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Spis. zn.: 41777/2014
č. j.: 41778/2014

U S N E S E N Í

z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 19. 6. 2014

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.

1201/14 Aktualizace Strategického plánu rozvoje města na léta 2014-2020

schvaluje
aktualizaci Strategického plánu rozvoje města na léta 2014-2020.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1202/14 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
1073/13, 1126/14, 1130/14, 1133/14, 1146/14, 1147/14, 1148/14, 1149/14, 
1153/14, 1154/14, 1168/14, 1173/14, 1174/14, 1177/14, 1178/14, 1179/14, 
1180/14, 1184/14, 1187/14, 1196/14

1203/14 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

1032/13 do 31.07.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1033/13 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1040/13 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1041/13 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1042/13 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1043/13 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1044/13 do 30.09.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1113/14 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1171/14 do 31.07.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel

1204/14 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 1192/14 ze dne 24. 4. 2014

ruší
usnesení ZM č. 1192/14 ze dne 24. 4. 2014 z důvodu úmrtí nájemce.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel



ZM 34 – 19.06.2014

2

1205/14 Zimní stadion Šumperk

schvaluje
na základě vyhodnocení problematiky dle usnesení ZM č. 1177/14 ze dne 24. 4. 2014 dle 
projednaného materiálu zpracovaného PMŠ a. s. ve věci možných variant modernizace či 
výstavby zimního stadionu v Šumperku variantu modernizace objektu zimního stadionu 
v Šumperku. Záměr bude realizovat vlastník objektu společnost Podniky města Šumperka a. s.

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

1206/14 Časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2014 (do voleb)

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

1207/14 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2014
(do voleb)

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

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1208/14 Plnění investiční výstavby k 31. 5. 2014

schvaluje
plnění plánu investiční výstavby k 31. 5. 2014.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1209/14 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2013

bere na vědomí
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2013.
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1210/14 Hospodaření s komunálním odpadem – hodnocení roku 2013 a rozpočet na rok 
2014 ve městě Šumperku

bere na vědomí

- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013

- schválený rozpočet hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálním odpadů na rok 2014

1211/14 Plnění daňových a nedaňových příjmů města Šumperka

bere na vědomí
plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31. 5. 2014.

1212/14 Rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2015-2017

schvaluje
rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2015-2017 dle předloženého materiálu.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1213/14 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo VI roku 2014

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka číslo VI roku 2014:

příjmy ve výši: 0 tis. Kč
výdaje ve výši:   - 1.550 tis. Kč

příjmy celkem: 472.144 tis. Kč
výdaje celkem: 571.666 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 584.662 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem: 579.296 tis. Kč

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1214/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka ve výši 60 tis. Kč Základní 
škole Šumperk, Sluneční 38, p. o., pro soubor mažoretek SANY III a SANY IV na částečnou 
úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství Evropy v Chorvatsku.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1215/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

ukládá RM
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka částku 60 tis. Kč jako veřejnou finanční 
podporu pro Základní školu Šumperk, Sluneční 38, p. o.

Termín: 17.07.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1216/14 Veřejná finanční podpora Fotbalovému klubu SAN-JV Šumperk

schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka ve výši 185 tis. Kč 
na první část sezóny 2014/2015 (od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014) občanskému sdružení 
Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČO 26999501, na náklady spojené 
s ligou Sportovního Centra Mládeže kategorie U19.
Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou schválené 
usnesením ZM č. 781/12 ze dne 20. 12. 2012.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1217/14 Veřejná finanční podpora Fotbalovému klubu SAN-JV Šumperk

schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka ve výši 185 tis. Kč
na druhou část sezóny 2014/2015 (od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015) občanskému sdružení 
Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČO 26999501, na náklady spojené 
s ligou Sportovního Centra Mládeže kategorie U19.
Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou schválené 
usnesením ZM č. 781/12 ze dne 20. 12. 2012.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1218/14 Veřejná finanční podpora Fotbalovému klubu SAN-JV Šumperk

ukládá RM
zapracovat do návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2015 částku 185 tis. Kč pro občanské 
sdružení Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČO 26999501.

Termín: 08.01.2015
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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1219/14 Veřejná finanční podpora – výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 2014

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 2014, dle přílohy č. 1.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1220/14 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, IČO 26840219,
na hokejovou sezónu 2014/2015 (od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015) – I. hokejová liga ve výši 
3.500 tis. Kč, a to za následujících podmínek:

1. Společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením uzavřených smluv
na spolufinancování v úhrnné výši nejméně 8.000 tis. Kč do 30. 6. 2014. 

2. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperku 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 ze dne 20. 12. 2012.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1221/14 MJP - prodej pozemku p.č. 2457 o výměře 443 m2 v k.ú. Nový Malín (or. lokalita
u letiště)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4790/14 ze dne 10. 4. 2014, 
prodej p.p.č. 2457 o výměře 443 m2 v k.ú. Nový Malín, za těchto podmínek:
- účel prodeje: orná půda
- kupní cena: stanovená dohodou 3.376,- Kč/celek
- kupující: A. K., Olomouc
- kupující uhradí kupní cenu 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 KN

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1222/14 MJP - prodej pozemku p.č. 142/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Horní Temenice
(or. zahrada při ul. Bohdíkovské)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4791/14 ze dne 10. 4. 2014, 
prodej p.p.č. 142/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek:
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků - zahrada
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: R. a B. P., Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu 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 KN

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1223/14 MJP - prodej pozemku p.č. 1399/25 o výměře 137 m2 v k.ú. Šumperk
(or. za kotelnou při ul. Vrchlického)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4798/14 ze dne 10. 4. 2014, 
prodej p.p.č. 1399/25 o výměře 137 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: ostatní plocha
- kupní cena: 278,- Kč/m2

- kupující: F. H., Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu 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 KN

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1224/14 MJP - budoucí prodej části pozemku p.č. 1632/10 o výměře cca 300 m2

v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Čsl. armády 1137/60 – ul. Krameriova)

schvaluje
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4794/14 ze dne 10. 4. 2014, 
budoucí prodej části p.p.č. 1632/10 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- budoucí kupující: BONAR a. s., Čsl. armády č. p. 1018/58, Šumperk, IČO 25131427
- účel prodeje: výstavba skladovacích a archivních prostor navazující na areál

spol. BONAR a. s., realizovaná v souladu s územním plánem
- kupní cena:  800,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena

1. splátka na kupní cenu ve výši min. 70 % budoucí kupní ceny
- doplatek na kupní cenu bude uhrazen před podpisem vlastní kupní smlouvy, nejpozději do 

30. 6. 2015
- kupní cena bude navýšena o DPH v platné výši, pokud městu Šumperku vznikne ze zákona 

povinnost odvést z ceny pozemku DPH
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do

30. 9. 2015
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- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem, hranice zaměření budou určeny 
vlastníkem pozemků

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
- vlastní kupní smlouva bude uzavřena pouze za předpokladu, že pozemek p.č. 1632/10 

bude prodán jako celek, aby městu Šumperku nezůstal žádný podíl, tzn. že současně bude 
uzavřena i kupní smlouva k oddělené části pozemku p.p.č. 1632/10 o výměře cca 540 m2

- město Šumperk, jako budoucí prodávající, z důvodu prodeje pozemku p.č. 1632/10 jako 
celku, neuděluje uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní budoucímu kupujícímu 
souhlas k výstavbě specifikované jako účel prodeje

- stavba skladovacích a archivních prostor viz účel prodeje bude realizována až po uzavření 
vlastní kupní smlouvy po splnění podmínek daných smlouvou o smlouvě budoucí kupní

- v případě nedodržení termínu splacení kupní ceny a termínu převodu vlastnického práva
k pozemku bude sjednána smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč z důvodu zmaření záměru

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1225/14 MJP - budoucí prodej části pozemku p.č. 1632/10 o výměře cca 540 m2

v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Čsl. armády 1137/60 – ul. Krameriova)

schvaluje
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4795/14 ze dne 10. 4. 2014, 
budoucí prodej části p.p.č. 1632/10 o výměře cca 540 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel  prodeje: zahrada a zázemí k domu Čsl. armády 1137/60, Šumperk
- kupní cena: 400,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena

1. splátka na kupní cenu ve výši min. 30 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena 
hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců 

- kupní cena bude navýšena o DPH v platné výši, pokud městu Šumperku vznikne ze zákona 
povinnost odvést z ceny pozemku DPH

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30. 6. 2015
- budoucí kupující: J. a Z. D., spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na části p.p.č. 1632/10,

P. G., spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na části p.p.č. 1632/10, P. K., spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/12 na části p.p.č. 1632/10, F. a S. M., spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 
na části p.p.č. 1632/10, L. N., spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na části p.p.č. 1632/10, 
M. O., spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na části p.p.č. 1632/10, M. a J. P., 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na části p.p.č. 1632/10, J. P., spoluvlastnický podíl ve 
výši 1/12 na části p.p.č. 1632/10, L. R., spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 na části p.p.č. 
1632/10, M. S., spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 na části p.p.č. 1632/10, Š. V., 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 na části p.p.č. 1632/10, L. V., spoluvlastnický podíl ve 
výši 1/24 na části p.p.č. 1632/10, všichni bytem Šumperk, M. T., Borová, spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/12 na části p.p.č. 1632/10, L. P., Vrbno pod Pradědem, spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/12 na části p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do
30. 9. 2015  

- v případě, že budoucí kupující provedou v termínu do 30. 4. 2015 výhradně na své náklady 
opravu oplocení, poskytne jim prodávající slevu z kupní ceny, přičemž výše slevy bude 
sjednána samostatně po doložení výše prokazatelných nákladů na provedení opravy 
stávajícího oplocení

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena pouze za předpokladu, že pozemek p.č. 1632/10 
bude prodán jako celek, aby městu Šumperku nezůstal žádný podíl, tzn. že současně bude 
uzavřena i kupní smlouva k oddělené části pozemku p.p.č. 1632/10 o výměře cca 300 m2

- v případě nedodržení termínu splacení kupní ceny a termínu převodu vlastnického práva 
k pozemku bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1. splátky na kupní cenu, tj. min. 30 % 
kupní ceny z důvodu zmaření záměru

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1226/14 MJP - oprava a doplnění usnesení ZM č. 1044/13 ze dne 7. 11. 2013
(or. ul. Okružní)

schvaluje
opravu usnesení ZM č. 1044/13 ze dne 7. 11. 2013, kterým byl schválen výkup pozemku 
p.p.č. 2044/5 o výměře 23 m2 v k.ú. Šumperk, kde místo chybného označení pozemku st.p.č. 
532/3, ze kterého byl p.p.č. 2044/5 geometrickým plánem oddělen, bude správně uveden 
st.p.č. 532/2 v k.ú. Šumperk. Dále dojde v podmínkách výkupu k doplnění, a to následovně:
- kupující uhradí náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1044/13 ze dne 7. 11. 2013 zůstávají beze 
změny.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1227/14 MJP - změna usnesení ZM č. 1186/14 ze dne 24. 4. 2014 (zahrada u domu
Čsl. armády 62 a Krameriova 1)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1186/14 ze dne 24. 4. 2014, kterým byl schválen prodej pozemku 
st.p.č. 1326/2 o výměře 368 m2 v k.ú. Šumperk, kde místo kupujících A. a J. Š., Malá Morava, 
bude uveden kupující D. K., Šumperk.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1186/14 ze dne 24. 4. 2014 zůstávají beze 
změny.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1228/14 MJP - prodej st.p.č. 1223/2 o výměře 213 m2, p.p.č. 1632/2 o výměře 49 m2, p.p.č. 
1632/16 o výměře 146 m2, p.p.č. 1632/17 o výměře 63 m2 a p.p.č. 1632/18
o výměře 63 m2 v k.ú. Šumperk (zahrada u domu F. L. Věka 1041/1)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 1. 2012 do 18. 1. 2012 dle usnesení rady města č. 1869/11 ze dne 30. 12. 2011, dle 
usnesení zastupitelstva města č. 739/12 ze dne 15. 11. 2012 a ZM č. 817/13 ze dne
21. 2. 2013, kterým byl schválen budoucí prodej, prodej st.p.č. 1223/2 o výměře 213 m2, 
p.p.č. 1632/2 o výměře 49 m2, p.p.č. 1632/16 o výměře 146 m2, p.p.č. 1632/17 o výměře
63 m2 a p.p.č. 1632/18 o výměře 63 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: vymezený prostor k domu F. L. Věka 1, Šumperk
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0019/2013/Vr ze dne 30. 5. 2013 na 300,- Kč/m2

- kupující: J. F., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1223/2 v k.ú. Šumperk,
J. a W., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1223/2 v k.ú. Šumperk, L. K., 
pozemek p.č. 1632/17 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 1223/2 v k.ú. 
Šumperk, L. K., pozemek p.č. 1632/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 
1223/2 v k.ú. Šumperk, V. P., pozemek p.č. 1632/16 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/5 na st.p.č. 1223/2 v k.ú. Šumperk, a M. Z., pozemek p.č. 1632/18 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 1223/2 v k.ú. Šumperk, všichni bytem Šumperk

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

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1229/14 MJP - realizace prodeje části p.p.č. 1965/5 o výměře 103 m2 a p.p.č. 1965/11
o výměře 324 m2, dle GP p.p.č. 1965/11 o výměře 427 m2, vše v k.ú. Šumperk
(or. zahrada za domem J. z Poděbrad 165/65)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5404/10 ze dne 3. 6. 2010 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 101/11 ze dne 27. 1. 2011, kterým byl schválen budoucí 
prodej, prodej části p.p.č. 1965/5 o výměře 103 m2 a p.p.č. 1965/11 o výměře 324 m2, dle 
GP p.p.č. 1965/11 o výměře 427 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: vstupy a zahrada k domu J. z Poděbrad 165/65
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0017/2011/Vr ze dne 30. 5. 2011 na 300,- Kč/m2

- kupující: P. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 2004/10000 na p.p.č. 1965/11, A. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2679/10000 na p.p.č. 1965/11, V. a I. Z., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 2614/10000 na p.p.č. 1965/11, všichni bytem Šumperk, a M. J., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2703/10000 na p.p.č. 1965/11, bytem Bludov

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

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1230/14 MJP - realizace prodeje st.p.č. 546, části p.p.č. 2183/5 a části p.p.č. 347, dle GP 
p.p.č. 2183/9 o výměře 15 m2, p.p.č. 347/2 o výměře 345 m2, p.p.č. 347/3 o výměře 
174 m2, p.p.č. 347/4 o výměře 61 m2, p.p.č. 347/5 o výměře 176 m2, p.p.č. 347/6
o výměře 155 m2, p.p.č. 347/7 o výměře 149 m2, p.p.č. 347/8 o výměře 137 m2, 
p.p.č. 347/9 o výměře 135 m2, p.p.č. 347/10 o výměře 163 m2 a p.p.č. 347/11
o výměře 33 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Nemocniční 5 – vedle hasičů)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5223/10 ze dne 13. 5. 2010 a od
7. 1. 2011 do 25. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 231/10 ze dne 30. 12. 2010, dle 
usnesení zastupitelstva města č. 105/11 ze dne 27. 1. 2011, kterým byl schválen budoucí 
prodej, prodej st.p.č. 546, části p.p.č. 2183/5 a části p.p.č. 347, dle GP p.p.č. 2183/9
o výměře 15 m2, p.p.č. 347/2 o výměře 345 m2, p.p.č. 347/3 o výměře 174 m2, p.p.č. 347/4 
o výměře 61 m2, p.p.č. 347/5 o výměře 176 m2, p.p.č. 347/6 o výměře 155 m2, p.p.č. 347/7 
o výměře 149 m2, p.p.č. 347/8 o výměře 137 m2, p.p.č. 347/9 o výměře 135 m2, p.p.č. 
347/10 o výměře 163 m2 a p.p.č. 347/11 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu – pozemek a stavba jiného vlastníka, 

zahrada k domu
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0018/2011/Vr ze dne 9. 5. 2011 na 300,- Kč/m2 u pozemků užívaných jako 
zahrada a nezastavěná část pozemku st.p.č. 546 a na 105,- Kč/m2 u zastavěné části 
st.p.č. 546 (405 m2)

- kupující: L. H., p.p.č. 347/3, p.p.č. 347/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 127/1000 na 
st.p.č. 546 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2, M. A., p.p.č. 347/5, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 150/1000 na st.p.č. 546 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2, P. L., p.p.č. 347/7, spoluvlastnický podíl o velikosti 
168/1000 na st.p.č. 546 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2,
Z. a M. P., p.p.č 347/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 168/1000 na st.p.č. 546, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2
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na p.p.č. 347/11, J. a D. T., p.p.č. 347/10, p.p.č. 2183/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 
119/1000 na st.p.č. 546, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 347/11, všichni bytem Šumperk, I. V., p.p.č. 
347/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 112/1000 na st.p.č. 546 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2, bytem Šumperk, J. L., p.p.č. 347/8, spoluvlastnický podíl
o velikosti 156/1000 na st.p.č. 546 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 
347/2, bytem Plzeň

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

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1231/14 MJP - realizace prodeje p.p.č. 546/5 o výměře 195 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada
za domem Myslbekova 26)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 7. 2012 do 18. 7. 2012 dle usnesení rady města č. 2589/12 ze dne 28. 6. 2012 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 731/12 ze dne 15. 11. 2012, kterým byl schválen budoucí 
prodej, prodej p.p.č. 546/5 o výměře 195 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu Myslbekova 26
- kupní cena: kupní cena byla stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0005/2013/Vr ze dne 25. 2. 2013 na 300,- Kč/m2 a již byla uhrazena v plné výši
- kupující: M. K., Šumperk
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1232/14 MJP - realizace prodeje p.p.č. 361 o výměře 737 m2 a st.p.č. 728/2 o výměře
152 m2, oba v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Nerudova 9)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 9. 11. 2012 do 26. 11. 2012 dle usnesení rady města č. 2988/12 ze dne 1. 11. 2012 a 
dle usnesení zastupitelstva města č. 777/12 ze dne 20. 12. 2012, kterým byl schválen 
budoucí prodej, prodej p.p.č. 361 o výměře 737 m2 a st.p.č. 728/2 o výměře 152 m2, oba 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0012/2013/Vr ze dne 24. 4. 2013 na 300,- Kč/m2

- kupující: M. a M. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 361
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 728/2, M. a A. D., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/6 na p.p.č. 361 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 728/2, P. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 361 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 
na st.p.č. 728/2, F. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 361 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 728/2, J. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 
361 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 728/2, J. a M. K., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 361 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 728/2, 
všichni bytem Šumperk

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

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1233/14 MJP - realizace prodeje st.p.č. 1914/1 o výměře 523 m2 a st.p.č. 1915/1 o výměře 
611 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5868-211/2010 st.p.č. 1914/1 o výměře 439 m2, 
p.p.č. 3180 o výměře 210 m2, p.p.č. 3181 o výměře 58 m2, p.p.č. 3182 o výměře
14 m2, p.p.č. 3177 o výměře 108 m2, p.p.č. 3178 o výměře 157 m2 a p.p.č 3179
o výměře 104 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Žerotínova 1651/26
a 1652/28)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 22. 11. 2010 do 8. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 27/10 ze dne 18. 11. 2010 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 160/11 ze dne 10. 3. 2011, kterým byl schválen budoucí 
prodej, prodej st.p.č. 1914/1 o výměře 523 m2 a st.p.č. 1915/1 o výměře 611 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP č. 5868-211/2010 st.p.č. 1914/1 o výměře 439 m2, p.p.č. 3180 o výměře 
210 m2, p.p.č. 3181 o výměře 58 m2, p.p.č. 3182 o výměře 14 m2, p.p.č. 3177 o výměře

108 m2, p.p.č. 3178 o výměře 157 m2 a p.p.č. 3179 o výměře 104 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek:
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu
- kupní cena: kupní cena uhrazena, stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0028/2011/Vr ze dne 7. 7. 2011 na 300,- Kč/m2

- od kupní ceny u st.p.č. 1914/1 bude odečtena sleva ve výši 12.000,- Kč za sjednaná 
věcná břemena na tomto pozemku dle usnesení ZM č. 160/11 ze dne 10. 3. 2011

- sleva ve výši 12.000,- Kč bude rozpočítána mezi kupující dle výše podílu na pozemku
a vyplacena kupujícím formou přeplatku do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy

- kupující: F. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, O. a V. L., p.p.č. 
3180 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, S. a L. R., p.p.č. 3181 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, J. a A. R., p.p.č. 3179
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, všichni bytem Šumperk, H. H., 
p.p.č. 3178 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, L. Š., p.p.č. 3182
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, Z. Š., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, všichni bytem Šumperk, P. a J. M., p.p.č. 3177
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, bytem Vikýřovice

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

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1234/14 MJP - výkup podílu o velikosti 12/100 na pozemku p.č. 2244/3 o výměře 8 m2

v k.ú. Šumperk (pozemek pod chodníkem na ulici Starobranské)

schvaluje
odkoupení podílu o velikosti 12/100 na pozemku p.č. 2244/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Šumperk, 
za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou chodníku na ulici

Starobranské
- prodávající: DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Šumperk v likvidaci, se sídlem Lužickosrbská 

228/13, Šumperk, IČO 00031275
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 30,- Kč/m2, tj. 29,- Kč za podíl 12/100 na p.p.č. 2244/3 v k.ú. Šumperk
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující 

město Šumperk
Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1235/14 MJP - bezúplatné nabytí podílu o velikosti 19/100 na pozemku p.č. 2244/3 o výměře 
8 m2 v k.ú. Šumperk (pozemek pod chodníkem na ulici Starobranské)

schvaluje
bezúplatné nabytí podílu o velikosti 19/100 na pozemku p.č. 2244/3 o výměře 8 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:
- účel převodu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou chodníku na ulici 

Starobranské
- převodce: DIOL družstvo, se sídlem Krapkova 1159/3, Olomouc, PSČ 779 00,

IČO 00031551
- nabyvatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- nabyvatel město Šumperk vyhotoví smlouvu o bezúplatném převodu na své náklady
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel 

město Šumperk
Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1236/14 MJP - bezúplatné nabytí podílu o velikosti 3/100 na pozemku p.č. 2244/3 o výměře 
8 m2 v k.ú. Šumperk (pozemek pod chodníkem na ulici Starobranské)

schvaluje
bezúplatné nabytí podílu o velikosti 3/100 na pozemku p.č. 2244/3 o výměře 8 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:
- účel převodu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou chodníku na ulici 

Starobranské
- převodce: Zlatník, družstvo umělecké výroby, se sídlem Lešetínská 16, Ostrava Kunčice, 

PSČ 719 00, IČO 00031437
- nabyvatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- nabyvatel město Šumperk vyhotoví smlouvu o bezúplatném převodu na své náklady
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel 

město Šumperk
Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1237/14 MJP - prodej pozemku p.č. 1411/3 v k.ú. Šumperk (při ulici 8. května)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4819/14 ze dne 10. 4. 2014,
prodej  části pozemku p.č. 1411/1 – zahrada v k.ú. Šumperk (nově označeno jako pozemek 
p.č. 1411/3 – zahrada  o výměře 91 m2 v k.ú. Šumperk).

Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461

Kupující: M. J., Vikýřovice
R. K., Králec,
každému z nich spoluvlastnický podíl o velikosti jedné poloviny (1/2) 

Předmět koupě: pozemek p.č. 1411/3 – zahrada o výměře 91 m2 v k.ú. Šumperk

Účel: sjednocení vlastnictví stavby zpevněné plochy a pozemku pod stavbou
a rozšíření zpevněné plochy
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Kupní cena: 600,- Kč/1 m2 + případná sazba DPH dle platných právních předpisů

Podmínky: kupující uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku č. 6414-43/2014 a zaplatí správní poplatek za 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1238/14 MJP - doplnění usnesení ZM č. 843/13 ze dne 7. 3. 2013, usnesení ZM č. 932/13 ze 
dne 20. 6. 2013 a usnesení ZM č. 1119/14 ze dne 23. 1. 2014, kterým byly 
schváleny a doplněny „Zásady pro rekonstrukci a vybudování přípojek splaškové 
kanalizace, které jsou ve vlastnictví soukromých osob v roce 2013-2014 – lokalita 
ulic Temenické atd.“

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 ZM č. 843/13 ze dne 7. 3. 2013 a doplněny usnesením
ZM č. 932/13 ze dne 20. 6. 2013 a usnesením ZM č. 1119/14 ze dne 23. 1. 2014, i pro ulici 
Blanickou v Šumperku, ve které bude podle schváleného investičního plánu společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. provedena rekonstrukce (vybudování) kanalizačního 
řadu a dále ZM schvaluje prodloužení platnosti těchto zásad i pro rok 2015.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1239/14 MJP - prodej areálu bývalého Okresního ředitelství Policie ČR na ul. 8. května
v Šumperku 

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4946/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
nemovitých věcí, a to pozemku st.p.č. 643/12 - zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící 
stavby bez čp/če – jiná stavba, pozemku st.p.č. 643/13 – zastavěná plocha a nádvoří a na 
něm stojící stavby bez čp/če – garáž, pozemku st.p.č. 3892 – zastavěná plocha a nádvoří
a na něm stojící stavby bez čp/če – jiná stavba a pozemku p.č. 1348/1 – ostatní plocha, p.č. 
2998 – ostatní plocha, p.č. 2999 – ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství, to 
vše v obci a katastrálním území Šumperk (zbývající část areálu bývalého Okresního ředitelství 
Policie ČR na ul. 8. května v Šumperku).

Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Kupující: ŠMR a. s., se sídlem Hněvkovská 1228/50, Praha 11, PSČ 148 00,
IČO 60793295

Kupní cena: 2.500.000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých)
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Podmínky:

- předmět koupě bude prodán jako celek ve stavu jak stojí a leží 
- úhrada celé kupní ceny do 60 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním kupní 

smlouvy ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro 
Olomoucký kraj, KP Šumperk

- město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 
ceny v dohodnutém termínu

- kupující nesmí mít vůči městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky
- stavební úpravy předmětu koupě jsou možné v souladu s územním plánem
- město Šumperk upozorňuje, že pozemky p.č. 2998 a p.č. 2999 v k.ú. Šumperk jsou 

pronajaty společnosti PZ servis v. o. s., v likvidaci, a to na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN zaplatí kupující

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1240/14 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě a o zřízení práva provést stavbu Metropolitní optická síť města Šumperka –
ukončení pro novou kameru MP Šumperk na OD Jednota

schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
a o zřízení práva provést stavbu, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni, spočívajícímu v právu umístit a spravovat energetické zařízení pro napájení 
monitorovací kamery MP Šumperk, včetně nové kamery s příslušenstvím, na budově
č. p. 1923, stojící na pozemku p.č.st. 4064 v k.ú. Šumperk (adresní místo: Hlavní třída 19A,
or. OD Jednota), v rámci investiční akce města Metropolitní optická síť města Šumperka.

Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Budoucí povinný z věcného břemene:
JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 45/5, Zábřeh,
PSČ 789 01, IČO 00032433.

Podmínky:
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
- budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně, výše úplaty se stanovuje dohodou obou 

stran v částce 5.000,- Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena budoucím 
oprávněným v termínu do 30 dnů ode dne uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, ve lhůtě nejpozději do jednoho roku od dokončení stavby a jejího uvedení do 
provozu dle stavebního zákona

- náklady spojené se zápisem věcného práva do katastru nemovitostí jdou k tíži budoucího 
oprávněného

- pro účely vedení stavebního řízení a realizace stavby budoucí povinný, jako vlastník 
dotčeného objektu, současně zřizuje pro budoucího oprávněného právo provést na tomto 
objektu příslušnou stavbu, v trase, umístění, rozsahu a stavebně technickém provedení dle 
předložené projektové dokumentace

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1241/14 MJP - smlouva o podmínkách realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy – II. fáze“ – na území města Šumperka a ručení města Šumperka za 
půjčku poskytnutou SFŽP společnosti VHZ a. s. v rámci projektu „Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy - II. fáze“

schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy – II. fáze“ – na území města Šumperka, uzavřené mezi městem Šumperkem na straně 
jedné a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk,
PSČ 787 01, IČO 47674954, na straně druhé, dle předloženého materiálu a současně ZM 
schvaluje ukončení smlouvy o podmínkách realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního 
povodí řeky Moravy – II. fáze“, který je podporován dotací z Operačního programu Životního 
prostředí na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 08022651-SFŽP ze dne
30. 3. 2009 včetně veškerých dodatků k této smlouvě, kterou mezi sebou smluvní strany 
uzavřely dne 27. 7. 2010.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1242/14 MJP - smlouva o podmínkách realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy – II. fáze“ – na území města Šumperka a ručení města Šumperka za 
půjčku poskytnutou SFŽP společnosti VHZ a. s. v rámci projektu „Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy - II. fáze“

schvaluje
vystavení ručitelského prohlášení města Šumperka v rámci projektu „Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy - II. fáze“ vůči Státnímu fondu životního prostředí České republiky, 
a to v celkové částce ve výši 12.819.000,- Kč (z toho jistina půjčky představuje částku 
11.966.000,- Kč a úrok po zaokrouhlení ve výši 853.000,- Kč, tj. celkem 12.819.000,- Kč), 
včetně potvrzení o povolení zřízení inkasa, dle předloženého materiálu.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1243/14 MJP - budoucí odkoupení části pozemku p.č. 3090 – ostatní plocha o výměře cca
60 m2 v k.ú. Šumperk (lokalita u budovy Transfúzní služby a. s. v areálu nemocnice 
v Šumperku)

schvaluje
budoucí odkoupení části pozemku p.č. 3090 – ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k.ú. 
Šumperk

Budoucí kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
IČO 00303461

Budoucí prodávající: Šumperská nemocnice, a. s., se sídlem Nerudova 640/41,
Šumperk, PSČ 787 52, IČO 47682795

Předmět budoucí koupě: část pozemku p.č. 3090 – ostatní plocha o výměře cca 60 m2

v k.ú. Šumperk
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Účel budoucí koupě: přístavba venkovního mrazicího boxu k budově č. p. 1006 –
občanské vybavení stojící na pozemku st.p.č. 1184 – zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk

Kupní cena: dle znaleckého posudku, který na své náklady zajistí Šumperská 
nemocnice a. s.

Společnost Šumperská nemocnice a. s. na své náklady rovněž zajistí vyhotovení 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1244/14 MJP - dar movitých věcí společnosti PONTIS Šumperk o. p. s.

schvaluje
uzavření darovací smlouvy za těchto podmínek:
- dárce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- obdarovaný: PONTIS Šumperk o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, 

PSČ 787 01, IČO 25843907
- předmět daru: majetek pořízený v celkové ceně 134.380,- Kč v rámci projektu „Prevence 

kriminality v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Rachot“.

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1245/14 MJP - stavba „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, III. Etapa Přechod 
pro chodce ul. Temenická“ - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu „Parkovací dům při ul. 
Finské, Šumperk – Temenice, III. Etapa Přechod pro chodce ul. Temenická“ za těchto 
podmínek:

Budoucí povinný: 
Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399

Budoucí oprávněný:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461

Předmět budoucí služebnosti inženýrské sítě:
uložení kabelu veřejného osvětlení v části pozemků p.č. 919/2 a p.č. 919/21 v k.ú. Dolní 
Temenice (č. silnice III/36916) vyznačené na situačním zákresu.
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Podmínky služebnosti inženýrské sítě:
- povinný se zaváže strpět provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelu veřejného 

osvětlení a strpět vstup oprávněných za tímto účelem na předmětný služebný pozemek
- oprávněný je povinen před prováděním oprav a údržby stavby toto oznámit straně povinné
- oprávněný a všechny osoby jím pověřené a zmocněné se budou chovat tak, aby co 

v nejmenší míře omezovaly povinného ve výkonu vlastnických práv a aby co nejvíce šetřily 
jeho majetek

- v případě, že oprávněný způsobí v souvislosti s výkonem práva odpovídající pozemkové 
služebnosti, tj. opravami nebo provozem stavby, povinnému škodu na majetku, jsou 
oprávnění povinni tuto škodu na své náklady odstranit. Pokud nelze tuto škodu naturálním 
způsobem odstranit, je oprávněný povinen ji uhradit v plné výši bez zbytečného odkladu

- oprávněný je povinen zajistit podání návrhu na zápis služebnosti do katastru nemovitostí. 
Veškeré náklady související se zřízením služebnosti, zejména náklady spojené se sepisem 
smlouvy, zpracováním odborného posouzení znalce nebo zpracování znaleckého posudku, 
podáním návrhu na vklad, úhradou správního poplatku apod., se zavazuje nést strana 
oprávněná

- služebnost se zřídí na dobu neurčitou
- náklady vznikající v souvislosti s vybudováním, údržbou a opravami stavby je povinen 

hradit oprávněný

Úhrada za služebnost:
Služebnost bude zřízena úplatně, a to formou jednorázové úplaty. Způsob stanovení 
jednorázové úplaty bude na základě odborného posouzení soudním znalcem (cena v místě
a čase obvyklá), dle směrnice SSOK SM 46-2014. Nedosáhne-li výpočet náhrady částky 
1.000,- Kč, je stanovena náhrada za zřízení služebnosti v minimální výši 1.000,- Kč bez DPH. 
Daňový doklad bude vystaven a zaslán oprávněnému do 15 dnů od podpisu smlouvy o zřízení 
služebnosti posledním z účastníků. Splatnost daňového dokladu bude 21 dnů od jeho 
vystavení. Platba bude provedena v hotovosti nebo převodem na účet SSOK.

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě:
- budoucí oprávněný se zaváže do dvou měsíců od právní moci kolaudačního souhlasu 

stavby „Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, III. Etapa Přechod pro chodce 
ul. Temenická“ zaslat budoucímu povinnému doporučeným dopisem, případně e-mailem, 
návrh smlouvy o zřízení služebnosti, opatřeného přílohami, a to: a) geometrickým plánem 
se zaměřením služebnosti, b) odborným posouzením znalce, příp. znaleckým posudkem
o ceně za zřízení služebnosti, c) předávacím protokolem stavby, a vyzvat jej k uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti

- účastníci se zavážou uzavřít mezi sebou smlouvu o zřízení služebnosti do jednoho měsíce 
od doručení návrhu smlouvy

- budoucí povinný není povinen uzavřít s budoucím oprávněným smlouvu o zřízení 
služebnosti dle předchozích ustanovení, pokud budoucí oprávněný řádně, včas a v plné 
výši neuhradil nájemné z nájemní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami na 
provádění předmětné stavby

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1246/14 MJP - delegování zástupce města Šumperka na valné hromady společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s.

schvaluje
s účinností k 19. 6. 2014 ukončit platnost usnesení ZM č. 969/13 ze dne 20. 6. 2013 
z důvodu přijetí nového usnesení a delegace nového zástupce města Šumperka na všechny
řádné a náhradní valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1247/14 MJP - delegování zástupce města Šumperka na valné hromady společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s.

schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, delegovat na řádné nebo náhradní valné hromady společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, PSČ 787 01,
IČO 47674954, s účinností od 20. 6. 2014 až do odvolání starostu města Šumperka
Mgr. Zdeňka Brože, bytem Šumperk, (v případě jeho nepřítomnosti 2. místostarostu Ing. Petra 
Suchomela, bytem Šumperk). 

Termín: 20.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1248/14 MJP - volba člena představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk,
a. s.

pověřuje
zástupce města Šumperka starostu Mgr. Zdeňka Brože, v případě volby nového člena 
představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. na řádné valné hromadě 
společnosti konané dne 23. 6. 2014, hlasovat pro Ing. Pavla Žerníčka, bytem Rapotín.

Termín: 20.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1249/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/1 o výměře 45,60 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 527/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
527/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: R. a L. U., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 414.553,20 Kč (po odpočtu slevy
10 %)

- část kupní ceny uhradili kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 16. 2. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2001 a dodatku
č. 2 ze dne 8. 1. 2003, a doplatek do sjednané kupní ceny uhradí kupující na účet města 
Šumperka před uzavřením kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1250/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/2 o výměře 55,48 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 641/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
641/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: Z. S., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 507.031,- Kč (po odpočtu slevy
10 %)

- část kupní ceny uhradila kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 21. 5. 2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2007, a doplatek 
do sjednané kupní ceny uhradí kupující na účet města Šumperka před uzavřením kupní 
smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1251/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/3 o výměře 43,49 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 502/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
502/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: V. S., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 394.805,- Kč (po odpočtu slevy
10 %)

- část kupní ceny uhradil kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 2. 2. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2001 a dodatku č. 2 
ze dne 3. 12. 2002, a doplatek do sjednané kupní ceny uhradí kupující na účet města 
Šumperka před uzavřením kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1252/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/4 o výměře 44,15 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 510/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
510/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: J. L., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 400.982,- Kč (po odpočtu slevy
10 %)

- část kupní ceny uhradil kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 8. 2. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2000, dodatku č. 2 
ze dne 4. 9. 2001, dodatku č. 3 ze dne 27. 11. 2002, a doplatek do sjednané kupní ceny 
uhradí kupující na účet města Šumperka před uzavřením kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1253/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/5 o výměře 66,38 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 767/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
767/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: L. G., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 609.055,20 Kč (po odpočtu slevy
10 %)

- kupní cenu uhradila kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 1. 2. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2001 a dodatku č. 2 
ze dne 27. 11. 2002

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1254/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej
bytové jednotky č. 1743/6 o výměře 61,67 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 712/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
712/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
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- kupující: T. O., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 627.744,- Kč
- kupní cenu uhradil kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě ze dne 29. 1. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2012
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1255/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/7 o výměře 50,05 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 578/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
578/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: J. Ř., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 456.206,- Kč (po odpočtu slevy
10 %)

- část kupní ceny uhradil kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě č. Obch 3/06 ze dne 30. 1. 2006, a doplatek do sjednané kupní ceny 
uhradí kupující na účet města Šumperka před uzavřením kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1256/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/8 o výměře 55,69 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 643/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
643/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: L. M., Vikýřovice
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 508.970,- Kč (po odpočtu slevy
10 %)

- část kupní ceny uhradil kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě č. OBCH/0015/2013 ze dne 22. 4. 2013, a doplatek do sjednané kupní 
ceny uhradí kupující na účet města Šumperka před uzavřením kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1257/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/9 o výměře 43,63 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 504/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
504/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: A. a L. M., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 396.115,- Kč (po odpočtu slevy
10 %) 

- část kupní ceny uhradili kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 6. 2. 2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2002, a doplatek 
do sjednané kupní ceny uhradí kupující na účet města Šumperka před uzavřením kupní 
smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1258/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/10 o výměře 44,41 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 513/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
513/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: R. a I. W., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 402.293,40 Kč (po odpočtu slevy
10 %)

- část kupní ceny uhradili kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 29. 1. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2001 a dodatku
č. 2 ze dne 27. 11. 2002, a doplatek do sjednané kupní ceny uhradí kupující na účet 
města Šumperka před uzavřením kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel



ZM 34 – 19.06.2014

23

1259/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/11 o výměře 83,95 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 970/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
970/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: J. a O. S., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 772.387,- Kč (po odpočtu slevy
10 %)

- část kupní ceny uhradili kupující na účet města Šumperka dle ujednání dle smlouvy
o budoucí kupní smlouvě č. Obch 31/07 ze dne 30. 4. 2007, a doplatek do sjednané 
kupní ceny uhradí kupující na účet města Šumperka před uzavřením kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1260/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/12 o výměře 54,08 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 625/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
625/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: O. A., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 492.804,20 Kč (po odpočtu slevy
10 %)

- část kupní ceny uhradila kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě č. Obch 47/06 ze dne 26. 10. 2006, a doplatek do sjednané kupní ceny 
uhradí kupující na účet města Šumperka před uzavřením kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1261/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/13 o výměře 56,30 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 650/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
650/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: S. S., Brno
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 513.583,- Kč (po odpočtu slevy
10 %)

- část kupní ceny uhradila kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 3. 2. 2003, a doplatek do sjednané kupní ceny uhradí kupující na 
účet města Šumperka před uzavřením kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1262/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4939/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/14 o výměře 73,82 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 852/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
852/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: L. Z., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem: 679.442,- Kč (po odpočtu slevy
10 %) 

- část kupní uhradila kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě č. Obch 141/2005 ze dne 18. 11. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 7.
2008, a doplatek do sjednané kupní ceny uhradí kupující na účet města Šumperka před 
uzavřením kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.08.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1263/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4940/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
bytové jednotky č. 1743/17 o výměře 30,33 m2 v domě č. p. 1743 na st.p.č. 1968 v obci 
Šumperk, k.ú. Šumperk (or. ozn. Vrchlického 23), spoluvlastnický podíl o velikosti 350/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
350/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek:
- kupující: P. A., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí celkem 267.158,- Kč (kupní cena 
sestává z kupní ceny bytové jednotky ve výši 222.380,-Kč, kupní ceny podílu na pozemku 
pod domem ve výši 39.511,- Kč a ceny za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížené 
o amortizaci ve výši 10 % ve výši 5.267,- Kč)

- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

- pro případ neuhrazení kupní ceny ve sjednaném termínu bude sjednána možnost 
odstoupení města Šumperka od kupní smlouvy

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
kolkovou známkou ve výši 1.000,- Kč

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1264/14 MJP - prodej bytových jednotek č. 1743/1-14 a bytové jednotky č. 1743/17 v domě 
Vrchlického 1743/23, Šumperk

schvaluje
založit s vlastníky 3 bytových jednotek, kteří budou současně členy výboru, společenství 
vlastníků jednotek v bytovém domě Vrchlického 1743/23, Šumperk, zakladatelé:
- město Šumperk,
- L. G., Šumperk,
- J. S., Šumperk,
- L. Z., Šumperk,
a současně schvaluje stanovy společenství.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1265/14 MJP - prodej nebytové jednotky v domě na ulici 8. května 22 v Šumperku

schvaluje
nevyhovět žádosti O. G., Králec, o vrácení kauce ve výši 20.000,- Kč složené dne 20. 1. 2014 
před konáním VVŘ, jehož předmětem byl prodej nebytové jednotky v domě na ulici 8. května 
22 v Šumperku.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1266/14 MJP - prodej nebytové jednotky v domě na ulici 8. května 22 v Šumperku

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4918/14 ze dne 15. 5. 2014, prodej 
nebytové jednotky č. 444/4 o výměře 110,14 m2 v domě č. p. 444 na st.p.č. 643/1 v obci
a k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. května 22) spoluvlastnický podíl o velikosti 2995/10000 na 
společných částech domu č. p. 444 na st.p.č. 643/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
2995/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 643/1, za těchto podmínek:
- kupující: P. Ž., Šumperk
- kupní cena nemovitostí: 1.358.801,- 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
- kupující bere na vědomí, že jednotka je užívána na základě nájemní smlouvy společností 

SANTE cz, s. r. o., a kupující nabytím vlastnického práva vstoupí do práv a povinností 
pronajímatele dle nájemní smlouvy

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1267/14 MJP - uzavření splátkového kalendáře

schvaluje
uzavřít dohodu o uznání dluhu a jeho zaplacení s Tomášem Suchanem, místo podnikání 
Krapkova 956/4, Šumperk, IČO 65173678, bývalým nájemcem nebytového prostoru na 
adrese Hlavní třída 388/27, za podmínek:
dlužná částka: 131.879,- Kč
délka splatnosti: 60 měsíců 
výše splátky: min. 2.200,- Kč
datum splátky: do 25. dne v měsíci
nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek.

Termín: 31.07.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1268/14 MJP - zástavba proluky ul. Radniční – investoři A. Ž., I. B. – odprodej pozemku 
p.č.2320/1 v k.ú. Šumperk dle GP č. 3974-591/2004

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 23. 3. 2004 do 9. 4. 2004 dle usnesení rady města č. 1844/04 ze dne 11. 3. 2004, prodej 
pozemku p.č. 2320/1 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk dle GP pro rozdělení pozemku č. 3974-
591/2004

Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461

Kupující: I. B., Zábřeh
A. Ž., Šumperk,
každému z nich spoluvlastnický podíl o velikosti jedné poloviny (1/2)

Předmět koupě: pozemek p.č. 2320/1– ostatní plocha v k.ú. Šumperk dle GP pro 
rozdělení pozemku č. 3974-591/2004
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Kupní cena: 800,- Kč/1m2 + případná sazba DPH dle platných právních předpisů

Podmínky:
- celá kupní cena bude uhrazena před podání návrhu na zahájení správního řízení o vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí s tím, že záloha na kupní cenu ve výši 70 % 
byla kupujícími zaplacena při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

- správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického 
plánu uhradí ze svého kupující

- stavba bude dokončena dle projektové dokumentace
- termín pravomocné kolaudace stavby do 31. 1. 2016
- smluvní pokuta ve výši 437.700,- Kč ve prospěch města Šumperka, v případě nesplnění 

termínu pravomocné kolaudace stavby do 31. 1. 2016. Splatnost smluvní pokuty bude 
sjednána ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena až poté, co ze strany kupujících bude splněna 
podmínka vybudování celé hrubé stavby, včetně jejího kompletního zastřešení
i s položenou krytinou

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1269/14 MJP - odkoupení pozemku st.p.č. 660/1 s budovou bez č. p./č. e, pozemku st.p.č. 663 
s budovou č. p. 475 a pozemku p.č. 1296, vše v k.ú. Šumperk (přednádraží)

schvaluje
odkoupení pozemku st.p.č. 660/1, včetně jako jeho součást na něm stojící budovu bez
č. p./č. e., pozemku st.p.č. 663 včetně jako jeho součást na něm stojící budovu č. p. 475
a pozemku p.č. 1269, vše v obci a k.ú. Šumperk, od vlastníka, kterým jsou České dráhy a. s.,
se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 12, IČO 70994226, za nabízenou 
kupní cenu stanovenou znaleckými posudky v celkové výši 7.830.000,- Kč. 

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1270/14 MJP - odkoupení pozemku st.p.č. 660/1 s budovou bez č. p./č. e, pozemku st.p.č. 663 
s budovou č. p. 475 a pozemku p.č. 1296, vše v k.ú. Šumperk (přednádraží)

ukládá RM
zařadit do rozpočtových opatření roku 2014, eventuálně do návrhu rozpočtu na rok 2015, 
částku 7.830.000,- Kč. 

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1271/14 Členství města Šumperka v Asociaci měst pro cyklisty

bere na vědomí
zakládací smlouvu, stanovy a organizační řád zájmového sdružení právnických osob Asociace 
měst pro cyklisty.
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1272/14 Členství města Šumperka v Asociaci měst pro cyklisty

schvaluje
- členství města Šumperka v Asociaci měst pro cyklisty
- žádost o členství v Asociaci měst pro cyklisty
- delegování Ing. Petra Suchomela, místostarostu města, a náhradníka Ing. Ivanu 

Kašparovou, cyklokoordinátora města, k zastupování města Šumperka na všech valných 
shromážděních a jednání Asociace měst pro cyklisty

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1273/14 Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka -
spolufinancování projektu

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2015 ve výši min. 3.626.306,- Kč 
k úhradě nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí 
v centru Šumperka“.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1274/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1155/14 ze dne 3. 4. 2014 o poskytnutí státního příspěvku 
z Programu regenerace MPZ na rok 2014 v částce:

- z 424.000,- Kč na 466.000,- Kč I. S., Šumperk, a H. W., Limburgerhot, na obnovu čelní 
fasády nad výkladci a opravu obkladu parteru do nám. Míru a boční do ul. Polské včetně 
opravy klempířských prvků, repase oken, měšťanský dům, nám. Míru 85/21, Šumperk

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1275/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1159/14 ze dne 3. 4. 2014 o poskytnutí státního příspěvku 
z Programu regenerace MPZ na rok 2014 v částce:

- z 406.000,- Kč na 391.000,- Kč městu Šumperku na restaurování sochy Evangelisty 
Lukáše, Šumperk

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1276/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1160/14 ze dne 3. 4. 2014 o poskytnutí státního příspěvku 
z Programu regenerace MPZ na rok 2014 v částce:

- z 95.919,- Kč na 96.666,- Kč I. S., Šumperk, a H. W., Limburgerhot, na obnovu čelní fasády 
nad výkladci a opravu obkladu parteru do nám. Míru a boční do ul. Polské včetně opravy 
klempířských prvků, repase oken, měšťanský dům, nám. Míru 85/21, Šumperk

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1277/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2014 ve výši 466.000,- Kč
I. S., Šumperk, a H. W., Limburgerhot, na obnovu čelní fasády nad výkladci do nám. Míru
a boční do ul. Polské včetně opravy klempířských prvků, repase oken, měšťanský dům, nám. 
Míru 85/21, Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1278/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2014 ve výši 391.000,- Kč 
městu Šumperku na restaurování sochy Evangelisty Lukáše, Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1279/14 Program regenerace MPZ na rok 2014

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 96.666,- Kč I. S., Šumperk, a H. W., 
Limburgerhot, na obnovu čelní fasády nad výkladci do nám. Míru a boční do ul. Polské včetně 
opravy klempířských prvků, repase oken, měšťanský dům, nám. Míru 85/21, Šumperk.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1280/14 Stanovení počtu členů zastupitelstva města na volební období 2014-2018

stanoví
v souladu s § 67, 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů 
zastupitelstva města pro volební období 2014-2018 na 27 členů.

Termín: 11. 10. 2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1281/14 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, v části čl. 7 odst. 1 
doplněním o další okruh doplňkové činnosti - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1282/14 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem

schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v části čl. 7
odst. 1 doplněním o další okruh doplňkové činnosti - mimoškolní výchova a vzdělávání, 
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1283/14 Statut fondu životního prostředí

schvaluje
Statut fondu životního prostředí s účinností od 1. 7. 2014.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

1284/14 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 32/2014 z jednání finančního výboru dne 2. 6. 2014.
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1285/14 Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 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. 2/2014, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností od 
7. 7. 2014.

Termín: 19.06.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

Ing. Marek Zapletal v. r. Ing. Petr Suchomel v. r.
  1. místostarosta   2. místostarosta



Příloha č. 1 usnesení č. 1219/14 z 34. zasedání ZM dne 19. 6. 2014

POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
NÁZEV ORGANIZACE NÁZEV OBLASTI ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

9 TJ Šumperk  oddíl házené - muži Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Švubová Jana 14617790 61 500 61 000

10 Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o. s. družstvo hokeje  -  mladší dorost Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr, Ing. 00494917 829 000 600 000

11 Hokejový Klub HOKEJ Šumperk 2003, o. s. družstvo hokeje - starší dorost, junioři Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr, Ing. 68318073 545 000 350 000

15 TJ Šumperk  oddíl basketbalu - muži Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Švubová Jana 14617790 80 000 80 000

16 TJ Šumperk  oddíl basketbalu - ženy Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Švubová Jana 14617790 80 000 80 000

25 FbC Asper Šumperk, o. s. florbalový klub - muži a junioři nám. Jana Zajíce 11, 787 01 Šumperk Mrázek Ondřej 26550881 80 000 80 000

34 Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK, o. s. fotbal - mužstvo dorostu Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 629 000 350 000

35 Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK, s. r. o. fotbal - mužstvo mužů Hlavní třída 20, 787 01 Šumperk Svozil Oldřich, PhDr., Vymazal Josef 27847861 645 000 400 000

SOUČTY 2 949 500 2 001 000

čí
sl

o

IČO 

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

               (kompetence ZM)




