny 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 ve 

výši 1.000,- Kč 
- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené 

lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 
z pořadí dražebního protokolu R. P., Šumperk, s dosaženou kupní cenou 410.000,- Kč. 
V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 31.08.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

934/13 MJP - prodej části p.p.č. 1553/1 o výměře 61 m2 v k.ú. Šumperk (při ul. Zborovské) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 2. 4. 2013 do 18. 4. 2013 dle usnesení rady města č. 3435/13 ze dne 27. 3. 2013, prodej 
části p.p.č. 1553/1 o výměře 61 m2, dle GP p.p.č. 1553/9 o výměře 61 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- účel prodeje: zajištění vjezdu k pozemkům ve vlastnictví fyzických osob 
- kupující: Z. P., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, a J. a M. S., bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

zápis vlastnického práva do katastru 
 

Termín: 30.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

935/13 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1905/5 o výměře 737 m2 v k.ú. Šumperk (zahrada 
u domu Janošíkova 2) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 10. 2012 do 29. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2886/12 ze dne 4. 10. 2013, 
budoucí prodej p.p.č. 1905/5 o výměře 737 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
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- budoucí kupující: T. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, P. a L. P., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/4, V. a Z. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, a F. Š., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/4, všichni bytem Šumperk 

- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- budoucím kupujícím se uzná sleva z kupní ceny ve výši 6.000,- Kč za umístění lampy 

veřejného osvětlení a vedení veřejného osvětlení, přičemž toto právo umístění lampy a 
vedení veřejného osvětlení bude zřízeno jako věcné břemeno bezúplatné na dobu 
neurčitou, společně s prodejem p.p.č. 1905/5 v k.ú. Šumperk 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní minimálně 10 % 
kupní ceny a dále budou kupní cenu splácet v 11 pravidelných měsíčních splátkách 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do 
31. 12. 2014 

- budoucí kupující T. N. a P. a L. P. vezmou na vědomí, že na předmětu budoucího prodeje 
jsou stavby ve vlastnictví F. Š. a V. a Z. P. s tím, že další užívání staveb si mezi sebou upraví 
budoucí kupující sami 

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje 

- v případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní budou dohodou ukončeny nájemní 
smlouvy 

Termín: 30.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

936/13 MJP - změna usnesení ZM č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006 ve znění usnesení ZM 
č. 489/12 ze dne 26. 1. 2012 a usnesení ZM č. 660/12 ze dne 12. 7. 2012 – 
výstavba rodinného domu při ul. Okružní 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006  ve znění usnesení ZM č. 489/12 ze dne 
26. 1. 2012 a usnesení ZM č. 660/12 ze dne 12. 7. 2012, kterými byl schválen budoucí 
prodej části p.p.č. 290/1 a části 2230 v k.ú. Šumperk za účelem výstavby rodinného domu. 
Změna usnesení spočívá: 
- budoucí prodávající město Šumperk neuplatňuje právo budoucího prodávajícího od 

smlouvy v plném rozsahu odstoupit z důvodu nedodržení stanoveného termínu 
31. 12. 2012 k předložení územního rozhodnutí a současně stanovuje povinnost uhradit 
sjednanou smluvní pokutu za nedodržení stanovené lhůty 31. 12. 2012 k předložení 
územního rozhodnutí. Pokuta se stanovuje ve výši 5.000,- Kč a je splatná při podpisu 
dodatku ke smlouvě obch/19/2006/Vr ve znění dodatku č. 1 a 2 

 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006 ve znění usnesení 
ZM č. 489/12 ze dne 26. 1. 2012 a usnesení ZM č. 660/12 ze dne 12. 7. 2012 zůstávají 
nezměněny. 

Termín: 30.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

937/13 MJP - výstavba inženýrských sítí a komunikace - výstavba „Za Hniličkou“ 

schvaluje 
dohodu o ukončení smlouvy „o závazcích investorů výstavby...“ označenou jako 
obch/0041/2010/Vr ze dne 1. 7. 2010 z důvodu přijetí nové smlouvy s ohledem na nově 
stanovené termíny. 
 

Termín: 30.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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938/13 MJP - výstavba inženýrských sítí a komunikace - výstavba „Za Hniličkou“ 

schvaluje 
investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů v k.ú. 
Horní Temenice na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob – p.p.č. 1070/2, 1070/3, 1070/4, 
1316/5, 223/3 a p.p.č. 224 a pozemcích ve vlastnictví města Šumperk – pozemek p.č. 1376, 
p.p.č. 223/1, p.p.č. 1316/7, p.p.č. 1316/11, p.p.č. 1031/2 a pozemků ve ZJE p.č. 213, 
222/10 a 1031, vše v k.ú. Horní Temenice. 
Podmínky investičního záměru budou smluvně upraveny dále nepojmenovanou smlouvou, ve 
které účastníkem smlouvy bude na jedné straně město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, na druhé straně J. a M. G., Šumperk, a M. P., Innsbruck. 
 
Podmínky stanovené pro investora město Šumperk: 
- vybuduje výhradně na své náklady společnou část komunikace, tj. komunikace od ul. 

Bohdíkovské po plánovanou účelovou komunikaci na pozemcích ve vlastnictví fyzických 
osob 

- požádá o vydání územního a stavební povolení na výstavbu společné části komunikace 
v termínu tak, aby pravomocné stavební povolení bylo vydáno k datu 31. 12. 2013, 
projektová dokumentace bude výhradně na náklady investora 

- výstavba komunikace započne po nabytí právní moci stavebního povolení a bude uvedena 
do předčasného užívání do července roku 2014 

- společně s komunikací bude vybudováno veřejné osvětlení a odvod povrchových vod 
 

Podmínky stanovené pro investory J. a M. G. a M. P.: 
- vybudují výhradně na své náklady společné inženýrské sítě (splašková kanalizace, vodovod 

a plyn), přičemž společné inženýrské sítě jsou dány studií ze dne 12. 9. 2010 „Inženýrské 
sítě – lokalita za Hniličkou“ vypracovanou Ing. Petrem Dolečkem 

- inženýrské sítě společné části budou vybudovány do 31. 12. 2013 a po kolaudaci budou 
předány správcům sítí 

 
Další podmínky: 
- město Šumperk se zavazuje, že vydá souhlas k napojení povrchových vod 

z účelové komunikace, kterou vybudují G. a M. P., do své dešťové kanalizace, která bude 
vybudována společně s komunikací 

- ostatní povrchové vody spojené s výstavbou rodinných domů na pozemcích fyzických osob 
budou řešeny samostatně 

- účelová komunikace k výstavbě ve vlastnictví fyzických osob bude vybudována výhradně 
na náklady vlastníků pozemků a po kolaudaci zůstane v jejich majetku a správě 

- v rámci výstavby společných inženýrských sítí jsou G. a M. P. povinni informovat 
o průběhu prací odbor RUI, který bude na stavbě vykonávat stavební dozor 

- G. a M. P. se zavazují, že v rámci řízení územního a stavebního povolení na inženýrské sítě 
v lokalitě, která je ve vlastnictví města Šumperk, dají souhlas s napojením na sítě, kterými 
budou investory 

 
Termín: 30.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

939/13 MJP - výstavba inženýrských sítí a komunikace - výstavba „Za Hniličkou“ 

schvaluje 
poskytnutí finanční půjčky v maximální výši 750.000,- Kč, za podmínek: 
- věřitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- dlužník: J. G. a M. G., oba bytem Šumperk 
- smluvní úrok: dlužník bude každý rok hradit smluvní úrok ve výši 3,2 % p.a. z dosud 

nesplacené částky počítaný ke dni 31. 12. každého roku. Věřitel provede v měsíci lednu 
výpočet úroku a zašle dlužníkům složenku, kterou dlužníci uhradí do 30 dnů od obdržení 
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- sjednaná doba půjčky: na dobu určitou 3 let od podpisu smlouvy 
- splatnost půjčky: ve třech ročních splátkách s výší splátky 100.000,- Kč k datu 

30. 9. 2014, 100.000,- Kč k datu 30. 9. 2015 a 550.000,- Kč k datu 30. 9. 2016. 
Nezaplacením byť jediné splátky se stává půjčka splatná jako celek 

- účel půjčky: vybudování inženýrských sítí (splašková  kanalizace, vodovod, plyn), dle 
rozhodnutí vydaného odborem životního prostředí sp. zn. 71814/2011ŽPR/IVPU č. j. 
MUSP 80564/2011 ze dne 10. 8. 2011 a smlouvy o závazcích investorů výstavby 
komunikace a inženýrských sítí pro plánovanou a výstavbu rodinných domů v Horní 
Temenici, v termínu nejpozději do 31. 12. 2013. Město Šumperk bude mít právo odstoupit 
od smlouvy v případě, že dlužník použije půjčku k jinému účelu, v tomto případě se stane 
půjčka splatná jako celek 

- k zajištění pohledávky věřitele ve výši 750.000,- Kč, včetně jejího veškerého příslušenství a 
případných nákladů vzniklých s vymáháním pohledávky, bude zřízeno zástavní právo ve 
prospěch města Šumperka, a to k části pozemku p.č. 1070/2 o výměře cca 920 m2, který 
je ve vlastnictví dlužníků 

Termín: 30.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

940/13 MJP - výstavba inženýrských sítí a komunikace - výstavba „Za Hniličkou“ 

schvaluje 
uzavřít s J. a M. G., Šumperk, jako vlastníky p.p.č. 1070/2 a p.p.č. 1070/3, vše v k.ú. Horní 
Temenice, smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem budoucího převodu do 
vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, je část p.p.č. 
1070/2 o výměře cca 80 m2 a část p.p.č. 1070/3 o výměře cca 30 m2, vše v k.ú. Horní 
Temenice, přičemž maximální plocha budoucího prodeje je dána délkou pozemků v maximální 
šíři 2,5 m. Smlouva bude uzavřena za podmínek: 
- účel prodeje: vybudování komunikace 
- kupní cena: 600,- Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy 1. splátku na kupní cenu ve 

výši 50 % budoucí předpokládané kupní ceny, doplatek kupní ceny bude uhrazen do 
15 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- budoucí kupující vyhotoví kupní smlouvu, uhradí náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu a uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolku za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2014 
 

Termín: 30.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

941/13 MJP - výstavba inženýrských sítí a komunikace - výstavba „Za Hniličkou“ 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 320/11 ze dne 21. 7. 2011, kterým byl schválen budoucí výkup částí 
pozemků z vlastnictví M. P., Innsbruck, kterým dojde k posunutí sjednané doby určité do 
31. 12. 2012 nově na do 31. 12. 2014 s povinností ze strany města Šumperka uhrazení 
sjednané úhrady 1. splátky na kupní cenu ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodatku ke smlouvě 
budoucí kupní označené jako obch/0066/2011/Vr. 
Ostatní podmínky schválené usnesením ZM č. 320/11 zůstávají nezměněny. 
 

Termín: 30.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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942/13 MJP - výstavba inženýrských sítí a komunikace - výstavba „Za Hniličkou“ 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2013 finanční částku ve výši 
750.000,- Kč. 

Termín: 27.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

943/13 MJP - realizace prodeje pozemků u domu Reissova 27, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 23. 5. 2011 do 8. 6. 2011 dle usnesení rady města č. 925/11 ze dne 19. 5. 2011 a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 358/11 ze dne 12. 9. 2011, kterým byl vydán příslib prodeje, 
realizaci prodeje st.p.č. 1592/2 o výměře 255 m2, p.p.č. 1999/37 o výměře 11 m2, p.p.č. 
1999/3 o výměře 74 m2, p.p.č. 1999/32 o výměře 82 m2, p.p.č. 1999/33 o výměře 74 m2, 
p.p.č. 1999/34 o výměře 92 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada a vstupy 
- kupní cena 300,- Kč/m2, uhrazena v souladu se smlouvou obch/0091/2011 
- kupující: M. a A. F., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1592/2 a p.p.č. 

1999/32, J. a A. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1592/2, p.p.č. 1999/3 
a p.p.č. 1999/37, P. a O. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1592/2 a p.p.č. 
1999/33, všichni bytem Šumperk, a J. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 
1592/2 a p.p.č. 1999/34, bytem Bludov 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

944/13 MJP - prodej pozemků u domu Nemocniční 18, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 10. 2012 do 29. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2882/12 a 2883/12 ze dne 
1. 11. 2012, prodej části p.p.č. 355/3 o výměře 317 m2, části p.p.č. 2274 o výměře 1 m2 a 
p.p.č. 2273/1 o výměře 279 m2, dle GP p.p.č. 355/11 o výměře 146 m2, p.p.č. 355/12 
o výměře 146 m2, p.p.č. 2273/3 o výměře 130 m2, p.p.č. 2273/4 o výměře 115 m2 a p.p.č. 
2273/1 o výměře 60 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Nemocniční 18, Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: D. H., p.p.č. 2273/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2273/1, 

A. K., p.p.č. 355/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2273/1, P. a M. O., 
p.p.č. 2273/3 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2273/1, a J. a J. T., p.p.č. 
355/11 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2273/1, všichni bytem Šumperk 

- kupující A. K. jako vlastník stavby na p.p.č. 2273/4 se zaváže, že nejpozději do 
30. 9. 2014 odstraní na vlastní náklady stavbu na p.p.č. 2273/4, kterou odkupuje 
D. H. Pokud nebude stavba odstraněna v termínu, bude vlastníkem p.p.č. 2273/4 
odstranění stavby řešeno jako odstranění stavby nepovolené 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru a podíl na 
nákladech za vyhotovení geometrického plánu ve výši 5.000,- Kč 

 
Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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945/13 MJP - prodej části p.p.č. 555/27 v k.ú. Šumperk (mezi domem Vančurova 32 a 
řadovými garážemi) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 2. 2013 do 27. 2. 2013 dle usnesení rady města č. 3315/13 ze dne 7. 2. 2013, prodej 
části p.p.č. 555/27 o výměře 24 m2, dle GP p.p.č. 555/35 o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: zajištění vjezdu do garáže 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: P. a H. S., Šumperk 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek 

k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 
 

Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

946/13 MJP - realizace prodeje p.p.č. 150/3 v k.ú. Šumperk (or. za domem Komenského 12) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 24. 10. 2011 do 9. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1565/11 ze dne 20. 10. 2011 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 440/11 ze dne 15. 12. 2011, kterým byl vydán příslib 
prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 150/3 o výměře 295 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, v případě nedoplatku kupní ceny bude tento doplacen před 

podpisem kupní smlouvy 
- kupujícím se uznává sleva z kupní ceny celkem 6.000,- Kč za zřízení věcného břemene 

průjezdu přes p.p.č. 150/3 ke garáži na st.p.č. 3916, vše v k.ú. Šumperk 
- kupující: J. a M. H., F. a L. N., I. a M. V., H. S., všichni bytem Šumperk, 

a I. D., bytem Šumperk, každý z kupujících odkoupí spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na 
p.p.č. 150/3 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

947/13 MJP - budoucí prodej pozemků u domu Nemocniční 20, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 10. 2012 do 29. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2882/12 a 2883/12 ze dne 
1. 11. 2012, budoucí prodej části p.p.č. 355/3 o výměře 249 m2 a části p.p.č. 2274 o výměře 
268 m2, dle GP p.p.č. 355/3 o výměře 249 m2 a p.p.č. 2274 o výměře 268 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Nemocniční 20, Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude uhrazena 

1. splátka ve výši min. 10 % kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních 
splátkách po dobu 11 měsíců 

- budoucí kupující: J. a D. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 355/3 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2274, bytem Malá Morava, 
M. a M. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 355/3 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/4 na p.p.č. 2274, P. a M. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 
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355/3 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2274, a M. T., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/4 na p.p.č. 355/3 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 2274, 
všichni bytem Šumperk 

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými budoucími kupujícími, sjednává si budoucí 
prodávající od smlouvy odstoupit se závazkem budoucích kupujících, že neplacený podíl si 
odkoupí 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději 
k datu 31. 12. 2014 

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné 

- při podpisu smlouvy bude budoucími kupujícími uhrazen podíl nákladů za vyhotovení 
geometrického plánu, který činí 1.350,- Kč 

 
Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

948/13 MJP - budoucí prodej části p.p.č. 1275/3 o výměře 1 160 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. zahrada u domu K. H. Máchy 11) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 10. 2012 do 29. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2887/12 ze dne 4. 10. 2012, 
budoucí prodej části p.p.č. 1275/3 o výměře 1 160 m2, dle geometrického plánu p.p.č. 
1275/3 o výměře 278 m2, p.p.č. 1275/7 o výměře 112 m2, p.p.č. 1275/8 o výměře 110 m2, 
1275/9 o výměře 253 m2, p.p.č. 1275/10 o výměře 380 m2 a p.p.č. 1275/11 o výměře 
28 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena 300,- Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka ve výši min. 10 % kupní 

ceny, dále bude kupní cena splácena v 11 měsíčních splátkách 
- kupujícímu p.p.č. 1275/9 bude uznána sleva ve výši 5.000,- Kč za umístění sloupu 

veřejného osvětlení a kupující p.p.č. 1275/10 bude uznána sleva z kupní ceny ve výši 
1.000,- Kč za vedení veřejného osvětlení, omezení vlastnického práva bude sjednáno jako 
věcné břemeno se zápisem v katastru nemovitostí 

- budoucí kupující: R. T., Praha, a M. T., p.p.č. 1275/10 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/4 na p.p.č. 1275/7, D. U., p.p.č. 1275/3 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 
1275/7, M. U., p.p.č. 1275/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1275/7 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1275/11, M. V., p.p.č. 1275/8, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1275/7 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/2 na p.p.č. 1275/11, všichni bytem Šumperk 

- budoucí kupující v termínu nejpozději do 31. 10. 2013 na své náklady zajistí opravu 
stávajícího oplocení tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu poškození (doplnění uvolněných 
kamenů ze zídky a oprava vyspárování kamenné zídky) 

- budoucí prodávající v případě provedené opravy oplocení ve stanoveném termínu 
budoucím kupujícím uzná slevu z kupní ceny ve výši 50.000,- Kč, sleva bude sjednána 
dodatkem ke smlouvě a budou tak poníženy splátky na kupní cenu 

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými budoucími kupujícími, sjednává si budoucí 
prodávající právo od smlouvy odstoupit se závazkem budoucích kupujících, že neplacený 
podíl si odkoupí 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději 
k datu 31. 12. 2014 

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné 

- budoucí prodávající se zavazuje, že na své náklady, v případě vydaného pravomocného 
rozhodnutí ke kácení, zajistí vykácení 2 líp a 1 břízy v termínu nejpozději do 28. 2. 2014 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
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Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

949/13 MJP - realizace prodeje pozemků u domu Reissova 23, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5263/10 ze dne 13. 5. 2010 a od 
28. 7. 2011 do 15. 8. 2011 dle usnesení rady města č. 1277/11 ze dne 21. 7. 2011 a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 691/12 ze dne 20. 9. 2012, kterým byl vydán příslib prodeje, 
realizaci prodeje st.p.č. 1594/2 o výměře 209 m2, p.p.č. 3202 o výměře 42 m2, p.p.č. 3203 
o výměře 51 m2, p.p.č. 3204 o výměře 77 m2, p.p.č. 1999/5 o výměře 118 m2, p.p.č. 1999/38 
o výměře 55 m2, p.p.č. 1999/39 o výměře 58 m2, p.p.č. 1999/40 o výměře 54 m2, p.p.č. 
1999/41 o výměře 60 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada a vstupy 
- kupní cena 300,- Kč/m2, uhrazena v souladu se smlouvou obch/0091/2011 
- kupující: J. Č., p.p.č. 1999/38, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, D. S., p.p.č. 1999/41, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, P. V., p.p.č. 3203, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, 
E. W., p.p.č. 1999/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, všichni bytem Šumperk, M. a L. H., 
p.p.č. 1999/39, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, bytem Rapotín, T. P., p.p.č. 3204, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 
3202, bytem Libina, M. T., p.p.č. 1999/40, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, bytem Vikýřovice, 
M. a E. Č., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, Z. K., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, všichni bytem Šumperk, a A. L., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, bytem Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu 

Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

950/13 MJP - realizace prodeje pozemků u domu Denisova 6, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1690/11 ze dne 10. 11. 2011 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 512/12 ze dne 23. 2. 2012, kterým byl vydán příslib 
prodeje, realizaci prodeje části st.p.č. 1745/2 o výměře 376 m2 a p.p.č. 1999/10 o výměře 
308 m2, dle GP st.p.č. 1745/2 o výměře 184 m2, p.p.č. 3214 o výměře 202 m2, p.p.č. 
1999/10 o výměře 97 m2, p.p.č. 1999/46 o výměře 54 m2, p.p.č. 1999/47 o výměře 36 m2, 
p.p.č. 1999/48 o výměře 37 m2 a p.p.č. 1999/49 o výměře 73 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu Denisova 6 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, kupní cena bude vyrovnána kupujícími před podpisem kupní 

smlouvy 
- kupující: Z. B., p.p.č. 1999/48 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1250/10000 na st.p.č. 

1745/2, A. K., p.p.č. 1999/49 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1500/10000 na st.p.č. 
1745/2, R. a E. M., p.p.č. 1999/10, p.p.č. 1999/46, p.p.č. 3214 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 2750/10000 na st.p.č. 1745/2, H. D., spoluvlastnický podíl o velikosti 
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1500/10000 na st.p.č. 1745/2, všichni bytem Šumperk, E. Š., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1500/10000 na st.p.č. 1745/2, bytem Šumperk, M. O., p.p.č. 1999/47 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1500/10000 na st.p.č. 1745/2, bytem Šumperk 

- kupující p.p.č. 3214 R. a E. M. souhlasí, aby společně s prodejem p.p.č. 3214 bylo zřízeno 
ve prospěch A. K. věcné břemeno přístupu tak, jak je graficky znázorněno v geometrickém 
plánu číslo 6047-124/2011, věcné břemeno bude úplatné s jednorázovou úhradou 
100,- Kč 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 
 

Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

951/13 MJP - schválení slevy z kupní ceny - usnesení ZM č. 577/12 ze dne 26. 4. 2012 
ve znění usnesení ZM č. 683/12 ze dne 20. 9. 2012, č. 740/12 ze dne 15. 11. 2012 
a č. 779/12 ze dne 20. 12. 2012 – budoucí prodej zahrady u domu Janošíkova 9, 
Šumperk 

schvaluje 
z důvodu splnění podmínek sjednané slevy z kupní ceny prodeje st.p.č. 1202/2 v k.ú. Šumperk 
slevu ve výši 35.750,- Kč, která bude započítána oproti stanovené kupní ceně celkem, přičemž 
nedojde ke změně výše stanovených měsíčních splátek. Budoucí prodej st.p.č. 1202/2 v k.ú. 
Šumperk byl schválen usnesením ZM č. 577/12 ze dne 26. 4. 2012 ve znění usnesení ZM 
č. 683/12 ze dne 20. 9. 2012, č. 740/12 ze dne 15. 11. 2012 a č. 779/12 ze dne 
20. 12. 2012. 

Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

952/13 MJP - bezúplatný převod pozemku p.č. 200/1 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p.č. 200/1 v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví ČR - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, 
PSČ 128 00, IČ 69797111, (dále jen “převodce“) do vlastnictví města Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461 (dále jen “nabyvatel“), za následujících podmínek: 

 
1. Nabyvatel se zavazuje o výše uvedené řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům využívání 

chodníku, který se nachází na části pozemku, širokou veřejností a veřejné zeleně v bytové 
zástavbě sloužící ke zlepšení kvality bydlení a životního prostředí. V případě převodu 
nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke 
komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět ve 
prospěch třetí osoby a nelze ji vložit do obchodní společnosti. Toto omezení se sjednává na 
dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, 
dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši: 
a) v případě, že nabyvatel převede předmětnou výše uvedenou nemovitost nebo její část 

na třetí osobu nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve 
výši 1,5násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, 
nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal; 

b) v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitosti využívat ve veřejném zájmu 
uvedeném v bodu 1, bude ji využívat ke komerčním či  jiným výdělečným účelům nebo 
ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitost 
měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle 
tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za 
každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně  uložené smluvní pokuty musí 
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převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní 
povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. 
V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem 
odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty 
převodcem písemně vyzván. 

4. Bude-li zjištění sankce dle bodu 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto 
náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně 
vyzván. 

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v bodě 1 kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je povinen 
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu 
o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok 
předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož 
zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí 
nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude 
k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou 
dobu stanovenou v bodě 1. 

Termín: 31.07.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

953/13 MJP - prodej části p.p.č. 2047/9, dle GP p.p.č. 2047/51 o výměře 310 m2 

v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 27. 5. 2013 do 12. 6. 2013 dle usnesení rady města č. 3707/13 ze dne 23. 5. 2013, 
prodej části p.p.č. 2047/9, dle GP p.p.č. 2047/51 o výměře 310 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: zajištění vjezdu a parkování k objektu ve vlastnictví kupujícího 
- kupní cena: 600,- Kč/m2 včetně zpevněného asfaltového povrchu 
- kupující: LIKAMA, s. r. o., se sídlem Žerotínova 923/43, Šumperk, IČ 48399175 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru a náklady 

za vyhotovení geometrického plánu 
 

Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

954/13 MJP - změna usnesení ZM č. 739/12 ze dne 15. 11. 2012 ve znění usnesení ZM 
č. 817/13 ze dne 21. 2. 2013 - budoucí prodej u domu F. L. Věka 1 a 3, Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 739/12 ze dne 15. 11. 2012 ve znění usnesení ZM č. 817/13 ze dne 
21. 2. 2013, kterým byl schválen budoucí prodej pozemků u domů F. L. Věka 1 a 3, Šumperk. 
Změna spočívá: 
- v novém označení předmětu prodeje z důvodu přepracovaného geometrického plánu. 

Nově tedy: místo st.p.č. 1224/2 o výměře 148 m2 nově st.p.č. 1224/2 o výměře 200 m2, 
místo p.p.č. 1632/25 o výměře o výměře 59 m2 nově p.p.č. 1632/25 o výměře 7 m2 

- v označení budoucího kupujícího: místo Z. a J. F., bytem Šumperk, nově J. F. 
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Ostatní podmínky usnesení ZM č. 739/12 ze dne 15. 11. 2012 ve znění usnesení ZM 
č. 817/13 ze dne 21. 2. 2013 zůstávají nezměněny. 
 

Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

955/13 MJP - správa majetku - uzavření splátkového kalendáře 

schvaluje 
uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s P. a M. H., oba bytem Šumperk, bývalými 
nájemci bytu v Šumperku, a to za podmínek: 
- dlužná částka   max. do výše 101.000,- Kč 
- délka splatnosti   max. 60 měsíců  
- datum splátky   do 25. dne v měsíci 
Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek. 
 

Termín: 31.07.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

956/13 MJP - správa majetku - prominutí úhrady za užívání bytu 

schvaluje 
prominout pohledávku ve výši nájemného za období od 29. 7. 2012 do 19. 4. 2013 za užívání 
bytu v Šumperku: 
dlužná částka:   29.944,- Kč  
dlužník:   M. P., Šumperk 

 
Termín: 31.07.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

957/13 MJP - realizace prodeje pozemků u domu Gen. Krátkého 2, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 24. 10. 2011 do 9. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1574/11 ze dne 20. 10. 2011 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 439/11 ze dne 15. 12. 2011 a č. 587/12 ze dne 
26. 4. 2012, kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1920/4 o výměře 
461 m2, dle GP číslo 5971-59/2011 p.p.č. 1920/4 o výměře 124 m2, p.p.č. 1920/31 
o výměře 17 m2, p.p.č. 1920/32 o výměře 44 m2, p.p.č. 1920/33 o výměře 35 m2, p.p.č. 
1920/34 o výměře 72 m2, p.p.č. 1920/35 o výměře 44 m2, p.p.č. 1920/36 o výměře 54 m2, 
p.p.č. 1920/37 o výměře 13 m2 a p.p.č. 1920/38 o výměře 58 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Gen. Krátkého 2, Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, z důvodu vedení veřejného osvětlení bude kupujícím p.p.č. 

1920/35, p.p.č. 1920/36 a p.p.č. 1920/38 uznána sleva ve výši celkem 3.000,- Kč, 
každému kupujícímu pozemku 1.000,- Kč; kupní cena uhrazena v souladu se smlouvou 
obch/0028/2012/Vr 

- kupující: Diakonie ČCE, se sídlem Petrov nad Desnou 203, PSČ 788 16, p.p.č. 1920/32, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/6 na p.p.č. 1920/37, J. a V. H., oba bytem Šumperk, p.p.č. 1920/38, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 
1920/37, R. a A. P., oba bytem Šumperk, p.p.č. 1920/31, p.p.č. 1920/33, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 
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1920/37, M. Š., bytem Břeclav, p.p.č. 1920/34, p.p.č. 1920/35, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 2/6 na p.p.č. 1920/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2/6 na p.p.č. 1920/37, 
P. Š. a N. O. Š., oba bytem Šumperk, p.p.č. 1920/36, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 
na p.p.č. 1920/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/37, vše v k.ú. 
Šumperk 

- s prodejem části p.p.č. 1920/4, dle GP p.p.č. 1920/4, 1920/38, 1920/36 a 1920/35 
v k.ú. Šumperk, bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno spočívající v právu uložení vedení 
veřejného osvětlení ve prospěch města Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

958/13 MJP - prodej NP v domě - žádost o snížení kupní ceny 

schvaluje 
nevyhovět žádosti E. S., Bohdíkov, o snížení kupní ceny nebytové jednotky v domě v Šumperku. 
 

Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

959/13 MJP - kynologická základna za Bratrušovským památníkem - převod projektové 
dokumentace a práv a povinností ze stavebního povolení 

schvaluje 
bezúplatný převod projektové dokumentace ke stavebnímu povolení - Kynologická základna 
Policie ČR - Šumperk, č. zakázky 0522, datum 03/2007 zhotovitel: DODAVATELSKO-
INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s. r. o., náměstí Svobody 14/879, Jeseník, PSČ 790 01, a dále 
schvaluje převod práv a povinností z pravomocného stavebního povolení vydaného 
Ministerstvem vnitra – stavebním úřadem, ul. 30. dubna 24, poštovní schránka 199, Ostrava, 
PSČ 728 99, č. j. MV-12625-3/OSM-2008 dne 26. 2. 2008 na akci Kynologická základna 
Policie ČR Šumperk, na nabyvatele Českou republiku, s právem hospodaření s majetkem státu 
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc, Hodolany, 
PSČ 779 00. 

Termín: 31.08.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

960/13 MJP - změna usnesení ZM č. 819/13 ze dne 21. 2. 2013 (prodej nebytové jednotky 
v domě na ulici 8. května 22) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 819/13 ze dne 21. 2. 2013, kterým byl schválen prodej nebytové 
jednotky č. 444/4 v domě na ulici 8. května. Změna spočívá v tom, že kupujícím je 
Z. Ch., Králec. 
Ostatní podmínky usnesení zůstávají beze změny. 
 
 

Termín: 30.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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961/13 ÚP Šumperk – 1. změna územního plánu 

schvaluje 
pořízení 1. změny územního plánu Šumperka dle § 55 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění. 

Termín: 31.12.2015 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

962/13 Program regenerace MPZ na rok 2013 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 856/13 ze dne 4. 4. 2013 o poskytnutí státního příspěvku z Programu 
regenerace MPZ na rok 2013 v částce: 
 
- z 470.000,- Kč na 469.000,- Kč P. S., Brno, na obnovu čelní fasády nad výkladci včetně 

restaurování kamenných prvků (balkon, krakorce, konzoly) a opravě klempířských prvků, 
repase oken, provedení izolace balkonu a položení dlažby na balkoně, nám. Míru 
č. p. 99/19, Šumperk 

Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

963/13 Program regenerace MPZ na rok 2013 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 857/13 ze dne 4. 4. 2013 o poskytnutí státního příspěvku z Programu 
regenerace MPZ na rok 2013 v částce: 
 
- z 146.000,- Kč na 135.000,- Kč T. a H. T., Olšany, na obnovu kamenného portálu v průčelí 

a zrestaurování dveří z ulice Starobranské, měšťanský dům, Starobranská 5, Šumperk 
 

Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

964/13 Program regenerace MPZ na rok 2013 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 858/13 ze dne 4. 4. 2013 o poskytnutí státního příspěvku z Programu 
regenerace MPZ na rok 2013 v částce: 
 
- z 74.000,- Kč na 86.000,- Kč městu Šumperk, na restaurování vstupního portálu z ulice 

Kladské, Dominikánský klášter s kostelem Zvěstování P. Marie, Šumperk 
 

Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

965/13 Odpověď na interpelaci ze zasedání ZM dne 25. 4. 2013 

bere na vědomí 
odpověď na interpelaci ze zasedání ZM dne 25. 4. 2013. 
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966/13 Zápisy z finančního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 21/2013 z jednání finančního výboru dne 3. 6. 2013 a zápis č. 22/2013 z jednání 
finančního výboru dne 17. 6. 2013. 
 
 
 

967/13 MJP - Vodohospodářská zařízení Šumperk 

bere na vědomí 
rezignaci Ing. Hany Répalové, bytem Šumperk, na pozici zástupce města Šumperka na 
řádných, mimořádných a náhradních valných hromadách společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČ 47674954, a to ke dni 6. 6. 2013. 
 
 
 

968/13 MJP - Vodohospodářská zařízení Šumperk 

ukončuje 
s účinností ke dni 20. 6. 2013 platnost usnesení zastupitelstva města Šumperka 
č. 1448/05 ze dne 22. 11. 2005 z důvodů rezignace Ing. Hany Répalové, bytem Šumperk, na 
pozici zástupce města Šumperka na řádných, mimořádných a náhradních valných hromadách 
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 
 
 

Termín: 20.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

969/13 MJP - Vodohospodářská zařízení Šumperk 

deleguje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, na všechny řádné, mimořádné a náhradní valné hromady společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČ 47674954, 
s účinností od 21. 6. 2013 až do odvolání 2. místostarostu města Šumperka Ing. Petra 
Suchomela, bytem Šumperk. 
Ing. Petr Suchomel je oprávněn zmocnit za sebe k zastupování města na řádné, mimořádné a 
náhradní valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. další osoby. 
 

 
Termín: 21.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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970/13 MJP - Vodohospodářská zařízení Šumperk 

ukládá 
delegovanému zástupci města Šumperka při nejbližší příležitosti a v případě nutnosti na 
kterékoliv další řádné, mimořádné či náhradní valné hromadě společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČ 47674954, předkládat na základě 
platného usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 894/13 ze dne 25. 4. 2013 opakovaně 
návrh na volbu místostarosty Ing. Petra Suchomela členem představenstva této společnosti na 
místo neplatně zvoleného p. Kunrta. 
 

Termín: 30.09.2013 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 

971/13 MJP - Vodohospodářská zařízení Šumperk 

ukládá 
starostovi města zajistit podání žaloby na neplatnost řádné valné hromady společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČ 47674954, konané 
dne 28. 5. 2013, a to v části týkající se volby člena představenstva společnosti p. Kunrta. 
 
 

Termín: 15.07.2013 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

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



Příloha č. 1 usnesení č. 931/13 z 26. zasedání ZM dne 20. 6. 2013

 POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
NÁZEV ORGANIZACE NÁZEV OBLASTI ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

6 TJ Šumperk  oddíl basketbalu - muži Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Švubová Jana 14617790 79 000 60 000
7 TJ Šumperk  oddíl házené - muži Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Švubová Jana 14617790 154 500 150 000
9 1. FC DELTA REAL Šumperk futsalové družstvo - muži Zábřežská 23, 787 01 Šumperk Horák Jaroslav 26675561 100 000 80 000

10 FbC Asper Šumperk, o.s. florbalový klub - ženy Potoční 70, 787 01 Šumperk Marošek Michal Mgr. 26550881 95 000 70 000
14 Hokejový Klub HOKEJ Šumperk 2003, o.s.družstvo hokeje - starší dorost, junioři Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr Ing. 68318073 533 000 350 000
15 Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o.s. družstvo hokeje  -  mladší dorost Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr Ing. 00494917 799 000 650 000
17 Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK, o.s. fotbal - mužstvo dorostu Evaldova 3, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 567 000 350 000
18 Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK, s.r.o. fotbal - mužstvo mužů Hlavní třída 20, 787 01 Šumperk Svozil Oldřich PhDr., Vymazal Josef 27847861 645 000 440 000

SOUČTY 2 972 500 2 150 000

čí
sl

o

IČ 

Dotace na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců nad 50 tis. Kč
(kompetence ZM)


