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Spis. zn.: 82236/2014
č. j.: 83258/2014

U S N E S E N Í

z 35. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 18. 9. 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.

1286/14 MŠ Nerudova - přístavba

schvaluje
přístavbu k MŠ Nerudova ve variantě B.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1287/14 MŠ Nerudova - přístavba

ukládá RM
zapracovat do návrhu rozpočtu 2015 předpokládanou částku na realizaci akce ve výši
21 mil. Kč.

Termín: 25.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1288/14 Kino Oko Šumperk

schvaluje
ideový návrh vnějšího vzhledu budovy Kina Oko Šumperk.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

1289/14 Smetanovy sady - altán

schvaluje
výstavbu nového altánu ve Smetanových sadech dle předloženého návrhu
Ing. arch. Jiřího Valerta a zapracování do programu Rekonstrukce Smetanových sadů 
v Šumperku.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1290/14 ÚP Šumperk – 1. změna územního plánu

schvaluje

- zprávu o uplatňování územního plánu Šumperka zpracovanou za období říjen 2011 až 
červen 2014

- přílohu č. 1 zprávy o uplatňování územního plánu Šumperka – Pokyny pro zpracování 
změny č. 1 územního plánu Šumperka

- přílohu č. 2 zprávy o uplatňování územního plánu Šumperka – Podněty určené k prověření 
ve změně č. 1 územního plánu Šumperka

- přílohu č. 3 zprávy o uplatňování územního plánu Šumperka – Podněty odmítnuté 
k prověření ve změně č. 1 územního plánu Šumperka

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1291/14 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
983/13, 1006/13, 1032/13, 1034/13, 1068/13, 1069/13, 1070/13, 1076/13, 1081/13, 
1131/14, 1132/14, 1162/14, 1163/14, 1164/14, 1165/14, 1166/14, 1167/14, 
1169/14, 1170/14, 1171/14, 1172/14, 1185/14, 1186/14, 1188/14, 1189/14, 
1190/14, 1191/14, 1193/14, 1194/14, 1195/14, 1197/14, 1201/14, 1204/14, 
1207/14, 1208/14, 1212/14, 1213/14, 1214/14, 1215/14, 1216/14, 1219/14, 
1220/14, 1238/14, 1240/14, 1241/14, 1242/14, 1244/14, 1245/14, 1246/14, 
1247/14, 1248/14, 1253/14, 1259/14, 1262/14, 1265/14, 1267/14, 1272/14, 
1273/14, 1274/14, 1275/14, 1276/14, 1281/14, 1282/14, 1283/14, 1285/14, 
_________

1292/14 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

  459/07 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1004/13 do 31.01.2015 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1005/13 do 31.01.2015 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1047/13 do 30.06.2015 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1060/13 do 30.06.2015 Zodpovídá: Ing. Suchomel

1293/14 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 1079/13 ze dne 12. 12. 2013

ruší
usnesení ZM č. 1079/13 ze dne 12. 12. 2013 z důvodu jiného způsobu financování.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1294/14 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 1116/14 ze dne 23. 1. 2014

ruší
usnesení ZM č. 1116/14 ze dne 23. 1. 2014 z důvodu odstoupení kupujícího od smlouvy.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1295/14 Výsledky hospodaření města Šumperka

bere na vědomí
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2014.

1296/14 Příspěvkové organizace města Šumperka - hospodářské výsledky za 1. pololetí 2014

bere na vědomí
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30. 6. 2014.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2014 (v Kč):

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:
Hospodářský výsledek

Celkem:
Hlavní 
činnost:

Doplňková 
činnost:

Základní škola Šumperk, 
Dr. E. Beneše 1

PaedDr. 
Milan Tichý 238.524,96 200.684,31 37.840,65

Základní škola Šumperk, 
8. května 63 

Mgr. 
Radovan Pavelka 409.519,66 386.950,17 22.569,49

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38

PaedDr. 
Hynek Pálka 71.933,68 -16.919,86 88.853,54

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22

Mgr. 
Petr Málek 95.080,73 26.778,77 68.301,96

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21

Mgr. 
Viktor Verner 796.743,92 392.568,56 404.175,36

Mateřská škola Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1

Mgr. 
Yvona Šimková -1.807,29 -15.986,66 14.179,37

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 64.615,54 47.753,88 16.861,66
Mateřská škola Pohádka 
Šumperk, Nerudova 4B

Bc.
Pavlína Bošková 128.191,26 128.191,26 -

Středisko volného času a ZpDVPP 
Doris Šumperk, Komenského 9

Mgr. 
Jaroslav Ondráček 296.653,15 203.536,15 93.117,00

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3

MgA. 
Kamil Navrátil 369.824,44 277.766,94 92.057,50

Městská knihovna Šumperk, 
17. listopadu 6

Mgr. 
Zdeňka Daňková 310.818,76 310.579,76 239,00
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1297/14 Plnění investiční výstavby k 31. 8. 2014

schvaluje
plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2014.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1298/14 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo XI roku 2014

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka číslo XI roku 2014:
příjmy ve výši:     6.249 tis. Kč
výdaje ve výši:       3.111 tis. Kč

příjmy celkem: 486.413 tis. Kč
výdaje celkem: 584.847 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 598.931 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem: 592.477 tis. Kč

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1299/14 Veřejná finanční podpora Divadlu Šumperk, s. r. o.

schvaluje
neinvestiční příspěvek Divadlu Šumperk, s. r. o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk,
IČO 25875906, ve výši 210 tis. Kč na výměnu klimatizační jednotky v budově divadla a opravu 
střechy a výměnu oken na ubytovně M. R. Štefánika 10.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1300/14 Veřejná finanční podpora Divadlu Šumperk, s. r. o.

ukládá RM
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka částku 210 tis. Kč jako veřejnou 
finanční podporu Divadlu Šumperk, s. r. o.

Termín: 25.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1301/14 MJP - realizace prodeje části p.p.č. 59/2 o výměře cca 30 m2 a části p.p.č. 59/6
o výměře cca 15 m2 v k.ú. Horní Temenice, označené nově dle GP jako díl „c“ z p.p.č. 
59/2 o výměře 13 m2 a díl „b“ z p.p.č  59/6 o výměře 3 m2 v k.ú. Horní Temenice
(or. plocha určená pro vjezd při ul. Holandské)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 11. 6. 2013 do 27. 6. 2013 dle usnesení rady města č. 3800/13 ze dne 6. 6. 2013 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 981/13 ze dne 26. 9. 2013, kterým byl schválen budoucí 
prodej, prodej části p.p.č. 59/2 o výměře cca 30 m2 a části p.p.č. 59/6 o výměře cca 15 m2

v k.ú. Horní Temenice, označené nově dle GP jako díl „c“ z p.p.č. 59/2 o výměře 13 m2 a díl 
„b“ z p.p.č  59/6 o výměře 3 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek:
- kupující: ŠMR, a. s., Hněvkovská 1228/50, Praha 11, PSČ 148 00, IČO 60793295
- účel prodeje: odstavná plocha vytvořená v rámci stavebních úprav objektu č. p. 2471/151, 

ul. Temenická, Šumperk
- kupní cena: kupní cena byla stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

Obch/0049/2013/Wi ze dne 22. 10. 2013 na 400,-- Kč/m2, tj. celkem 7.744,-- Kč
včetně DPH

- kupující uhradili zálohu na kupní cenu ve výši 11.000,-- Kč
- prodávající se zavazuje vrátit přeplatek na kupní cenu ve výši 3.256,-- Kč do 30 dnů po 

podpisu samotné kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad do KN
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1302/14 MJP - realizace odkupu části pozemku st.p.č. 301/1 o výměře cca 4 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP nově označen jako p.p.č. 3254 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk
(or. pod komunikací při ul. Mazalově)

schvaluje
na základě schváleného záměru města dle usnesení ZM č. 1545/06 ze dne 26. 1. 2006, 
kterým byl schválen budoucí odkup, odkup části pozemku st.p.č. 301/1 o výměře cca 4 m2

v k.ú. Šumperk, dle GP č. 6243-48/2013 nově označeného jako pozemek p.č. 3254 o výměře 
4 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace v ulici Mazalově
- prodávající: MPS EXAKT, s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 48/22, Šumperk, IČO 64618978
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena byla stanovena smlouvou o budoucí smlouvě kupní  Obch 8/2006/Vr ze dne 

15. 3. 2006 na 450,-- Kč/m2

- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 14 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: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1303/14 MJP - uzavření dohod o ukončení smluv o budoucích smlouvách kupních v rámci akce 
„Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“

schvaluje
uzavření dohod o ukončení smluv o budoucích smlouvách kupních, kde budoucím kupujícím 
bylo město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, a budoucími 
prodávajícími jsou J. a L. N., Šumperk, ze smlouvy 11/Vk/HT, Z. a L. S., Šumperk, ze smlouvy 
48/Vk/HT, a J. J. a E. J., Šumperk, ze smlouvy 46/Vk/HT, vše bez finančního vyrovnání záloh 
složených na kupní cenu, neboť se všemi budoucími prodávajícími budou současně uzavřeny 
smlouvy nové.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1304/14 MJP - budoucí výkup pozemků dotčených stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku – Temenici II. etapa“ (or. úsek od DPS, Bohdíkovská 24, po hospodu
U Hniličků, Bohdíkovská 54)

schvaluje
budoucí výkup části pozemku p.č. 136/1 o výměře cca 26 m2, části p.p.č. 136/2 o výměře cca 
3 m2 a části st.p.č. 170 o výměře cca 5 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa“
- budoucí prodávající: J. a L. N., Šumperk
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 120,-- Kč/m2

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 
Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv na částech pozemků, které budou předmětem převodu a po 
schválení v ZM

- budoucí kupující vyplatil budoucím prodávajícím zálohu na kupní cenu ve výši 6.060,-- Kč
- pokud bude celková výměra vykupovaných částí pozemků méně než 50,5 m2, nebude 

budoucí kupující požadovat po budoucích prodávajících vrácení přeplatku složeného na 
kupní cenu 

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1305/14 MJP - budoucí výkup pozemků dotčených stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku – Temenici II. etapa“ (or. úsek od DPS, Bohdíkovská 24, po hospodu
U Hniličků, Bohdíkovská 54)

schvaluje
budoucí výkup části pozemku p.č. 154/1 o výměře cca 34 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto 
podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa“
- budoucí prodávající: H. Š., Libina
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 120,-- Kč/m2

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 
Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv na částech pozemků, které budou předmětem převodu a po 
schválení v ZM
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- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů po podpisu samotné kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1306/14 MJP - budoucí výkup pozemků dotčených stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku – Temenici II. etapa“ (or. úsek od DPS, Bohdíkovská 24, po hospodu
U Hniličků, Bohdíkovská 54)

schvaluje
budoucí výkup části pozemku p.č. 154/2 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto
podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa“
- budoucí prodávající: Z. a L. S., Šumperk
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 120,-- Kč/m2

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 
Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv na částech pozemků, které budou předmětem převodu a po 
schválení v ZM

- budoucí kupující vyplatil budoucím prodávajícím zálohu na kupní cenu ve výši 1.920,-- Kč
- pokud bude celková výměra vykupované části pozemku méně než 16 m2, nebude budoucí 

kupující požadovat po budoucích prodávajících vrácení přeplatku složeného na kupní cenu 

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1307/14 MJP - budoucí výkup pozemků dotčených stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku – Temenici II. etapa“ (or. úsek od DPS, Bohdíkovská 24, po hospodu
U Hniličků, Bohdíkovská 54)

schvaluje
budoucí výkup části pozemku p.č. 150/1 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto 
podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa“
- budoucí prodávající: J. J., Šumperk
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 120,-- Kč/m2

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 
Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv na částech pozemků, které budou předmětem převodu a po 
schválení v ZM

- budoucí kupující vyplatil budoucímu prodávajícímu zálohu na kupní cenu ve výši 300,-- Kč
- doplatek na kupní cenu bude uhrazen do 30 dnů po podpisu samotné kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1308/14 MJP - budoucí výkup pozemků dotčených stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku – Temenici II. etapa“ (or. úsek od DPS, Bohdíkovská 24, po hospodu
U Hniličků, Bohdíkovská 54)

schvaluje
budoucí výkup části pozemku p.č. 186/2 o výměře cca 6 m2 a části st.p.č. 76/1 o výměře cca 
1 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa“
- budoucí prodávající: V. a I. S., Šumperk
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 120,-- Kč/m2

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 
Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv na částech pozemků, které budou předmětem převodu a po 
schválení v ZM

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů po podpisu samotné kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1309/14 MJP - budoucí výkup pozemků dotčených stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská 
v Šumperku – Temenici II. etapa“ (or. úsek od DPS, Bohdíkovská 24, po hospodu
U Hniličků, Bohdíkovská 54)

schvaluje
budoucí výkup části pozemku p.č. 221 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto 
podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici 

II. etapa“
- budoucí prodávající: L. H., Staré Město
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 120,-- Kč/m2

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby „Chodník ul. 
Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. etapa“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit město Šumperk

- budoucí kupující vyplatil otci budoucího prodávajícího J. H. zálohu na kupní cenu ve výši 
4.200,-- Kč a budoucí prodávající L. H. souhlasí se započtením složené zálohy na kupní 
cenu

- pokud bude celková výměra vykupované části pozemku méně než 35 m2, nebude budoucí 
kupující požadovat po budoucím prodávajícím vrácení přeplatku složeného na kupní cenu 

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1310/14 MJP - výkup části pozemku p.č. 1387/4 o výměře 28 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP nově 
označen jako p.p.č. 1387/5 o výměře 28 m2 v k.ú. Šumperk (or. pod chodníkem
u nádraží ČD)

schvaluje
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odkoupení části pozemku p.č. 1387/4 o výměře 28 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 6450-
557/2014 nově označeného jako pozemek p.č. 1387/5 o výměře 28 m2 v k.ú. Šumperk,
za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou chodníku na ulici Jesenické
- prodávající: Z. Š., Šumperk
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 100,-- Kč/m2

- 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: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1311/14 MJP - směna části pozemku p.č. 1904/26 o výměře cca 22 m2 a části p.p.č. 1904/1 
o výměře cca 37 m2 v k.ú. Šumperk za část pozemku p.č. 3251 o výměře cca 8 m2

v k.ú. Šumperk (or. ul. Puškinova 35)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 27. 6. 2014 do 14. 7. 2014 dle usnesení rady města č. 5146/14 ze dne 24. 6. 2014, 
směnu části p.p.č. 1904/26 o výměře cca 22 m2 a části p.p.č. 1904/1 o výměře cca 37 m2, 
dle GP č. 6426-22/2014 označené jako díl „ b“ z p.p.č. 1904/26 o výměře 22 m2 a díl „c“ 
z p.p.č. 1904/1 o výměře 37 m2 v k.ú. Šumperk, které jsou ve vlastnictví  města  Šumperka, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za část p.p.č. 3251 výměře  cca 8 m2, dle 
GP č. 6426-22/2014 označené jako díl „a“ z p.p.č. 3251 a díl „ f“ ze st.p.č. 1827/1, nově 
sloučené do p.p.č. 3251 o celkové výměře 8 m2 v k.ú. Šumperk, která je ve vlastnictví
M. a I. M., Filipovice, za dále uvedených podmínek: 
- účel směny: narovnání majetkoprávních vztahů
- hodnota směňovaných pozemků: 400,-- Kč/m2 s finančním vyrovnáním 
- M. a I. M. doplatí městu Šumperku do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy finanční rozdíl ve 

výši 20.400,-- Kč, což odpovídá rozdílu výměr směňovaných pozemků, s ohledem na 
stanovenou hodnotu směňovaných pozemků

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1312/14 MJP - prodej pozemku p.č. 938/4 o výměře 144 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek 
mezi ul. Nemocniční a areálem Fortexu)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 4. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4792/14 ze dne 10. 4. 2014, 
prodej p.p.č. 938/4 o výměře 144 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: ostatní plocha
- kupní cena: 278,-- Kč/m2

- kupující: F. aj. S., 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
- kupující uhradí zpětně nájemné za 3 roky užívání pozemku pro individuální využití ve výši 

5,-- Kč/m2/rok 
Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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1313/14 MJP - změna usnesení ZM č. 1232/14 ze dne 19. 6. 2014 (or. zahrada u domu 
Nerudova 9)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1232/14 ze dne 19. 6. 2014, kterým byl schválen prodej pozemků p.č. 
361 o výměře 737 m2 a st.p.č. 728/2 o výměře 152 m2 v k.ú. Šumperk, kde místo kupujícího 
P. K., Šumperk, budou jako kupující uvedeni P. a A. K., Šumperk. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1232/14 ze dne 19. 6. 2014 zůstávají beze 
změny.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1314/14 MJP - zrušení usnesení ZM č. 1224/14 ze dne 19. 6. 2014

ruší
usnesení ZM č. 1224/14 ze dne 19. 6. 2014, kterým byl schválen budoucí prodej části 
pozemku p.č. 1632/10 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu odstoupení spol. 
BONAR a. s. od záměru koupě.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1315/14 MJP - zrušení usnesení ZM č. 1225/14 ze dne 19. 6. 2014

ruší
usnesení ZM č. 1225/14 ze dne 19. 6. 2014, kterým byl schválen budoucí prodej části 
pozemku p.č. 1632/10 o výměře cca 540 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu odstoupení spol. 
BONAR a. s. od záměru koupě.

Termín: 30.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1316/14 MJP - směna části pozemku p.č. 2045 o výměře cca 464 m2 v k.ú. Šumperk
a pozemek p.č. 556/3 o výměře 560 m2 v k.ú. Dolní Temenice (or. před Hasičskou 
stanicí v Šumperku a při ul. Gagarinově)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014 dle usnesení rady města č. 4931/14 ze dne 15. 5. 2014, 
směnu části p.p.č. 2045 o výměře cca 464 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 6455-34/2014 
označené jako p.p.č. 2045/6 o výměře 464 m2 v k.ú. Šumperk, který je ve vlastnictví města  
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za pozemek p.č. 556/3
o výměře 560 m2 v k.ú. Dolní Temenice, který je ve vlastnictví České republiky, s příslušností 
hospodařit pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Olomouc, 
PSČ 779 01, IČO 70885940, za dále uvedených podmínek: 
- hodnota směňovaných pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4042-342/2014 
- rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků činí 4.044,-- Kč a bude doplacen Hasičským 

záchranným sborem Olomouckého kraje městu Šumperku do 30 dnů po podpisu směnné 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN

- veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví obou pozemků, tj. náklady na vypracování 
GP na oddělení pozemku, náklady na vypracování znaleckých posudků a také správní 
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poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí, ponese Česká republika, 
s příslušností hospodařit pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

- realizace směny bude provedena po převodu příslušnosti hospodařit s pozemkem parcelou 
č. 556/3 v k.ú. Dolní Temenice z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1317/14 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti cyklostezky k části pozemku 
p.č. 2185/1 a části p.p.č. 2185/2, vše v k.ú. Šumperk – lávka přes Desnou

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti cyklostezky k části pozemku
p.č. 2185/1 a části p.p.č. 2185/2 v k.ú. Šumperk v rozsahu stanoveném v geometrickém 
plánu č. 6377-602/2013, spočívajícího v právu umístění stavby lávky, jejíž kóty jsou uvedeny
a odsouhlaseny v projektové dokumentaci a v právu přístupu oprávněného nebo jím 
pověřených fyzických či právnických osob na shora uvedené části pozemků za účelem 
provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže této stavby.
Povinný z věcného břemene: 
Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 602 00, IČO 70890013
Oprávněný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše jednorázové úplaty činí 16.700,-- Kč + 21 % DPH 

3.507,-- Kč, tj. celkem 20.207,-- Kč včetně DPH
- oprávněný uhradí úplatu za zřízení služebnosti na základě daňového dokladu, který 

povinný pošle oprávněnému bezprostředně po podpisu smlouvy. Úhrada bude provedena 
v době splatnosti faktury, před podáním návrhu na vklad služebnosti do KN

- oprávněný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, vypracováním 
smlouvy, vkladem věcného práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením 
skutečnosti, že dotčené části pozemků jsou vyloučeny z nároku církví či náboženských 
společností

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1318/14 MJP - založení společenství vlastníků v domě Gen. Svobody 7 v Šumperku

schvaluje
založit s vlastníky bytových jednotek č. 245/3, č. 245/4, č. 245/5, č. 245/6 a č. 245/7 
v domě č. p. 245 stojícím na pozemku st.p.č. 253/1 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn.
Gen. Svobody 7) společenství vlastníků v tomto domě a současně schvaluje stanovy 
společenství.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1319/14 MJP - záměr výstavby sportovního areálu u Bratrušovského koupaliště

schvaluje
záměr soukromého investora vybudovat sportovní areál v Šumperku zčásti na soukromém 
pozemku a zčásti na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka p.č. 568, p.č. 529/1 a 
529/11, vše v k.ú. Dolní Temenice u Bratrušovského koupaliště, s tím, že soukromý investor 
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vybuduje na vlastní náklady na pozemcích p.č. 901/1 ve vlastnictví SPÚ a p.č. 909/1 ve 
vlastnictví města Šumperka přístupovou komunikaci, která bude sloužit k obsluze celé dané 
lokality. Před kolaudací investor převede práva ze stavebního povolení vydaného na stavbu 
komunikace na město Šumperk, aby si mohlo požádat SPÚ o bezúplatný převod pozemku pod 
stavbou komunikace. Za hodnotu vynaložených nákladů na vybudování komunikace 
(s možností finančního vypořádání dle předloženého rozpočtu) město Šumperk převede 
soukromému investorovi pozemky p.č. 568, p.č. 529/1 a p.č. 529/11, na kterých bude 
vybudován sportovní areál.
Bližší podmínky realizace záměru budou specifikovány po změně územního plánu v dané 
lokalitě.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1320/14 MJP - odkoupení pozemků p.č. 1799/26, p.č. 1799/30 a p.č. 1799/27 v k.ú. 
Šumperk (přednádraží)

ruší
usnesení ZM č. 907/13 ze dne 16. 5. 2013 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1321/14 MJP - odkoupení pozemků p.č. 1799/26, p.č. 1799/30 a p.č. 1799/27 v k.ú. 
Šumperk (přednádraží)

schvaluje
odkoupení pozemků p.č. 1799/26, p.č. 1799/30 a p.č. 1799/27, 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 2.921.000,-- Kč. 

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1322/14 MJP - prodej bytové jednotky č. 1743/15 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. 1743/15 o výměře 17,21 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 199/10000 
na společných částech domu č. p. 1743 na st.p.č. 1968 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1968 o výměře 604 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: M. S., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí celkem 148.649,-- Kč (kupní cena 
sestává z kupní ceny bytové jednotky ve výši 126.184,-- Kč, kupní ceny podílu na pozemku 
pod domem ve výši 22.465,-- Kč)

- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí kupující uhradí část 
kupní ceny ve výši 50.000,-- Kč (tj. 33 % celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny 
bude kupující hradit v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od 
uzavření kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující bude zavázán hradit každý rok 
smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 31. 12. každého roku
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- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem zřízeno zástavní právo 
ve prospěch města Šumperka

- 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

1323/14 MJP - odkoupení lesního pozemku p.č. 735 v k.ú. Horní Temenice

schvaluje
odkoupení lesního pozemku včetně porostů p.č. 735 o výměře 24 252 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za podmínek:
- prodávající: J. J., Šumperk
- kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena: 606.300,-- Kč k celku včetně porostů
- prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí
- účel: sjednocení vlastnictví lesních pozemků v dané lokalitě
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve 

výši 1.000,-- Kč
Termín: 30.10.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1324/14 MJP - dopis Z. S. – stav vozovky na ul. Bohdíkovské od horní kapličky přes most 

bere na vědomí
dopis Z. S., Šumperk, týkající se opravy komunikace Bohdíkovské v části od horní kapličky 
směrem přes most doleva, a odpověď na dopis. 

1325/14 MJP - prodej pozemků pod krematoriem a pozemků navazujících ke krematoriu –
realizace příslibu prodeje

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 17. 1. 2011 do 2. 2. 2011 dle usnesení rady města č. 258/11 ze dne 13. 1. 2011
a od 25. 8. 2014 do 10. 9. 2014 dle usnesení rady města č. 5354/14 ze dne 21. 8. 2014 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 162/11 ze dne 10. 3. 2011, č. 728/12 ze dne
15. 11. 2012 a č. 998/13 ze dne 26. 9. 2013, kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci 
prodeje st.p.č. 4323 o výměře 880 m2, části p.p.č. 589/4 o výměře 1 m2 a části p.p.č. 589/3
o výměře 1 005 m2, dle GP ze dne 11. 8. 2014 se z p.p.č. 589/3 a p.p.č. 589/4 oddělily nově 
pozemky p.č. 589/1 o výměře 471 m2 a p.p.č. 589/10 o výměře 535 m2, oba v k.ú. Šumperk,
a prodej části p.p.č. 589/3 o výměře 80 m2, který je dle GP označen jako díl „a“ p.p.č. 589/3 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: st.p.č. 4323 – pozemek pod krematoriem, p.p.č. 589/10, p.p.č. 589/11-

pozemky funkčně navazující, díl „a“ p.p.č. 589/3 pozemek pod schody krematoria
- kupní cena: st.p.č. 4323……………….……..536,20 Kč/m2

                    p.p.č. 589/10……………………..214,48 Kč/m2

                    díl „a“ p.p.č. 589/3……………..215,00 Kč/m2                     
                    p.p.č. 589/11…………………...214,48 Kč/m2 + DPH v platné výši v části 
zastavěné plochy stavbou a nezbytné funkční části pozemku se stavbou  

- kupující: Moravské krematorium s. r. o., se sídlem Zábřežská 2076/78, Šumperk,
IČO 27802183
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- kupující p.p.č. 589/10 bere na vědomí, že na p.p.č. 589/10 jsou umístěny sloupy a vedení 
veřejného osvětlení a současně se zavazuje, že společně s kupní smlouvou bude uzavřena 
smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě, na základě kterého povinný 
z věcného břemene, kupující p.p.č. 589/10, založí právo umístění, uložení a správy vedení 
VO a sloupů VO vlastníku veřejného osvětlení, tj. městu Šumperku, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461   

- věcné břemeno bude zřízeno bezúplatné na dobu neurčitou
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1326/14 MJP - uzavření dohody k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní – obch 37/07 –
výstavba při ul. Americké

schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, označené jako obch/37/07 ze dne
27. 7. 2007 ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem byl budoucí prodej p.p.č. 1291/3, 
p.p.č. 1291/6, p.p.č. 1278/18 a p.p.č. 3019 v k.ú. Šumperk, uzavřené mezi městem 
Šumperkem, jako budoucím prodávajícím, a společností SAN-JV s. r. o., se sídlem Lidická 56, 
Šumperk, IČO 64618951, jako budoucím kupujícím. Dohoda k ukončení bude sepsána 
z důvodu odstoupení od záměru výstavby na předmětných pozemcích ze strany budoucího 
kupujícího společnosti SAN-JV s. r. o., se sídlem Lidická 56, Šumperk, IČO 64618951. Město 
Šumperk, jako budoucí prodávající, v souladu s ujednáním smlouvy obch/37/07 ve znění 
pozdějších dodatků, vrátil budoucímu kupujícímu složenou zálohu na kupní cenu, která byla 
ponížena o sjednané smluvní pokuty ve výši 100.000,-- Kč za nedodržení smluvních závazků, 
celkem tedy 888.960,-- Kč.
V případě neuzavření dohody o ukončení smlouvy město Šumperk odstoupí od této smlouvy
v souladu s čl. VI budoucí kupní smlouvy s tím, že nárok na smluvní pokutu je zachován.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1327/14 MJP - uzavření dohody k ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní – obch 37/07 –
výstavba při ul. Americké

bere na vědomí
žádost o snížení smluvní pokuty za nedodržení podmínek smlouvy obch/37/2007/Vr ze dne 
27. 7. 2007 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím prodávajícím, a společností SAN-JV
s. r. o., se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČO 64618951, jako budoucím kupujícím, kdy 
předmětem budoucího prodeje je lokalita při ul. Americké, a trvá na uhrazení sjednaných 
smluvních pokut smlouvou obch/37/2007/Vr ve znění pozdějších dodatků, tj. 100.000,-- Kč. 

1328/14 MJP - výkup pozemku p.č. 529/9 v k.ú. Dolní Temenice (or. pozemek pod komunikací 
při ul. Šumavské)

schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 529/9 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 33 m2 v k.ú. 
Dolní Temenice, obec Šumperk (or. pozemek pod komunikací při ul. Šumavské), za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace
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- kupní cena: 30,-- Kč/m2, tj. celkem 990,-- Kč
- prodávající: M. M., Šumperk
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
- kupní cena bude uhrazena před podáním návrhu na vklad do KN do 30 dnů od podpisu 

kupní smlouvy
- kupující město Šumperk uhradí správní poplatek ve výši 1.000,-- Kč za podání návrhu na 

vklad do KN
- kupující vyhotoví kupní smlouvu na své náklady

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1329/14 MJP - prodej části pozemku p.č. 1845/156 v k.ú. Šumperk (or. při ul. Horní, lokalita 
Panorama)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 30. 7. 2014 do 18. 8. 2014 dle usnesení rady města č. 5230/14 ze dne 24. 7. 2014,  
prodej pozemku p.č. 1845/181 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 92 m2 v k.ú. Šumperk, 
obec Šumperk (odděleného dle GP č. 6457-101/2014 z pozemku p.č. 1845/156 ostatní 
plocha/jiná plocha v k.ú. Šumperk, obec Šumperk, or. při ul. Horní), za těchto podmínek:
- kupující: podíl 1/2 SJM P. a J. M., Šumperk, podíl 1/4 P. N., Šumperk, podíl 1/4

M. N., Šumperk
- účel prodeje: zřízení odstavné plochy pro příležitostné odstavení vozidla
- kupní cena: 250,-- Kč/m2, tj. celkem 23.000,-- Kč
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,-- Kč za zápis vkladu práva do katastru 

nemovitostí
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
- před uzavřením kupní smlouvy předloží kupující Podnikům města Šumperka, a. s.,

k odsouhlasení projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným inženýrem pro daný 
typ stavby 

- bude sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč, kterou uhradí kupující prodávajícímu 
v případě porušení účelu prodeje

- kupující vezmou na vědomí, že prodávaný pozemek je zatížen věcným břemenem – vedení 
plynárenského zařízení 

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1330/14 MJP - prodej zahrady u domu F. L. Věka 1042/3, Šumperk – realizace příslibu prodeje

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 a 
podle usnesení zastupitelsta města č. 739/12 ze dne 15. 11. 2012, č. 817/13 ze dne
21. 2. 2013 a č. 954/13 ze dne 20. 6. 2013, kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci 
prodeje st.p.č. 1224/2 o výměře 200 m2, p.p.č. 1632/24 o výměře 69 m2, p.p.č. 1632/22
o výměře 70 m2, p.p.č. 1632/21 o výměře 65 m2, p.p.č. 1632/20 o výměře 58 m2, p.p.č. 
1632/19 o výměře 58 m2 a p.p.č. 1632/25 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu F. L. Věka 1042/3, Šumperk
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 0018/2013... 300,-- Kč/m2

- kupující: J. D., p.p.č. 1632/24, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/25
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č 1224/2, J. H., p.p.č. 1632/22, 
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spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/25 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/5 na st.p.č 1224/2, H. T., p.p.č. 1632/19, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 
1632/25 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č 1224/2, všichni bytem Šumperk, 
S. a D. J., p.p.č. 1632/20, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/25
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č 1224/2, bytem Šumperk, a A. Š., p.p.č. 
1632/21, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/25 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/5 na st.p.č 1224/2, bytem Vikýřovice

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1331/14 MJP - prodej zahrady u domu Nemocniční 1226/27, Šumperk – realizace příslibu 
prodeje

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 11. 10. 2012 do 29. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2884/12 ze dne 4. 10. 2012
a podle usnesení zastupitelstva města č. 816/13 ze dne 21. 2. 2013, kterým byl vydán příslib 
prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1033/3 o výměře 960 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu Nemocniční 27
- kupní cena 300,-- Kč/m2,byla uhrazena v souladu s ujednáním smlouvy budoucí kupní 

označené jako obch//0017/2013/Vr 
- kupující: H. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 1033/3, P. a J. K., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 1033/3, J. V., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/3 na p.p.č. 1033/3 

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1332/14 MJP - prodej zahrady u domu K. H. Máchy 792/11, Šumperk – realizace příslibu 
prodeje

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 11. 10. 2012 do 29. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2887/12 ze dne 4. 10. 2012
a podle usnesení zastupitelstva města č. 948/13 ze dne 20. 6. 2013, č. 1049/13 ze dne
7. 11. 2013, kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 1275/3 o výměře
1 160 m2, dle GP se jedná o p.p.č. 1275/3 o výměře 278 m2, p.p.č. 1275/7 o výměře 112 m2, 
p.p.č. 1275/8 o výměře 110 m2, p.p.č. 1275/9 o výměře 253 m2, p.p.č. 1275/10 o výměře 
379 m2 a p.p.č. 1275/11 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu K. H. Máchy 11
- kupní cena 300,-- Kč/m2, byla uhrazena v souladu s ujednáním smlouvy budoucí kupní 

označené jako obch//0043/2013/Vr, v souladu s ujednáním smlouvy obch/0043/
2013/Vr byla uznána kupujícím sleva z kupní ceny 50.000,-- Kč za provedenou opravu 
oplocení 

- kupujícímu p.p.č. 1275/9 byla uznána sleva ve výši 5.000,-- Kč za umístění sloupu 
veřejného osvětlení a kupující p.p.č. 1275/10 byla uznána sleva z kupní ceny ve výši 
1.000,-- Kč za vedení veřejného osvětlení, omezení vlastnického práva bude sjednáno jako 
věcné břemeno se zápisem v katastru nemovitostí

- kupující p.p.č. 1275/8 a kupující p.p.č. 1275/9 se zavazují, že společně s kupní smlouvou 
bude uzavřeno věcné břemeno služebnosti stezky, na základě kterého povinný z věcného 
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břemene, vlastník p.p.č. 1275/8 založí právo chodit po p.p.č. 1275/8 oprávněnému 
z věcného břemene – vlastníku p.p.č. 1275/9. Věcné břemeno bude sjednáno úplatné po 
dohodě mezi smluvními stranami, geometrický plán na vyznačení věcného břemene uhradí 
kupující p.p.č. 1275/9 

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

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

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1333/14 MJP - přijetí daru pozemku st.p.č. 140/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
105 m2 v k.ú. Šumperk (or. lokalita za restaurací Schiller v Šumperku)

schvaluje
přijetí daru pozemku st.p.č. 140/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2 v k.ú. 
Šumperk.

Dárci: I. B., Praha
Z. V., Praha
M. Ž., Zábřeh

Obdarovaný: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461

Účel: majetkoprávní narovnání vlastnictví díla parkoviště a pozemku pod parkovištěm

Správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN zaplatí obdarovaný město Šumperk.

Podmínka pro uzavření darovací smlouvy:

Uzavření smlouvy o výpůjčce 4 parkovacích míst v lokalitě za restaurací Schiller v Šumperku ve 
prospěch vlastníka budovy č. p. 2866 stojící na pozemku st.p.č. 145 v k.ú. Šumperk M. S., 
Rapotín, za podmínek dle usnesení rady města  ze dne 11. 9. 2014 a uzavření smlouvy
o pronájmu dalších 4 parkovacích míst v dané lokalitě uzavřené mezi Podniky města 
Šumperka a. s. (jako správcem majetku města) a vlastníkem budovy č. p. 2866 stojící na 
pozemku st.p.č. 145 v k.ú. Šumperk. Úhrada: 4.500,-- Kč/rok/parkovací místo, v dalším 
období dle platných cenových podmínek dle usnesení RM s přednostním právem prodloužení 
platnosti smlouvy.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1334/14 MJP - zástavba proluky ul. Radniční – investoři A. Ž., I. B. – odprodej pozemku p.č.
2320/1 v k.ú. Šumperk – změna usnesení ZM č. 1268/14 ze dne
19. 6. 2014

schvaluje
změnu usnesení zastupitelstva města č. 1268/14 ze dne 19. 6. 2014, kterým byl schválen 
prodej pozemku p.č. 2320/1 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk dle GP pro rozdělení pozemku
č. 3974-591/2004. Změna spočívá ve vypuštění textu usnesení: „+ případná sazba DPH dle 
platných právních předpisů“. V ostatním se text usnesení zastupitelstva města č. 1268/14 ze 
dne 19. 6. 2014 nemění.
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Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1335/14 MJP - dar části pozemku p.č. 2320/1 v k.ú. Šumperk, ze kterého byl na základě GP
č. 3974-591/2004 oddělen pozemek p.č. 2320/4 o výměře 3 m2 v k.ú. Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 30. 7. 2014 do 18. 8. 2014 dle usnesení rady města č. 5238/14 ze dne 24. 7. 2014, dar 
pozemku p.č. 2320/4 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk dle GP pro rozdělení pozemku č. 3974-
591/2004

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

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

Předmět daru: pozemek p.č. 2320/4 – ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Šumperk 
dle GP pro rozdělení pozemku č. 3974-591/2004, který se po zaměření 
skutečného stavu stavby nachází částečně pod stavbou budovy
polyfunkčního domu

Správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN zaplatí dárce město Šumperk.

Podmínka: stavebník na své náklady provedl zaizolování prostoru mezi stavbou 
polyfunkčního domu na pozemku p.č. 2320/1 a stávajícím domem 
Starobranská 20 v Šumperku

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1336/14 MJP - odkoupení pozemků p.č. 1845/2, p.č. 1845/3 v k.ú. Šumperk – oznámení Lesy 
ČR s. p. o výběrovém řízení

schvaluje
neúčast města Šumperka na vyhlášeném výběrovém řízení vlastníka Lesy ČR s. p., jehož 
předmětem je prodej pozemků p.č. 1845/2 o výměře 4 164 m2 a p.č. 1845/3 o výměře
1 265 m2, vše v k.ú. Šumperk, za minimální kupní cenu ve výši 688.000,-- Kč a dále ukládá
odboru majetkoprávnímu jednat o odkoupení těchto pozemků za cenu odpovídající 
skutečnému stavu pozemků.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1337/14 MJP - změna  kupujících - vnitroblok při ul. Krapkově

bere na vědomí
žádosti budoucích kupujících ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní, označené jako 
obch/0047/2011, kteří se zavázali odkoupit dále uvedené nemovitosti a z důvodu prodeje 



ZM 35 – 18.09.2014

19

bytových jednotek žádají o převod práv budoucího sjednaného předmětu prodeje na nové 
kupující, a to z:
-  T. S., Šumperk, který se zavázal odkoupit p.p.č. 1350/86, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/33 na p.p.č. 3184 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, vše v k.ú. Šumperk, na K. V., Rohle
- V. a P. K., Ostrava, kteří se zavázali odkoupit p.p.č. 1350/87, spoluvlastnický podíl  o velikosti 
1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, vše v k.ú. Šumperk, na D. P., 
Hanušovice.
Zúčastněné strany berou na vědomí, že změna bude realizována při schvalování samotného 
prodeje a uzavření kupní smlouvy, po splnění podmínek stanovených smlouvou, do té doby 
jsou budoucí kupující ze smlouvy obch/0047/2011 povinni plnit sjednané závazky ze smlouvy, 
pokud se nedohodnout s nově označenými budoucími kupujícími. Finanční závazky musí být 
vyřešeny přede dnem podepsání kupní smlouvy.

1338/14 MJP - výstavba RD - ul. Hrubínova (vedle nově vybudovaného parku)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008, č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009,
č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, č. 1850/10, č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010 a č. 371/11 ze 
dne 22. 9. 2011, č. 688/12 ze dne 20. 9. 2012 a č. 1008/13 ze dne 26. 9. 2013,  kterými 
bylo schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/19 o výměře 21 713 m2, části p.p.č. 
1581/1 o výměře cca 560 m2, části p.p.č. 1581/2 o výměře cca 50 m2, části p.p.č. 1534/42 
o výměře cca 75 m2, p.p.č. 1662/24 o výměře 2 262 m2 a p.p.č. 1668/23 o výměře 501 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, budoucí kupující REAL SYSTEM DEVELOPMENT a. s., se sídlem Lessnerova 
263, Praha, Petrovice, PSČ 109 00.
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0036/2008/Vr ze dne 7. 1. 2009 
ve znění dodatku č. 1, 2, 3, smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne 10. 7. 2009 a smlouvy obch 
0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010, dodatku ze dne 16. 1. 2012 a dodatku č. 2 ze dne
23. 1. 2013 a dodatku č. 3 ke smlouvám obch 0036/2008/Vr ze dne 7. 1. 2009 ve znění 
dodatku č. 1, 2, 3, smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne 10. 7. 2009 a smlouvy obch 
0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010, které spočívají:
- určuje se ke stanovené kupní ceně 250,-- Kč/m2 připočíst, v případě povinnosti uhradit 

DPH v platné výši v daném roce ke kupní ceně 
- budoucí prodávající je povinen nejpozději do 30. 5. 2015 předložit pravomocné stavební 

povolení na výstavbu komunikace a inženýrských sítí pro I. etapu, v případě nedodržení 
stanoveného termínu si budoucí prodávající sjednává právo od smlouvy odstoupit v plném 
rozsahu      

- v posunutí termínu zahájení výstavby jednotlivých etap výstavby a jejich následných 
kolaudací. Nově tedy první etapa výstavby bude kolaudována nejpozději do 30. 6. 2016, 
druhá etapa bude zahájena nejpozději v říjnu 2016 a kolaudována nejpozději do
30. 6. 2017, třetí etapa bude zahájena nejpozději v říjnu 2017 a kolaudována nejpozději 
do 30. 6. 2018

- v posunutí termínu převodu vlastnického práva k pozemkům po jednotlivých etapách, nově 
tedy 1. etapa do 30. 9. 2016 za podmínky uhrazení zálohy na kupní ceny za pozemky pro 
výstavbu 2. etapy, 2. etapa do 30. 9. 2017 za podmínky uhrazení zálohy na kupní ceny za 
pozemky pro výstavbu 3. etapy a 3. etapa do 30. 9. 2018 s povinností doplatku kupní ceny 

- posunutí termínu úhrady zálohy na kupní cenu ze smlouvy Obch/0035/2009/ z termínu 
nejpozději do 30. 4. 2014 nově před zahájením stavebních prací 2. etapy, nejpozději do
30. 9. 2016 

- budoucí prodávající neuplatňuje vůči budoucímu kupujícímu sjednanou úhradu smluvní 
pokuty ve výši 3x 50.000,- Kč, která byla sjednána v případě nedodržení výstavby 
inženýrských sítí a komunikačního napojení ve stanoveném termínu. Smluvní pokuta bude 
uplatněna vždy při nedodržení termínu kolaudace výstavby inženýrských sítí a 
komunikačního napojení v jednotlivých etapách
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- další podmínky stanovené usnesením ZM č. 873/08, ve znění usnesení ZM
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, usnesení 
ZM č. 1850/10, usnesení ZM č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010, usnesení ZM č. 371/11 ze 
dne 22. 9. 2011, usnesení ZM č. 688/12 ze dne 20. 9. 2012 a usnesení ZM č. 1008/13 
ze dne 26. 9. 2013 neuvedená v tomto usnesení, zůstávají nezměněny 

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1339/14 Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje

schvaluje
smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. 

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

1340/14 Projekt Propagace a prezentace kulturního dědictví v historických sídlech

schvaluje

1. Zapojení města do projektu Propagace a prezentace kulturního dědictví v historických 
sídlech

2. Pověření Bc. Veroniky Lukášové k zastupování města v tomto projektu a ukládá jí plně 
spolupracovat při tvorbě regionálního produktu - zajištění podkladů (texty, fotografie, atd.)

3. Spoluúčast města na projektu v maximální výši:
- instalace informačního kiosku a vytvoření filmu (včetně propagace): 30 000,-- Kč

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

1341/14 Žádost o změnu účelu čerpání VFP - Základní škola pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o. p. s.

schvaluje
Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škole logopedické Schola 
Viva, o. p. s., Erbenova 16, Šumperk, IČO 25827707, změnu čerpání veřejné finanční podpory
v roce 2014 z neinvestičních na investiční účely. 

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1342/14 Žádost o změnu účelu čerpání VFP - Základní škola pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o. p. s.

schvaluje
Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škole logopedické Schola 
Viva, o. p. s., Erbenova 16, Šumperk, IČO 25827707, čerpání veřejné finanční podpory pro
rok 2015 k investičním účelům.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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1343/14 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2013/2014

bere na vědomí
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2013/2014.

1344/14 Příspěvková organizace města Šumperka - pohledávky

schvaluje
návrh Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, Šumperk, IČO 00851400, na vzdání se práva 
na vymáhání pohledávek v celkové výši 40.075,-- Kč a jejich prominutí.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1345/14 Ceny města Šumperka za rok 2014

schvaluje
časový harmonogram pro udílení Cen města Šumperka za rok 2014.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1346/14 Ceny města Šumperka za rok 2014

schvaluje
vylosování deseti navrhovatelů nominací na Ceny města Šumperka za rok 2014 s tím, že 
každý vylosovaný obdrží dvě vstupenky na slavnostní večer.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1347/14 Ceny města Šumperka za rok 2014

schvaluje
prodej vstupenek na Ceny města Šumperka za rok 2014 pro veřejnost (39 míst
ve 4. a 5. řadě). Prodejní cena jedné vstupenky je 50,-- Kč

Termín: 11.04.2015
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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1348/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka organizaci FbC Asper 
Šumperk, o. s., se sídlem nám. Jana Zajíce 11, Šumperk, IČO 26550881, zastoupené 
Ondřejem Mrázkem, na úhradu části nákladů spojených s koupí florbalových mantinelů 
k pořádání utkání ve výši 84.000,-- Kč.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1349/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka organizaci Taneční folklorní 
soubor Senioři Šumperk, o. s., se sídlem Bratrušovská 15, Šumperk, IČO 02214652, 
zastoupené Annou Kouřilovou, na úhradu dopravy na slavnosti do rumunského města 
Caranseveš ve výši 45.000,-- Kč

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1350/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka organizaci TJ Šumperk, oddíl 
basketbalu, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČO 14617790, zastoupené Ing. Aloisem 
Kubišem a Oldřichem Sládkem, na úhradu části nákladů organizačních nákladů souvisejících 
s účastí v první národní lize pro muže a ženy ve výši 200.000,-- Kč.

Termín: 18.09.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal

1351/14 Finanční příspěvek Střední odborné škole v Šumperku z Fondu životního prostředí na 
vybudování zázemí pro chov včel

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku Střední odborné škole v Šumperku na vybudování zázemí pro 
chov včel ve výši 30 tis. Kč z Fondu životního prostředí.

Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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1352/14 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 33/2014 z jednání finančního výboru dne 1. 9. 2014.

Mgr. Zdeněk Brož v. r. Ing. Petr Suchomel v. r.
       starosta              2. místostarosta




