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Spis. zn.: 65309/2013 
č. j.: 65310/2013 

U S N E S E N Í  

z 27. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 26. 9. 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. 

 
 

972/13 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
311/11, 494/12, 554/12, 557/12, 727/12, 775/12, 796/13, 797/13, 798/13, 799/13, 
800/13, 802/13, 803/13, 814/13, 818/13, 820/13, 832/13, 833/13, 834/13, 835/13, 
836/13, 838/13, 839/13, 840/13, 851/13, 864/13, 869/13, 870/13, 871/13, 886/13, 
887/13, 888/13, 891/13, 892/13, 896/13, 905/13, 906/13, 908/13, 909/13, 914/13, 
915/13, 916/13, 918/13, 919/13, 922/13, 924/13, 925/13, 926/13, 927/13, 928/13, 
929/13, 930/13, 931/13, 932/13, 933/13, 942/13, 952/13, 955/13, 956/13, 958/13, 
959/13, 962/13, 963/13, 964/13, 968/13, 969/13, 971/13 
 
 

973/13 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1451/09 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  325/11 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  326/11 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  750/12 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  819/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  837/13 do 30.11.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  890/13 do 31.10.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

974/13 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 831/13 ze dne 7. 3. 2013 

ruší 
usnesení ZM č. 831/13 ze dne 7. 3. 2013. 
 

Termín: 26.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

975/13 Výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2013 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2013. 
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976/13 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30. 6. 2013 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30. 6. 2013. 
 

 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2013 (v Kč) 

 
Hospodářský výsledek 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 
Celkem: Hlavní činnost: 

Doplňková 
činnost: 

Základní škola Šumperk,  
Dr. E. Beneše 1 

PaedDr. 
Milan Tichý 537.958,74 480.090,24 57.868,50 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63  

Mgr. 
Radovan Pavelka 129.407,70 71.892,13 57.515,57 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38 

PaedDr. 
Hynek Pálka -444.613,31 -473.707,35 29.094,04 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22 

Mgr. 
Petr Málek 159.221,03 109.074,02 50.147,01 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 21 

Mgr. 
Viktor Verner  411.532,33 -13.650,33 425.182,66 

Mateřská škola Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1 

Mgr. 
Yvona Šimková -75.360,63 -94.761,77 19.401,14 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 238.053,41 180.990,91 57.062,50 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B Pavlína Bošková 259,58 259,58 0,00 
Středisko volného času a ZpDVPP 
Doris Šumperk, Komenského 9 

Mgr.  
Jaroslav Ondráček -758.490,27 -1.011.423,27 252.933,00 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3 

MgA. Kamil 
Navrátil 10.875,74 -198.760,26 209.636,00 

Městská knihovna Šumperk,  
17. listopadu 6 

Mgr. 
Zdeňka Daňková 1.427.509,17 1.422.015,17 5.994,00 

 
 
 

977/13 Plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2013 

schvaluje 
plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2013. 
 

Termín: 26.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

978/13 Veřejná zakázka „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území 
města Šumperka“ 

bere na vědomí 
zadávací dokumentaci pro opakované zadávací řízení veřejné zakázky „Údržba veřejných 
komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka“ zadávanou dle § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zadávací řízení pro období 
platnosti od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2020. Zadávací řízení otevřené, zakázka na služby, zakázka 
významná dle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
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979/13 Veřejná zakázka „Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území 
města Šumperka“ 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, odůvodnění veřejné zakázky „Údržba veřejných komunikací, chodníků a 
příslušenství na území města Šumperka“ zpracované dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 

Termín: 26.09.2013 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 

980/13 MJP - zástavba proluky ul. Radniční – investoři A. Ž., I. B. 

schvaluje 
 
- vyhovět žádosti investorů A. Ž. a I. B. a prodloužit termín pro pravomocnou kolaudaci 

stavby na nový termín 31. 1. 2016 
 

- prominout splatnou smluvní pokutu ve výši 181.200,- Kč s tím, že v případě nesplnění 
termínu pravomocné kolaudace do 31. 1. 2016 uhradí investoři A. Ž. a I. B. společně a 
nerozdílně městu Šumperku jednorázovou smluvní pokutu ve výši 437.700,- Kč 

 
 

Podmínky: 
  

- vlastní kupní smlouva na pozemek bude uzavřena po vybudování celé hrubé stavby dle 
projektové dokumentace, včetně jejího kompletního zastřešení i s položenou krytinou, 
bez osazení vyplní oken a dveří. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 14 dnů po 
kontrole rozsahu hrubé stavby ze strany města, kterou město Šumperk neprodleně 
provede na základě písemné výzvy budoucích kupujících (investorů) a následném 
schválení zastupitelstvem města. Hrubou stavbu včetně zastřešení i s položenou krytinou 
je investor povinen provést nejpozději v termínu do 31. 12. 2014. V případě nesplnění  
tohoto závazku se investoři zavazují městu Šumperk uhradit společně a nerozdílně smluvní 
pokutu ve výši 200.000,- Kč, a to v termínu do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k její úhradě  

- do doby vybudování celé hrubé stavby dle projektové dokumentace včetně jejího 
zastřešení i s položenou krytinou a uzavření vlastní kupní smlouvy na pozemek 
nepřevedou budoucí kupující (investoři) práva a povinnosti ze stavebního povolení, včetně 
práv z vypracované projektové dokumentace na třetí osobu. Investoři rovněž do uzavření 
vlastní kupní smlouvy nezatíží stavbu právem třetí osoby 

- smluvní pokuta ve výši 437.700,- Kč ve prospěch města Šumperka v případě nesplnění 
termínu pravomocné kolaudace stavby do 31. 1. 2016, která nahradí stávající sjednanou 
smluvní pokutu 300,- Kč za každý den prodlení s kolaudací stavby  

- město Šumperk se zavazuje poskytnout součinnost, při výstavbě a pro úspěšnou realizaci 
stavby, kterou je možné po městu Šumperku spravedlivě požadovat  

- v případě, že do 31. 1. 2016 neproběhne pravomocná kolaudace stavby, avšak bude 
dokončena hrubá stavba ve shora specifikovaném rozsahu, město Šumperk bude povinno 
pozemek na budoucí kupující převést (dle již uzavřené platné Smlouvy o smlouvě budoucí 
na prodej pozemku). Město Šumperk však bude oprávněno vyúčtovat jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 437.700,- Kč. Splatnost smluvní pokuty bude sjednána ve lhůtě 
14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě  
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- v případě, že do 31. 1. 2016 neproběhne pravomocná kolaudace stavby a nebude 
dokončena ani hrubá stavba včetně zastřešení i s položenou krytinou, je město Šumperk 
oprávněno od smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 1. 12. 2004 odstoupit v plném 
rozsahu a budoucí kupující (investoři) se zavazují na město Šumperk bezúplatně převést a 
město Šumperk bude oprávněno bezúplatně převzít: 

  

a) všechna práva ze stavebního povolení k budoucímu objektu v ulici Radniční, včetně 
dokumentace pro stavební povolení 

b) rozestavěnou a nedokončenou hrubou stavbu objektu v ulici Radniční, nezatíženou 
právem třetích osob 

 
Termín: 30.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

981/13 MJP - budoucí prodej části p.p.č. 59/2 o výměře cca 30 m2 a části p.p.č. 59/6 
o výměře cca 15 m2 v k.ú. Horní Temenice (plocha určená pro vjezd při ul. Holandské) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 6. 2013 do 27. 6. 2013 dle usnesení rady města č. 3800/13 ze dne 6. 6. 2013, 
budoucí prodej části p.p.č. 59/2 o výměře cca 30 m2 a části p.p.č. 59/6 o výměře cca 15 m2 
v k.ú. Horní Temenice, za podmínek: 
- budoucí kupující: ŠMR, a. s., Hněvkovská 1228/50, Praha 11, PSČ 148 00, IČ 25902784 
- účel prodeje: odstavná plocha vytvořená v rámci stavebních úprav objektu č.p. 2471/151, 

ul. Temenická, Šumperk 
- kupní cena: 400,- Kč/m2 
- 1. splátka na kupní cenu ve výši 11.000,- Kč bude uhrazena před podpisem smlouvy, 

nejpozději při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude 
uhrazen při podpisu smlouvy kupní 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po zaměření stavby, uhrazení kupní ceny jako 
celku, nejpozději však do 31. 12. 2014 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

 
Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

982/13 MJP - poskytnutí finančního příspěvku vlastníkům bytových jednotek v domě na ulici 
Gen. Svobody 40/10 a Gen. Svobody 245/7 za účelem oprav společných částí domu 

schvaluje 
nevyhovět žádosti Z. a H. N., Šumperk, o snížení kupní ceny bytové jednotky v domě č. p. 245 
na ulici Gen. Svobody 7 v Šumperku. 
 

Termín: 26.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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983/13 MJP - poskytnutí finančního příspěvku vlastníkům bytových jednotek v domě na ulici 
Gen. Svobody 40/10 a Gen. Svobody 245/7 za účelem oprav společných částí domu 

schvaluje 
v souvislosti s odprodejem domu č. p. 40 na st.p.č. 258 v k.ú. Šumperk poskytnutí finančního 
příspěvku na opravu společných částí domu vlastníkům bytových jednotek č. 2 ve výši 
71.175,- Kč, č. 3 ve výši 103.102,- Kč a č. 4 ve výši 82.741,- Kč. Smlouva o poskytnutí 
finančního příspěvku bude uzavřena po provedení vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí dle kupní smlouvy, jejímž předmětem bude převod bytové jednotky. 
 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

984/13 MJP - poskytnutí finančního příspěvku vlastníkům bytových jednotek v domě na ulici 
Gen. Svobody 40/10 a Gen. Svobody 245/7 za účelem oprav společných částí domu 

schvaluje 
v souvislosti s odprodejem domu č. p. 245 na st.p.č. 253/1 v k.ú. Šumperk poskytnutí 
finančního příspěvku na opravu společných částí domu vlastníkům bytových jednotek č. 3 ve 
výši 25.905,- Kč, č. 4 ve výši 139.707,- Kč, č. 5 ve výši 54.063,- Kč, č. 6 ve výši 71.391,- Kč a 
č. 7 ve výši 42.973,- Kč. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku bude uzavřena po 
provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, jejímž 
předmětem bude převod bytové jednotky. 
 
 

Termín: 31.03.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

985/13 MJP - prodej bytové jednotky v domě na ulici Gen. Svobody 7 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 2. 7. 2013 do 18. 7. 2013 dle usnesení rady města č. 3882/13 ze dne 27. 6. 2013, prodej 
bytové jednotky č. 245/4  o výměře 139,65 m2 v domě č. p. 245 na st.p.č. 253/1 v obci a k.ú. 
Šumperk (or. ozn. Gen. Svobody 7) spoluvlastnický podíl o velikosti 2098/10000 na 
společných částech domu č. p. 245 na st.p.č. 253/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
2098/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 253/1, za těchto podmínek:  
- kupující: M. K., Oskava, S. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 7.332,- Kč/m2, tj. 1.023.914,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku st.p.č. 253/1 zastavěná část 1.869,- Kč/m2, nezastavěná 

část 400,- Kč/m2, tj. 103.202,- Kč 
- cena za opravy v jednotce 6.585,- Kč 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

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

výši 1.000,- Kč 
Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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986/13 MJP - dohoda o přistoupení k závazku vzniklého z kupní a zástavní smlouvy 
MP-K/0003/2010 – bytová jednotka v domě na ulici Zahradní 17 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o přistoupení k závazku vzniklého z kupní a zástavní smlouvy č. MP-
K/0003/2010, jejímž předmětem je bytová jednotka v domě na ulici Zahradní 17 v Šumperku. 
Přistupitel I. H., Šumperk, se zaváže splácet za dlužníka zbývající část dluhu vzniklého ze shora 
uvedené smlouvy v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.886,- Kč včetně sjednaného 
úroku až do úplného zaplacení. 
 
 

Termín: 30.11.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

987/13 MJP - žádost o bezúplatný převod pozemků st.p.č. 130/1, st.p.č. 130/2, p.č. 169/1, 
p.č. 169/2 a st.p.č. 129 v k.ú. Dolní Temenice (lokalita u hypermarketu Albert na 
ulici Temenické) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům st.p.č. 130/1, st.p.č. 130/2, p.č. 
169/1, p.č. 169/2 a st.p.č 129 v obci Šumperk k.ú. Dolní Temenice ve vlastnictví ČR, ve 
správě Státního pozemkového úřadu dle ustanovení zákona č. 503/2012 Sb. o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. V případě kladného vyřízení 
žádosti o bezúplatný převod výše uvedené pozemky převzít do vlastnictví města Šumperka na 
základě smlouvy uzavřené s ČR - Státním pozemkovým úřadem. 
 
 

Termín: 30.11.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

988/13 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmětem je byt č. 50 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2958/50 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucí kupující A. P., Šumperk, 
ke dni 30. 9. 2013. A. P., Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této 
složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s V. P., Šumperk.  
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/50 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s V. P., Šumperk, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1. 10. 2013. 
 

Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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989/13 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmětem je byt č. 53 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2958/53 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucí kupující M. O., 
Šumperk, ke dni 30. 9. 2013. M. O., Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s O. T., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/53 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s O. T., Šumperk, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1. 10. 2013. 
 

Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

990/13 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmětem je byt č. 22 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2958/22 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí kupující M. B., 
Šumperk, ke dni 30. 9. 2013. M. B., Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s L. M., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/22 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s L. M., Šumperk, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1. 10. 2013. 
 

Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

991/13 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmětem je byt č. 40 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2958/40 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí kupující P. K., 
Šumperk, ke dni 30. 9. 2013. P. K., Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s I. F., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/40 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s I. F., Šumperk, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1. 10. 2013. 
 

Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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992/13 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmět je byt č. 52 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2958/52 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucím kupujícím P. M., 
Vikýřovice, ke dni 30. 9. 2013. P. M., Vikýřovice, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnal se Z. S., Polná. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/52 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, se Z. S., Polná, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1. 10. 2013. 
 

Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

993/13 MJP - bezúplatný převod nemovitostí v areálu Luže 

schvaluje 
bezúplatný převod 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 364/1, Šumperk, IČ 00303461, (dále jen 
nabyvatel), na základě smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a o zřízení věcného 
břemene následujících nemovitostí: 
 
Pozemky: 
p.č.st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 
p.č.st. 1761/1 zastavěná plocha a nádvoří 
p.č.st. 1763 zastavěná plocha a nádvoří 
p.č.st. 1764 zastavěná plocha a nádvoří 
p.č.st. 4509 zastavěná plocha a nádvoří 
p.č.st. 5493 zastavěná plocha a nádvoří 
p.č.st. 5494 zastavěná plocha a nádvoří 
p.č. 1649/1 ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 12 836 m2, který byl geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku a vymezení věcného břemene č. 6162-146/2012 ze dne 
21. 11. 2012 vypracovaným geodetickou kanceláří Ing. Květoslava Berky oddělen z pozemku 
p.č. 1649/1 v k.ú. Šumperk 
p.č. 1649/2 ostatní plocha, manipulační plocha 
Stavby 
bez čp/če jiná stavba na p.č.st. 1761/1 
bez čp/če jiná stavba na p.č.st. 1763 
bez čp/če jiná stavba na p.č.st. 1764 
bez čp/če jiná stavba na p.č.st. 4509 
bez čp/če garáž na p.č.st. 5493 
bez čp/če garáž na p.č.st. 5494 
 
v k.ú. Šumperk, včetně všech součástí a příslušenství, které tvoří: 

 
- komunikace pozemní, plochy a úpravy území, vodovody trubní, profil potrubí DN 80 mm, 

kanalizace trubní, vedení elektrická, přístřešky na kola, inženýrské sítě - přivaděč Nový 
Malín, vodoměrná šachta beton s oc. příklopem, kanalizace, elektrická síť, kabel Al 25 
mm, opěrné zdi, schody venkovní a předložené a vrata ocelová plechová, to vše v celkové 
účetní hodnotě 5.089.288 Kč, které bude přílohou smlouvy 
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- vybavení kuchyně nacházející se v objektu bez čp/če na p.č.st. 1761/1, které bude 

přílohou smlouvy 
 

- kotelna, která je součástí objektu bez čp/če na p.č.st. 1761/1 
 

- trvalé porosty v počtu 95 ks dřevin, které jsou součástí pozemku p.p.č. 1649/1 
 

za následujících podmínek: 
 

1. Nabyvatel se zavazuje o výše uvedené nemovitosti řádně pečovat a užívat je pouze 
k humanitárním a veřejně prospěšným účelům, k provozování sociálních služeb a 
k zajišťování úkolů v rámci integrovaného záchranného systému (současným 
provozovatelem nemovitostí je Armáda spásy v ČR, centrum sociálních služeb, 
Vikýřovická 1495, Šumperk, která užívání nemovitostí k výše uvedeným účelům 
zajišťuje). V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené 
nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat, 
nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze je vložit do obchodní 
společnosti. Toto omezení se sjednává na dobu 25 let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoliv z povinností dle předchozího odstavce, 
dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši: 
 
a) v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti nebo jejich část na třetí 

osobu nebo je vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve 
výši 1,5násobku ceny, kterou nemovitosti měly 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 předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu 
uvedeném v bodu 1, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům 
nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou 
nemovitosti měly 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 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 vyznán. 
 

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 poskytnou odpovídající součinnost. 
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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. 

 
7. Převodce prohlašuje, že k převáděnému majetku byla s Armádou spásy v ČR uzavřena 

smlouva o výpůjčce nemovitostí č. UZSVM/OSU/2817/2010-OSUM na dobu určitou do 
29. 4. 2016. Právní vztah výpůjčky k převáděnému majetku zanikne dnem právních 
účinků vkladu do vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 
8. Převodce prohlašuje, že inženýrské sítě – přivaděč Nový Malín je situován na 

pozemcích p.č.st. 4510, p.č.st. 6031, p.p.č. 1615/1, p.p.č. 1649/8, p.p.č. 1649/9, 
p.p.č. 1516/2, p.p.č. 1516/3, p.p.č. 1510, p.p.č. 1513/1, p.p.č. 1649/1 v k.ú. 
Šumperk, p.č. 2302/1, p.č. 2302/4, p.č. 2303, p.č. 2304/1, p.č. 2304/17, p.č. 
2304/20, p.č. 2304/21, p.č. 2304/22, p.č. 2304/53, p.č. 2304/19, p.č. 2304/85, 
p.č. 2302/2, p.č. 2302/3, p.č. 2304/67, p.č. 2304/84, p.č. 2304/65, p.č. 2304/18, 
p.č. 2304/81, p.č. 2304/88 a p.č. 2304/62 v k.ú. Nový Malín, p.p.č. 2/3, p.p.č. 2/1 a 
p.p.č. 2/2 v k.ú. Dolní Studénky. Tyto pozemky dosud nejsou zatíženy odpovídajícím 
věcným břemenem. 

 
9. Převodce prohlašuje, že k středotlakému plynovodu umístěnému na pozemku p.p.č. 

1649/1 v k.ú. Šumperk je uzavřena smlouva o nájmu plynárenského zařízení č. 6-16-
001/00 ze dne 21. 1. 2000 se společností SMP Net, s. r. o., se sídlem Hornopolní 
3314/38, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 27768961, ve znění Dodatků 
č. 1-3. Nabyvatel se zavazuje, že vstupuje do práv a povinností vyplývajících 
z předmětné smlouvy ve znění jejích dodatků. 

 
10. Převodce dále prohlašuje, že na pozemku p.p.č. 1649/1 jsou umístěny sloupy VVN a 

VN, které zde byly umístěny před rokem 1994 v režimu zákona č. 79/1957 Sb., 
o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon). 

 
11. Povinný a oprávněný berou na vědomí, že na stavbě bez čp/če, jiná stavba na p.č.st. 

1762 v k.ú. Šumperk, obec Šumperk, která zůstává ve vlastnictví převodce, je umístěn 
hlavní rozvaděč nízkého napětí a rozvodné skříně pro rozvody elektrické energie 
k převáděným nemovitostem k této stavbě, ale též k dalším nemovitostem ve 
vlastnictví nabyvatele. Povinný a oprávněný se dohodli, že výše popsané umístění 
zařízení pro rozvod elektrické energie zůstane zachováno, že i vzájemně umožní 
přístup k těmto zařízením a že učiní potřebné kroky k zachování tohoto stavu 
i v případě převodu vlastnictví. 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

994/13 MJP - odkoupení pozemku p.č. 1845/12 v k.ú. Šumperk a na něm vybudovaného díla 
komunikace, včetně opěrných zdí, pozemků p.č. 1845/173 - travní porost, 
p.č. 1845/174 - travní porost, p.č. 1845/175 - travní porost a p.č. 1845/176 - travní 
porost, vše v k.ú. Šumperk, a odkoupení inženýrských sítí (or. plánovaná výstavba 13 
RD „Panorama II“ v lokalitě mezi ul. Na Kopečku a Čsl. armády, pod Holubím vrchem) 

schvaluje 
odkoupení pozemku p.č. 1845/12 – ostatní plocha a na něm stojící vybudované dílo místní 
komunikace, včetně opěrných zdí, pozemku p.č. 1845/173 - travní porost a pozemků p.č. 
1845/174 - travní porost, pozemku p.č. 1845/175 - travní porost a pozemku p.č. 1845/176 - 
travní porost, které byly odděleny z pozemku p.č. 1845/12 geometrickým plánem č. 6306-
145/2013 Ing. Květoslava Berky, vše v k.ú. Šumperk, a dále odkoupení inženýrských sítí, 
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a to splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení vybudovaných v rámci 
výstavby projektu „Obytný soubor Panorama II, Šumperk“ na pozemku p.č 1845/12, p.č. 
1845/156, p.č. 2137/8 a p.č. 1845/172 v k.ú. Šumperk. 

 
Prodávající: FORTEX – AGS, a. s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 92, 

IČ 00150584 
 
Kupující:  Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Kupní cena: 1.000,- Kč k celku + DPH (cena za pozemky činí částku 500,- Kč 

(od DPH osvobozeno dle § 56 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění platném k datu uzavření smlouvy), cena za inženýrské sítě činí 
částku 200,- Kč bez DPH, cena za dílo místní komunikace a opěrných 
zdí činí částku 300,- Kč bez DPH 

 
Předmět koupě: pozemek p.č. 1845/12 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk a na něm 

stojící vybudované dílo místní komunikace, včetně opěrných zdí, 
pozemek p.č. 1845/173 - travní porost a pozemky p.č. 1845/174 - 
travní porost, p.č. 1845/175 - travní porost a pozemek p.č. 1845/176 - 
travní porost, které byly odděleny z pozemku p.č. 1845/12 
geometrickým plánem č. 6306-145/2013 Ing. Květoslava Berky, vše 
v k.ú. Šumperk, a dále inženýrské sítě - splašková a dešťová kanalizace, 
vodovod a veřejné osvětlení vybudované na pozemku p.č. 1845/12, 
p.č. 1845/156, p.č. 2137/8 a p.č. 1845/172 v k.ú. Šumperk. 

 
Další podmínky: 
 

a) návrh vlastní kupní smlouvy po kolaudaci sítí a komunikace, včetně opěrných zdí 
vypracuje FORTEX - AGS, a. s. 

b) geometrický plán pro vymezení komunikace a rozdělení pozemku pod komunikací 
zajistí na své náklady FORTEX - AGS, a. s. 

c) správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu uhradí město 
Šumperk 

d) předání předmětu koupě bude mezi účastníky sepsán předávací protokol, a to za 
účasti zástupce PMŠ a. s. 

 
Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

995/13 MJP - prodej části p.p.č. 3067 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk (ul. Bří Čapků) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 6. 2013 do 27. 6. 2013 dle usnesení rady města č. 3810/13 ze dne 6. 6. 2013, prodej 
části p.p.č. 3067 o výměře 4 m2, dle GP p.p.č. 3067/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- kupní cena: 400,- Kč/m2 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání skutečného stavu 
- kupující: R. M., Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

Termín: 31.10.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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996/13 MJP - prodej p.p.č. 231/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk (or. nám. Republiky) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 6. 2013 do 27. 6. 2013 dle usnesení rady města č. 3781/13 ze dne 6. 6. 2013, prodej 
p.p.č. 231/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena: dle znaleckého posudku 6.910,- Kč 
- účel prodeje: pozemek pod stavbou kioskové trafostanice 
- kupující: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

997/13 MJP - směna pozemků při. ul. Vojanově 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 15. 7. 2013 do 31. 7. 2013 dle usnesení rady města č. 3928/13 ze dne 11. 7. 2013, 
směnu pozemků, přičemž město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, ze svého vlastnictví převede část p.p.č. 487 a část p.p.č. 498/1, dle GP nově 
pozemek označen jako p.p.č. 487/2 o výměře 208 m2, do vlastnictví J. a J. M., Šumperk, a tito 
ze svého vlastnictví převedou městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, část p.p.č. 513/2, dle GP nově pozemek označen jako p.p.č. 513/83 o výměře 
97 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel směny: narovnání majetkoprávních vztahů 
- hodnota směňovaných pozemků: 400,- Kč/m2 s finančním vyrovnáním 
- J. a J. M. doplatí městu Šumperk do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy finanční rozdíl ve 

výši odpovídající rozdílu výměr směňovaných pozemků s ohledem na stanovenou hodnotu 
směňovaných pozemků 

- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu 
do katastru uhradí J. a J. M. 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

998/13 MJP - změna usnesení ZM č. 162/11 ze dne 10. 3. 2011 – budoucí prodej pozemků 
u krematoria v Šumperku 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 162/11 ze dne 10. 3. 2011 ve znění usnesení ZM č. 728/12 ze dne 
15. 11. 2012, kterými byl schválen příslib prodeje st.p.č. 4323, části p.p.č. 589/3 a části 
p.p.č. 589/4, vše v k.ú. Šumperk, společnosti Moravské krematorium s. r. o. se sídlem 
Zábřežská 2076/78, Šumperk, IČ 27802183. Účel příslibu prodeje: pozemek pod stavbou 
krematoria a zázemí k objektu. 
Změnou dochází: 
- k posunutí termínu úhrady kupní ceny 2. splátky z termínu 30. 6. 2013 na nově stanovený 

termín 31. 12. 2013, přičemž se do výše stanovené splátky započítá sleva z kupní ceny 
ve výši 80.000,- Kč, a k posunutí termínu úhrady kupní ceny 3. splátky z termínu 
31. 12. 2013 na nově stanovený termín 31. 6. 2014 

- k posunutí termínu převedení vlastnického práva k pozemku z termínu 30. 4. 2014 nově 
na nejpozději do 30. 9. 2014 
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- k zúžení předmětu budoucího prodeje, kde místo části p.p.č. 589/4 o výměře cca 250 m2 
bude nově cca 150 m2 a místo části p.p.č. 589/3 o výměře cca 1 170 m2 nově cca 
1 100 m2, vše v k.ú. Šumperk 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

999/13 MJP - realizace budoucího prodeje zahrady u domu Denisova 12, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 4. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1675/11 ze dne 10. 11. 2011, 
od 2. 1. 2012 do 18. 1. 2012 dle usnesení rady města č. 1868/11 ze dne 30. 12. 2011 a od 
5. 3. 2012 do 21. 3. 2012 dle usnesení rady města č. 2077/12 ze dne 1. 3. 2012, prodej 
p.p.č. 2000/1 o výměře 857 m2, části p.p.č. 1994/1 o výměře 131 m2, části 1999/8 
o výměře 21 m2, části p.p.č. 3096 o výměře 43 m2, dle GP číslo 6070-9/2012 p.p.č.2000/1 
o výměře 939 m2, p.p.č. 2000/13 o výměře 17 m2 a p.p.č. 2000/14 o výměře 96 m2, vše 
v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada a vymezený prostor k domu Denisova 12, Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, stanoveno smlouvou budoucí kupní obch /0055/2012/Vr, 

kupující H. V. bude kupní cena doplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy 
- kupujícím se v souladu s podmínkami smlouvy obch/0055/2012/Vr  za vybudování plochy 

pro parkování v rozsahu cca 200 m2 uznává sleva z kupní ceny ve výši 30.000,- Kč, která 
byla započítána do stanovené kupní ceny smlouvou budoucí kupní s ohledem na již 
vybudovanou zpevněnou plochu pro parkování před podpisem smlouvy budoucí kupní 

- kupující: P. E., spoluvlastnický podíl o velikosti 2972/10000 na p.p.č. 2000/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2643/10000 na p.p.č. 2000/13, M. G., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 2414/10000 na p.p.č. 2000/1 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 2085/10000 na p.p.č. 2000/13, B. J., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 2671/10000 na p.p.č. 2000/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2342/10000 
na p.p.č. 2000/13, Z. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1315/10000 na p.p.č. 2000/13, 
všichni bytem Šumperk, H. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1943/10000 na p.p.č. 
2000/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1615/10000 na p.p.č. 2000/13, bytem Praha, 
M. F., p.p.č. 2000/14, bytem Šumperk 

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

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1000/13 MJP - realizace budoucího prodeje zahrady u domu B. Václavka 8, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 6. 4. 2009 do 23. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3466/09 ze dne 26. 3. 2009 a 
usnesením ZM č. 1594/10 ze dne 22. 4. 2010 a č. 1688/10 ze dne 17. 6. 2010, kterými byl 
schválen budoucí prodej, realizaci prodeje p.p.č. 1450/7 o výměře 222 m2, p.p.č. 1450/28 
o výměře 85 m2, p.p.č. 1450/29 o výměře 99 m2, p.p.č. 1450/30 o výměře 99 m2, p.p.č. 
1450/31 o výměře 99 m2 a p.p.č. 1450/27 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, stanoveno smlouvou budoucí kupní obch/0058/20010/Vr, 

kupní cena bude doplacena kupujícími nejpozději při podpisu kupní smlouvy 
- kupující: F. P., Šumperk, p.p.č. 1450/28, p.p.č. 1450/27 a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 

1450/7, P. a Z. D., p.p.č. 1450/29 a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1450/7, 
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M. S., Rýmařov, p.p.č. 1450/30 a podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1450/7, E. H., Šumperk, 
p.p.č. 1450/31 a podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1450/7, vše v k.ú. Šumperk 

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

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1001/13 MJP - výstavba parkovacího domu a polyfunkčních domů - ul. Langrova 

bere na vědomí 
odstoupení od záměru budoucího prodeje p.p.č. 2346, st.p.č. 469/2, st.p.č. 454/2, p.p.č 
276/9 a p.p.č. 2347 a budovy bez č. p. na st.p.č. 454/2, vše v k.ú. Šumperk, které písemně 
dne 5. 9. 2013 podal budoucí kupující shora uvedeného předmětu budoucího prodeje, 
společnost SAN-JV s. r. o., se sídlem Lidická 56, Šumperk. 
Budoucí prodávající se zavazuje, že budoucímu kupujícímu vrátí složenou zálohu na kupní 
cenu do 7 dnů ode dne vrácení projektové dokumentace na inženýrské sítě. 
 
 

1002/13 MJP - změna usnesení ZM č. 744/12 ze dne 15. 11. 2012 (zahrada a vjezd 
na zahradu u domu Vančurova 3) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 744/12 ze dne 15. 11. 2012, kterým byl schválen budoucí prodej 
zahrady u domu Vančurova 3, Šumperk, takto: 
- ve druhé odrážce, kde místo úhrady kupní ceny v 11 splátkách bude nově: dále bude kupní 

cena uhrazena nejpozději do 30. 4. 2014 
- v poslední odrážce, kde je stanoven termín podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, 

bude místo nejpozději do 30. 4. 2013 nově nejpozději do 31. 10. 2013 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 744/12 ze dne 15. 11. 2012 zůstávají 
nezměněny. 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1003/13 MJP - výstavba řadových domů - lokalita Kanadská (za katastrálním úřadem) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 222/07 ze dne 12. 4. 2007, usnesení ZM č. 558/07 ze dne 
13. 12. 2007, usnesení ZM č. 964/08 ze dne 11. 12. 2008, usnesení ZM č. 1289/09 ze dne 
6. 8. 2009, usnesení ZM č. 376/11 ze dne 22. 9. 2011 a usnesení ZM č. 729/12 ze dne 
15. 11. 2012, kterými byl schválen příslib prodeje p.p.č. 1291/3, p.p.č. 1291/6, p.p.č. 
1278/18 a p.p.č. 3019, včetně zídky, vše v k.ú. Šumperk, společnosti  SAN-JV s. r. o. se sídlem 
Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618961. Účel příslibu prodeje: bytová výstavba včetně 
příjezdových komunikací a chodníků. 
Změnou dojde k nově stanovenému termínu v doplněném ustanovení, které je obsahem 
dodatku č. 4 ze dne 16. 1. 2012, kde se nově stanovuje termín předložení územního 
rozhodnutí na výstavbu z termínu 30. 9. 2013 nově na 31. 1. 2014 s tím, že tento termín je 
konečný. V případě nepředložení územního rozhodnutí na výstavbu bude budoucím 
prodávajícím, tj. městem Šumperk, uplatněno právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu. 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1004/13 MJP - směna pozemků mezi městem Šumperk a L. K. v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 6. 2013 do 27. 6. 2013 dle usnesení rady města č. 3795/13 ze dne 6. 6. 2013, 
směnu pozemků, přičemž město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, ze svého vlastnictví převede část p.p.č. 227/1, dle GP nově pozemek označen 
jako p.p.č. 227/5 o výměře 129 m2, do vlastnictví L. K., Šumperk, a ten ze svého vlastnictví 
převede městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, část p.p.č. 
1212, dle GP nově pozemek označen jako p.p.č. 1212/4 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Horní 
Temenice, za podmínek: 
- hodnota směňovaných pozemků: 300,- Kč/m2 
- L. K. doplatí městu Šumperk do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy finanční rozdíl ve výši 

odpovídajícího rozdílu výměr směňovaných pozemků s ohledem na stanovenou hodnotu 
směňovaných pozemků 

- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu 
do katastru uhradí L. K. a oprávněný z věcného břemene 

- společně se směnou pozemku bude zřízeno ve prospěch vlastníka budovy s č. p. 2248 na 
st.p.č. 212 v k.ú. Horní Temenice věcné břemeno spočívající v právu uložení a správy 
přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace 

 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1005/13 MJP - prodej části p.p.č. 227/1 o výměře 7 m2 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 6. 2013 do 27. 6. 2013 dle usnesení rady města č. 3796/13 ze dne 6. 6. 2013, prodej 
části p.p.č. 227/1 o výměře 7 m2, dle GP nově pozemek označen jako p.p.č. 227/6 o výměře 
7 m2 v k.ú. Horní Temenice, za dále uvedených podmínek: 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: J. a A. Š., Šumperk 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

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

zápis vkladu do katastru 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1006/13 MJP - dohoda k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

schvaluje 
uzavřít dohodu k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 37/Vk/HT, která byla uzavřena 
mezi městem Šumperk, jako budoucím kupujícím, a K. a A. K., Šumperk, jako budoucími 
prodávajícími, jejímž předmětem je budoucí prodej části p.p.č. 1212 o výměře 2 m2 v k.ú. 
Horní Temenice. Smlouva byla uzavřena v rámci přípravy stavby „Inženýrské sítě, komunikace 
a regulace potoka Temence v Dolní a Horní Temenici“. Při podpisu dohody bude budoucími 
prodávajícími vrácena vyplacená záloha na kupní cenu ve výši 120,- Kč. 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1007/13 MJP - správa majetku – poplatek z prodlení 

schvaluje 
prominutí úhrady poplatku z prodlení, vzniklého z žalovaných pohledávek z nájemného a 
služeb spojených s užíváním obecního bytu na adrese Jesenická v Šumperku, vůči dlužníku 
J. S., Šumperk, a to pro potřeby schválení oddlužení dlužníka v rámci insolvenčního řízení, 
vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 11143/2013. 
 
 

Termín: 13.11.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1008/13 MJP - výstavba RD – při ul. Hrubínově (vedle nově vybudovaného parku) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008, č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009, 
č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, č. 1850/10, č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010, č. 371/11 ze 
dne 22.9. 2011 a č. 688/12 ze dne 20. 9. 2012, kterými bylo schváleno vydání příslibu 
prodeje p.p.č. 1662/19 o výměře 21 713 m2, části p.p.č. 1581/1 o výměře cca 560 m2, části 
p.p.č. 1581/2 o výměře cca 50 m2 a části p.p.č. 1534/42 o výměře cca 75 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, budoucí kupující REAL SYSTEM DEVELOPMENT a. s., se sídlem Lessnerova 263, 
Petrovice, Praha, PSČ 109 00. 
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0036/2008/Vr ze dne 7. 1. 2009 
ve znění dodatku č. 1, 2, 3 smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne 10. 7. 2009 a smlouvy obch 
0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010, dodatku ze dne 16. 1. 2012 a dodatku č. 2 ze dne 
23. 1. 2013 ke smlouvám obch 0036/2008/Vr ze dne 7. 1. 2009 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 
smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne 10. 7. 2009 a smlouvy obch 0064/2010/Vr ze dne 
19. 11. 2010, které spočívají: 
- v posunutí termínu zahájení výstavby jednotlivých etap výstavby a jejich následných 

kolaudací. Nově tedy první etapa výstavby bude zahájena nejpozději v říjnu 2014 a 
kolaudována nejpozději do 30. 6. 2015, druhá etapa bude zahájena nejpozději v říjnu 
2015 a kolaudována nejpozději do 30. 6. 2016, třetí etapa bude zahájena nejpozději 
v říjnu 2016 a kolaudována nejpozději do 30. 6. 2017 

- k nově označenému předmětu budoucího prodeje u smlouvy obch/0035/2009, kde místo 
část p.p.č. 1662/1 o výměře cca 3 000 m2 bude nově p.p.č. 1662/24 o výměře 2 262 m2 
a p.p.č. 1668/23 o výměře 501 m2 

- v posunutí termínu převodu vlastnického práva k pozemkům po jednotlivých etapách, nově 
tedy 1. etapa do 30. 9. 2015, 2. etapa do 30. 9. 2016 a 3. etapa do 30. 9. 2017 

- v posunutí termínu úhrady zálohy na kupní cenu ze smlouvy obch/0035/2009/ z termínu 
nejpozději do 30. 4. 2014 nově před zahájením stavebních prací 2. etapy, nejpozději do 
30. 9. 2015 

- budoucí prodávající neuplatňuje vůči budoucímu kupujícímu sjednanou úhradu smluvní 
pokuty ve výši 50.000,- Kč, která byla sjednána v případě nedodržení výstavby 
inženýrských sítí a komunikačního napojení ve stanoveném termínu. Smluvní pokuta bude 
uplatněna vždy při nedodržení termínu kolaudace výstavby inženýrských sítí a 
komunikačního napojení v jednotlivých etapách 
 

Další podmínky stanovené usnesením ZM č. 873/08, ve znění usnesení ZM 
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, usnesení ZM 
č. 1850/10, usnesení ZM č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010, usnesení ZM č. 371/11 ze dne 
22. 9. 2011 a usnesení ZM č. 688/12 ze dne 20. 9. 2012 neuvedená v tomto usnesení 
zůstávají nezměněny. 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1009/13 MJP - realizace prodeje zahrady u domu Zábřežská 68, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 13. 5. 2010 do 17. 5. 2010 dle usnesení rady města č. 5266/10 ze dne 13. 5. 2010 a 
usneseními zastupitelstva města č. 1797/10 ze dne 16. 9. 2010 a č. 164/11 ze dne 
10. 3. 2011, kterými byl schválen budoucí prodej, realizaci prodeje p.p.č. 585/3 o výměře 
1 894 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, stanoveno smlouvou budoucí kupní obch/0071/2010/Vr, kupní 

cena byla budoucími kupujícími uhrazena v souladu se smlouvou 
- kupující: M. B., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na p.p.č. 585/3, a M. S., 

Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/3 v k.ú. Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
- prodávající uhradí geometrický plán z důvodu přepracovanosti geometrického plánu 

v zájmu prodávajícího 
Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1010/13 Otevřený dopis zastupitelstvu města Šumperka 

bere na vědomí 
otevřený dopis zastupitelstvu města Šumperka od obyvatel ulice Evaldova 36, 38, 40, 42 
v Šumperku a dopis od jednatele MPS EXAKT, s. r. o., č. j. MUSP 76571/2013. 
 
 

1011/13 ÚAP ORP Šumperk – Smlouva o spolupráci Olomouckého kraje a města Šumperk 
k projektu „Nástroje ÚAP“ 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu „Nástroje ÚAP“ mezi městem Šumperk a 
Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460. 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1012/13 Přísedící okresního soudu 

volí 
na základě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 
v platném znění, a na základě doporučení předsedkyně Okresního soudu v Šumperku 
Mgr. Jany Veselé přísedícími Okresního soudu v Šumperku na čtyřleté volební období počínající 
zvolením v roce 2013 tyto občany: 
 
M. F., Šumperk 
J. H., Šumperk 
J. K., Šumperk 
M. K., Šumperk 
R. K., Šumperk 
V. K., Šumperk 
B. L., Šumperk 
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A. M., Šumperk 
Z. M., Šumperk 
M. S., Šumperk 
S. S., Šumperk 
Z. Š., Šumperk 
V. Š., Šumperk 
M. V., Šumperk 
O. V., Šumperk 
M. Z., Šumperk  
P. H., Šumperk 
J. O., Šumperk 
J. P., Šumperk 

 
Termín: 26.09.2013 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 

1013/13 Žádost o navýšení VFP - Ječmínek o. p. s. 

schvaluje 
 
a) navýšení veřejné finanční podpory organizaci Ječmínek, o. p. s., Evaldova 25, Šumperk, 

IČ 26835932, dle žádosti organizace ve výši 100 tis. Kč, tj. z 414 tis. Kč  
na 514 tis. Kč pro rok 2013 a léta následující 
 

b) mimořádné navýšení veřejné finanční podpory organizaci Ječmínek, o. p. s., Evaldova 25, 
Šumperk, IČ 26835932, dle žádosti organizace ve výši 82 tis. Kč, tj. z 514 tis. Kč  
na 596 tis. Kč pro rok 2013. Navýšení bude poskytnuto účelově na pořízení vybavení jeslí 

 
 
Termín: 26.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

1014/13 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2012/2013 

bere na vědomí 
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2012/2013. 
 
 

1015/13 Návrh na pojmenování nových ulic v lokalitě Hrabenovská a Skalka 

schvaluje 
 
- názvy dvou nově vzniklých ulic v lokalitě Hrabenovská: „Estonská“ a „Litevská“ dle grafické 

přílohy č. 1 
 

- názvy čtyř nově vzniklých ulic v lokalitě Skalka: „Islandská“, „Norská“, „Švédská“ a 
„Dánská“ dle grafické přílohy č. 2 

 
Termín: 26.09.2013 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1016/13 Ceny města Šumperka za rok 2013 
 
schvaluje 
časový harmonogram pro udílení Cen města Šumperka za rok 2013. 
 

Termín: 26.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

 
1017/13 Ceny města Šumperka za rok 2013 

 
schvaluje 
vylosování deseti navrhovatelů ocenění na Ceny města Šumperka za rok 2013 s tím, že každý 
vylosovaný obdrží dvě vstupenky na slavnostní večer. 
 

Termín: 26.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 
 

1018/13 Ceny města Šumperka za rok 2013 
 
schvaluje 
prodej vstupenek na Ceny města Šumperka za rok 2013 pro veřejnost (39 míst ve 4. a 5. řadě 
a 14 míst na balkoně). Prodejní cena jedné vstupenky je 50,- Kč. 
 

Termín: 26.09.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

1019/13 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 20. 6. 2013 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 20. 6. 2013. 
 
 

1020/13 Zápisy z finančního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 23/2013 z jednání finančního výboru dne 12. 8. 2013 a zápis č. 24/2013 z jednání 
finančního výboru dne 9. 9. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

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


