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Spis. zn.: 86459/2013 
č. j.: 86498/2013 

U S N E S E N Í  

z 28. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 7. 11. 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. 

 

1021/13 Veřejná finanční podpora FK SAN-JV Šumperk o. s. 

schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka, a to navýšení o 1 mil. Kč na 
sezónu 2014/2015 (od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015) občanskému sdružení Fotbalový klub 
SAN-JV Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČ 26999501, za předpokladu zřízení Sportovního 
Centra Mládeže s dotací MŠMT. 
Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou schválené 
usnesením ZM č. 781/12. 

Termín: 31.01.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1022/13 Veřejná finanční podpora FK SAN-JV Šumperk o. s. 

ukládá RM 
zapracovat do návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2014 částku 500 tis. Kč pro občanské 
sdružení Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČ 26999501. 
 

Termín: 31.01.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1023/13 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 s. r. o. 

schvaluje 
opravu usnesení č. 924/13 ze dne 30. 6. 2013 týkající se poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města společnosti Hokej Šumperk 2003 s. r. o. se sídlem Žerotínova 470/55B, 
Šumperk, kde místo hokejové sezóny 2012/2013 má být správně hokejová sezóna 
2013/2014 (od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014) a dále se vypouští z bodu 1 usnesení slovo 
„sponzorských“. 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1024/13 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
842/13, 903/13, 936/13, 937/13, 938/13, 939/13, 940/13, 941/13, 943/13, 945/13, 
946/13, 948/13, 949/13, 950/13, 951/13, 954/13, 957/13, 960/13, 970/13, 974/13, 
977/13, 979/13, 980/13, 982/13, 988/13, 989/13, 990/13, 991/13, 992/13, 995/13, 
1012/13, 1013/13, 1015/13, 1016/13, 1017/13, 1018/13 



ZM 28 – 07.11.2013 
 

 
2 

 
 

1025/13 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  744/12 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  890/13 do 30.11.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  934/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  935/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  944/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  947/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  953/13 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  981/13 do 07.11.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 
 

1026/13 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení ZM č. 981/13 ze dne 26. 9. 2013 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 981/13 ze dne 26. 9. 2013, kde má být místo chybně uvedeného 
IČ 25902784 správně uvedeno IČ 60793295. 
 

Termín: 07.11.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1027/13 Časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2014 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2014. 
 
 

1028/13 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2014 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2014. 
 
 

Termín: 07.11.2013 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1029/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

ruší 
usnesení č. 830/13 ze dne 7. 3. 2013 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 07.11.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1030/13 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
 
1. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců z rozpočtu města Šumperka 
 

2. seznam vyjmenovaných akcí a vyjmenovaných činností v roce 2014 
 

- Klášterní hudební slavnosti (8. ročník) 
- Divadlo v parku 2014 (21. ročník) 
- Klasika Viva (14. ročník) 
- Špek (8. ročník) 
- Preludium (41. ročník) 
- Blues Alive (19. ročník) 
- XXIV. Mezinárodní folklorní festival CIOFF, IOV, Šumperk 2014 
- XI. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 2013 
- Džemfest (15. ročník) 
- Město čte knihu 2014 (10. ročník) 

 
- HK Mladí draci Šumperk, o. s. 
- FK SAN-JV ŠUMPERK, o. s. 
- TJ Sokol Šumperk, o. s. 
- TJ Šumperk, o. s. 

 
3.  časový harmonogram 

 
- 07.11.2013 předložení materiálu na jednání ZM a jeho schválení 
- od 23.12.2013 zveřejnění podmínek na internetových stránkách města (včetně 

formulářů žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji v lednu 2014 (termín bude 
upřesněn) 

- 02.01.2014 od 08:00 hod. zahájení podávání žádostí 
- 09.01.2014 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do RM 

na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti 

- 23.01.2014 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do ZM 
na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti 

- 31.01.2014 do 14:15 hod. ukončení přijímání žádostí 
- 13.03.2014 předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na rozdělení 

finančních prostředků vyčleněných na granty a dotace jednotlivým žadatelům do RM 
ke schválení a k doporučení pro rozhodnutí ZM 

- 27.03.2014 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných 
na granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení 
 

Termín: 07.11.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1031/13 Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 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 zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydání obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností 
od 1. 12. 2013. 

Termín: 07.11.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

1032/13 MJP - prodej pozemků u domu U Sanatoria 18, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 12. 2012 do 27. 12. 2012 dle usnesení rady města č. 3118/12 ze dne 6. 12. 2012 a 
od 23. 8. 2013 do 8. 9. 2013 dle usnesení rady města č. 4017/13 ze dne 22. 8. 2013, prodej 
části p.p.č. 2304, části st.p.č. 1742/2 a části p.p.č. 1992/12, dle GP st.p.č. 1742/2 o výměře 
300 m2, p.p.č. 1992/10 o výměře 63 m2, p.p.č. 1992/33 o výměře 51 m2, p.p.č. 1992/34 
o výměře 46 m2, p.p.č. 1992/35 o výměře 42 m2, p.p.č. 1992/36 o výměře 42 m2, p.p.č. 
1992/37 o výměře 47 m2 a p.p.č. 1992/38 o výměře 60 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: vstup a zahrada k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: Z. a J. B., p.p.č. 1992/33 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 

1742/2, H. P., p.p.č. 1992/38 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1742/2, 
H. U., p.p.č. 1992/37 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1742/2, M. a L. Ř., 
p.p.č. 1992/34 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1742/2, všichni bytem 
Šumperk, Z. B., 1/2 p.p.č. 1992/38 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na st.p.č. 
1742/2, bytem Šumperk, J. J., 1/2 p.p.č. 1992/38 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 
na st.p.č. 1742/2, V. K., p.p.č. 1992/35 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1742/2, Rapotín, M. M., p.p.č. 1992/10 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1742/2, bytem Šumperk 

- kupujícím bude uznána sleva z kupní ceny za zřízení věcného břemene vedení veřejného 
osvětlení v celkové výši 6.000,- Kč, přičemž podíl slevy na jednotlivé kupující bude 
vypočten v podílu odkupovaného vlastnického podílu na st.p.č. 1742/2 v k.ú. Šumperk. 
Věcné  břemeno bude zřízeno ve prospěch prodávajícího st.p.č. 1742/2 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek 
k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 

 
Termín: 28.02.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1033/13 MJP - prodej pozemků u bývalé veterinární správy 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 2 .2013 do 27. 2. 2013 dle usnesení rady města č. 3326/13 ze dne 7. 2. 2013, prodej 
st.p.č. 586/4 o výměře 1 m2, st.p.č. 586/3 o výměře 2 m2 a části p.p.č. 1354/1, dle GP p.p.č. 
1354/14 o výměře 588 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: vymezený prostor k objektu na st.p.č. 586/2 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 266.260,- Kč - úřední cena dle znaleckého posudku č. 1756 ze dne 

3. 9. 2013 
- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
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- kupující: ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Generální ředitelství cel, se sídlem 
Budějovická 1387/7, Praha, Michle, PSČ 140 00 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu ve výši 9.000,- Kč a 
náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ve výši 1.700,- Kč, náklady budou 
uhrazeny společně s kupní cenou před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru 

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

Termín: 28.02.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1034/13 MJP - realizace prodeje pozemků u domu Reissova 19, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 22. 11. 2010 do 8. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 59/10 ze dne 18. 11. 2010 a od 
22. 3. 2011 do 7. 4. 2011 dle usnesení rady města č. 586/11 ze dne 17. 3. 2011 a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 210/11 ze dne 14. 4. 2011, kterým byl schválen budoucí 
prodej, prodej st.p.č. 1596/2 o výměře 366 m2, části p.p.č. 1999/7 o výměře cca 235 m2 a 
části p.p.č. 1999/12 o výměře cca 6 m2, dle GP st.p.č. 1596/2 o výměře 334 m2, p.p.č. 
1999/31 o výměře 35 m2, p.p.č. 1999/30 o výměře 61 m2, p.p.č. 1999/29 o výměře 49 m2, 
p.p.č. 1999/28 o výměře 66 m2, p.p.č. 1999/7 o výměře 37 m2, p.p.č. 1999/27 o výměře 
10 m2 a p.p.č. 3161 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: stanovena smlouvou budoucí kupní obch/0070/2011 300,- Kč/m2, doplatek 

kupní ceny bude uhrazen před podpisem kupní smlouvy. Kupujícím se uznává sleva 
z kupní ceny u st.p.č. 1596/2 v k.ú. Šumperk ve výši 7.700,- Kč za svažitost pozemku a 
vedení veřejného osvětlení 

- kupující: J. J., p.p.č. 1999/31 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1596/2, 
J. a H. K., p.p.č. 1999/28, p.p.č. 3161 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1596/2, K. a A. P., p.p.č. 1999/30, p.p.č. 1999/27 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na st.p.č. 1596/2, všichni bytem Šumperk, M. a L. R., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na st.p.č. 1596/2, bytem Šumperk, P. A., p.p.č. 1999/29 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/7 na st.p.č. 1596/2, bytem Šumperk, J. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na 
st.p.č. 1596/2, bytem Šumperk, a S. L., p.p.č. 1999/7 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/7 na st.p.č. 1596/2, bytem Velké Losiny 

- kupující berou na vědomí, že na části st.p.č. 1596/2 bude současně s prodejem pozemku 
sjednáno bezúplatné věcné břemeno vedení veřejného osvětlení ve prospěch města 
Šumperka 

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

Termín: 28.02.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1035/13 MJP - realizace prodeje pozemků u domu Denisova 10, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1666/11 a č. 1675/11 a od 
5. 3. 2012 do 21. 3. 2012 dle usnesení rady města č. 2077/12 ze dne 1. 3. 2012 a podle 
usnesení zastupitelstva města č. 657/12 ze dne 23. 2. 2012, kterým byl schválen budoucí 
prodej, prodej st.p.č. 5664 o výměře 17 m2, části p.p.č. 3096, části p.p.č. 1994/1, části st.p.č. 
1746/2 a části p.p.č. 1999/8, dle měřičského náčrtu p.p.č. 3096/2 o výměře 240 m2, p.p.č. 
3096/3 o výměře 9 m2, p.p.č. 3096/4 o výměře 55 m2, p.p.č. 1999/8 o výměře 90 m2, p.p.č. 
1999/50 o výměře 47 m2, p.p.č. 1999/51 o výměře 69 m2 a p.p.č. 1999/52 o výměře 60 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
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- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou budoucí kupní obch/0067/2012 
na 300,- Kč/m2 

- kupující: M. F., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, D. H., Nový 
Malín, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/4 a 
p.p.č. 1999/51, S. H., Brno, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 3/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 3/7 
na p.p.č. 3096/4 a p.p.č. 1999/8, P. I., Bludov, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na 
p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/4, J. a M. K., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/4, st.p.č. 5664 a p.p.č. 1999/50, M. O., Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/4 a p.p.č. 1999/52, 
a P. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3 

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

Termín: 28.02.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1036/13 MJP - realizace budoucího prodeje pozemků u domu Nemocniční 48, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 5. 11. 2008 do 23. 11. 2008 dle usnesení rady města č. 2797/08 ze dne 30. 10. 2008 
a od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5262/10 ze dne 13. 5. 2010 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 1801/10 ze dne 16. 9. 2010, kterým byl schválen 
budoucí prodej, prodej p.p.č. 584/2 o výměře 106 m2, st.p.č. 912 o výměře 464 m2, p.p.č. 
583/2 o výměře 403 m2 a části p.p.č. 565/8 o výměře 143 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 565/8 
o výměře 143 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: pozemek pod domem a zahrada k domu 
- kupní cena: uhrazena, stanovena smlouvou budoucí kupní obch/0062/2010, zahrada 

300,- Kč/m2, pozemek pod domem 105,- Kč/m2 
- kupující: E. Ch., Staré Město 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 

Termín: 28.02.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1037/13 MJP - realizace budoucího prodeje pozemků u domu Vančurova 9, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1696/11 ze dne 10. 11. 2011 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 575/12 ze dne 26. 4. 2012, kterým byl schválen 
budoucí prodej, prodej p.p.č. 460/1 o výměře 127 m2, p.p.č. 460/10 o výměře 103 m2, p.p.č. 
460/11 o výměře 281 m2, p.p.č. 460/12 o výměře 129 m2, p.p.č. 3217 o výměře 19 m2, p.p.č. 
3218 o výměře 13 m2 a st.p.č. 951/5 o výměře 173 m2, dle GP st.p.č. 951/5 rozdělena na 
st.p.č. 951/5 o výměře 162 m2 a p.p.č. 3220 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 byla uhrazena dle podmínek smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

obch/0054/2012 
- kupující: P. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/6 na p.p.č. 460/1, J. a L. P., p.p.č. 3217, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 
na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 460/1, B. a Z. P., p.p.č. 
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460/11, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/6 na p.p.č. 460/1, J. a M. R., p.p.č. 3220, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 
na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 460/1, E. a M. S., p.p.č. 
3218, p.p.č. 460/10 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 951/5 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 460/1, V. a J. Š., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/6 na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 460/1, 
všichni bytem Šumperk, a M. K., Šumperk, p.p.č. 460/12 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 
Termín: 28.02.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1038/13 MJP - realizace budoucího prodeje pozemků u domu B. Václavka 9, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5261/10 ze dne 13. 5. 2010 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 1853/10 ze dne 16. 9. 2010, kterým byl schválen 
budoucí prodej, prodej části p.p.č. 1439/1 a části st.p.č. 1707/2, dle GP p.p.č. 1439/18 
o výměře 44 m2, p.p.č. 1439/19 o výměře 41 m2, p.p.č. 1439/29 o výměře 21 m2, p.p.č. 
1439/30 o výměře 22 m2, p.p.č. 1439/31 o výměře 23 m2, p.p.č. 1439/32 o výměře 23 m2, 
p.p.č. 1439/33 o výměře 326 m2, p.p.č. 1439/34 o výměře 62 m2, p.p.č. 1439/35 o výměře 
24 m2 a st.p.č. 1707/3  o výměře 257 m2, vše v k.ú.Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, bude dorovnána kupujícími před podpisem kupní smlouvy 
- kupující: J. A. podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1707/3, podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 

1439/33, podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1439/19 a podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
1439/32, L. N. podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1707/3, podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 
1439/33, podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1439/19 a podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
1439/32, J. a M. A. podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1707/3, podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 
1439/33 a p.p.č. 1439/30, V. a S. R. podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1707/3, podíl 
o velikosti 1/4 na p.p.č. 1439/33, p.p.č. 1439/29 a p.p.č. 1439/34, M. a J. V. podíl 
o velikosti 1/4 na st.p.č. 1707/3, podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1439/33, p.p.č. 1439/18, 
p.p.č. 1439/35  a p.p.č. 1439/31, všichni bytem Šumperk 

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

Termín: 28.02.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1039/13 MJP - prodej části p.p.č. 2256 o výměře 346 m2 v k.ú. Šumperk (pozemek pod 
rampou u bytového domu Žižkova 1) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 23. 8. 2013 do 9. 9. 2013 dle usnesení rady města č. 4026/13 ze dne 22. 8. 2013, prodej 
části p.p.č. 2256 o výměře 346 m2, dle GP p.p.č. 2256/3 o výměře 346 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- kupní cena: 250,- Kč/m2 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání skutečného stavu (součást budovy Žižkova 

2840/1, Šumperk) 
- kupující: ŠMR, a. s., Hněvkovská 1228/50, Praha, PSČ 148 00, IČ 60793295 
- 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 nemovitostí 
 

Termín: 31.01.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1040/13 MJP - prodej částí pozemků o celkové výměře 54 m2 v k.ú. Šumperk (pozemky 
za oplocením parku nad ul. Slovanskou) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5421/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej 
části p.p.č. 389/5 o výměře 11 m2, dle GP č. 5580-562/2009 ze dne 2. 10. 2009 označené 
jako p.p.č. 389/7 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: J. A., Šumperk 
- kupní cena: 10,- Kč/m2 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání skutečného stavu (pozemek za oplocením parku 

nad ul. Slovanskou) 
- 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 nemovitostí 

 
Termín: 31.01.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1041/13 MJP - prodej částí pozemků o celkové výměře 54 m2 v k.ú. Šumperk (pozemky 
za oplocením parku nad ul. Slovanskou) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5421/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej 
části p.p.č. 387/3 o výměře 15 m2, dle GP č. 5580-562/2009 ze dne 2. 10. 2009 označené 
jako p.p.č. 387/7 o výměře 15 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: COMEC consulting, v. o. s., Slovanská 2872/9, Šumperk, IČ 47984147 
- kupní cena: 10,- Kč/m2 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání skutečného stavu (pozemek za oplocením parku 

nad ul. Slovanskou) 
- 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 nemovitostí 

 
Termín: 31.01.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1042/13 MJP - prodej částí pozemků o celkové výměře 54 m2 v k.ú. Šumperk (pozemky 
za oplocením parku nad ul. Slovanskou) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5421/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej 
části p.p.č. 387/3 o výměře 21 m2, dle GP č. 5580-562/2009 ze dne 2. 10. 2009 označené 
jako  p.p.č. 387/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: Z. F., Hraběšice 
- kupní cena: 10,- Kč/m2 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání skutečného stavu (pozemek za oplocením parku 

nad ul. Slovanskou) 
- 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 nemovitostí 
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Termín: 31.01.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1043/13 MJP - prodej částí pozemků o celkové výměře 54 m2 v k.ú. Šumperk (pozemky 
za oplocením parku nad ul. Slovanskou) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5421/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej 
části p.p.č. 387/3 o výměře 7 m2, dle GP č. 5580-562/2009 ze dne 2. 10. 2009 označené 
jako p.p.č. 387/9 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: P. C., Šumperk 
- kupní cena: 10,- Kč/m2 
- účel prodeje: majetkoprávní narovnání skutečného stavu (pozemek za oplocením parku 

nad ul. Slovanskou) 
- 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 nemovitostí 

 
 
Termín: 31.01.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1044/13 MJP - realizace výkupu části st.p.č. 532/3 v k.ú. Šumperk od spol. SMP Net, s. r. o. 
(or. při ul. Okružní) 

schvaluje 
na základě usnesení zastupitelstva města č. 377/11 ze dne 22. 9. 2011, kterým byl schválen 
budoucí výkup části st.p.č. 532/3 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Šumperk, realizaci výkupu výše 
uvedené části st.p.č. 532/3, dle GP p.p.č. 2044/5 o výměře 23 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel výkupu: realizace stavby „Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku“ 
- prodávající: SMP Net, s. r. o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, Moravská Ostrava, 

PSČ 702 72, IČ 27768961 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, IČ 00303461 
- kupní cena dle znaleckého posudku: 180,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření vlastní kupní smlouvy 
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč 
 

Termín: 31.01.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1045/13 MJP - správa majetku - odpis pohledávek 

schvaluje 
prominutí a odpis pohledávky v celkové výši 47.110,30 Kč za zemřelou A. R., posledně bytem 
Šumperk, vzniklé neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na adrese 
Šumperk. 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1046/13 MJP - správa majetku - odpis pohledávek 

schvaluje 
prominutí a odpis pohledávky v celkové výši 30.267,- Kč za zemřelou B. Z., posledně bytem 
Šumperk, vzniklé neuhrazením nájemného, služeb a nákladů řízení spojených s užíváním bytu 
na adrese Šumperk. 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1047/13 MJP - koncepce pro další nakládání s bytovými domy vystavěnými s použitím 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 

schvaluje 
v souladu s Nařízením vlády č. 209/2013 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti 
použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, které nabylo účinnosti dne 1. 9. 2013, 
koncepci týkající se prodeje bytových domů or. ozn. Vrchlického 23, nám. Jana Zajíce 13, 14 
v k.ú. Šumperk a Prievidzská 25, 27, 29 v k.ú. Dolní Temenice do vlastnictví nájemců bytů a 
podání písemné žádosti Státnímu fondu rozvoje bydlení o prominutí dotačních podmínek. 
 

Termín: 30.11.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1048/13 MJP - žádost o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny (kupní smlouva NP v domě 
Gen. Svobody 10) 

schvaluje 
vyhovět žádosti I. Š., Rýmařov, o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny dané čl. III. kupní 
smlouvy č. MP-K/0031/2013 tak, že nová lhůta splatnosti je do 30. 11. 2013. 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1049/13 MJP - uznání slevy z kupní ceny - zahrada u domu K. H. Máchy 11, Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 948/13 ze dne 20. 6. 2013, kterým byl schválen budoucí prodej 
zahrady u domu K. H. Máchy 11, Šumperk. Změnou dojde: 
- k uznání slevy z kupní ceny ve výši 50.000,- Kč z důvodu splnění podmínky provedení 

opravy kamenné zídky oplocení p.p.č. 1275/3, dle GP p.p.č. 1275/7 v k.ú. Šumperk. Sleva 
bude rozpočítána každému budoucímu kupujícímu ve výši 12.500,- Kč, přičemž budou 
poníženy zálohy na kupní cenu u jednotlivých budoucích kupujících 

- k doplnění závazku budoucí kupující p.p.č. 1275/8 v k.ú. Šumperk M. V., že jako povinná 
z věcného břemene umožní průchod pro vlastníka p.p.č. 1275/9 v k.ú. Šumperk, tj. M. U., 
obě bytem Šumperk. Věcné břemeno bude sjednané jako úplatné po dohodě mezi 
smluvními stranami 

- k doplnění závazku na straně M. U., že uhradí městu Šumperk náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu na vyznačení průběhu vedení věcného břemene 
 

Změny uvedené výše budou sjednány dodatkem ke smlouvě obch/0043/2013. 
Ostatní podmínky usnesení ZM č. 948/13 ze dne 20. 6. 2013 zůstávají beze změny. 
 

Termín: 28.02.2014 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1050/13 Plán zimní údržby 2013/2014 

bere na vědomí 
plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 
období 2013/2014 projednaný a schválený RM dne 3. 10. 2013. 
 
 
 

1051/13 Program regenerace MPZ na léta 2014 - 2018 s výhledem do roku 2020 

schvaluje 
nový Program regenerace MPZ (městské památkové zóny) na léta 2014 - 2018 s výhledem do 
roku 2020. 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1052/13 Návrh na pojmenování nové ulice v lokalitě Panorama II 

schvaluje 
 
- název nově vzniklé ulice v lokalitě Panorama II: „Dolní“ dle grafické přílohy č. 1 

 
- název ulice Panorama použít na část dosud nepojmenovaného úseku ulice dle 

grafické přílohy č. 1 
 

Termín: 07.11.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

1053/13 Dodatek č. 11 k veřejnoprávní smlouvě s městem Mohelnice 

schvaluje 
dodatek č. 11 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Mohelnice k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1054/13 Dodatek č. 11 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 
dodatek č. 11 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1055/13 Dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 
dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1056/13 Žádost Z. S. o opravu komunikace v Temenici za horní kapličkou 

bere na vědomí 
dopis Z. S., Šumperk, s žádostí o opravu komunikace v Temenici za horní kapličkou a ukládá 
odeslat předloženou odpověď. 
 

Termín: 07.11.2013 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 

1057/13 Zápisy z finančního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 25/2013 z jednání finančního výboru dne 14. 10. 2013 a zápis č. 26/2013 z jednání 
finančního výboru dne 4. 11. 2013. 
 
 
 

1058/13 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 26. 9. 2013 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 26. 9. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal v. r.     Ing. Petr Suchomel v. r. 
    1. místostarosta          2. místostarosta 
 



 

Grafická příloha č. 1 usnesení ZM č. 1052/13 ze dne 7. 11. 2013 
Lokalita PANORAMA II 

 


