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Spis. zn.: 69287/2009 

č. j.: 69339/2009 

 

U S N E S E N Í  

z 28. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 6. 8. 2009 
 

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. 
 
 

1276/09 Rozpočtový výhled na léta 2010-2012 

schvaluje 
rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2010-2012 dle předloženého 
materiálu. 

Termín: 06.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1277/09 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo IX roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo IX roku 2009: 
 
příjmy ve výši:     7 291 tis. Kč 
výdaje ve výši:   18 741 tis. Kč 
 
příjmy celkem: 937 684 tis. Kč 
výdaje celkem: 897 727 tis. Kč 

Termín: 31.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1278/09 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 2009 

schvaluje 
přidělení finanční částky z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 na činnost 
organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů takto: 
 
HK HOKEJ ŠUMPERK 2003, o. s., IČ 68318073        285.000,-- Kč 

 
 

Termín: 06.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1279/09 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2008/2009 

bere na vědomí 
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním 
roce 2008/2009. 
 

1280/09 Územní plán a energetická koncepce 

schvaluje 
zařazení energetické koncepce města do závazné části nového územního plánu 
Šumperka. 

Termín: 06.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

1281/09 MJP - prodej části p.p.č. 103/3 o výměře 150 m2 v k.ú. Horní Temenice, dle 
GP zak. č. 279-540/95 ze dne 10. 9. 1995 p.p.č. 103/4 o výměře 150 m2 

v k.ú. Horní Temenice (or. bytovky v Horní Temenici – směr Hrabenov) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města č. 3954/09 ze 
dne 25. 6. 2009, prodej části p.p.č. 103/3 o výměře 150 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, dle GP zak. č. 279-540/95 ze dne 10. 9. 1995 p.p.č. 103/4 o výměře 
150 m2 v k.ú. Horní Temenice, za podmínek:  
- účel prodeje: rozšíření zahrady 
- kupní cena: 300,- Kč/m2   
- kupující: P. a R. K., Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek, kolek ve výši 500,- Kč, za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí  
 

Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1282/09 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1865/1 o výměře cca 30 m2 

v k.ú. Šumperk (or. lokalita Nové domky – bývalá hájenka) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města č. 3953/09 ze 
dne 25. 6. 2009, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1865/1 o výměře 
cca 40 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: rozšíření komunikace 
- kupní cena: 240,- Kč/m2   
- budoucí kupující: obec Rapotín, se sídlem Družstevní 125, Rapotín, 

zastoupená starostou obce Ing. Vladimírem Mikulcem, IČ 00635901 
- budoucí kupující uhradí geometrický plán na rozdělení předmětu prodeje 
- budoucí prodávající uzavře společně se smlouvou o smlouvě budoucí smlouvu 

s právem provést stavbu na části p.p.č. 1865/1 v k.ú. Šumperk, dle § 51 OZ  
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1283/09 MJP - prodej části p.p.č. 513/10 a 500/1 o výměře celkem 746 m2 

v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5537-17/2009 p.p.č. 513/82 o výměře 224 m2, 
p.p.č. 513/81 o výměře 221 m2 a p.p.č. 513/80 o výměře 301 m2, vše 
v k.ú. Šumperk (or. za domy na ul. Bludovské)  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 12. 2008 do 29. 12. 2008 dle usnesení rady města č. 3010/08 ze 
dne 4. 12. 2008 a od 19. 5. 2009 do 4. 6. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3749/09 ze dne 14. 5. 2009, prodej části p.p.č. 513/10 a 500/1 o výměře 
celkem 746 m2, dle GP zak. č. 5537-17/2009 p.p.č. 513/82 o výměře 224 m2, 
p.p.č. 513/81 o výměře 221 m2 a p.p.č. 513/80 o výměře 301 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada  
- kupní cena: cena základní 250,- Kč/m2, v případě strpění práva chůze 

200,- Kč/m2 
- kupující: A. a V. D., p.p.č. 513/81, Šumperk, J. a M. H., p.p.č. 513/80, 

Šumperk, a Z. G., p.p.č. 513/82, Šumperk 
- kupující p.p.č. 513/80 v k.ú. Šumperk budou povinni strpět právo chůze pro 

vlastníka p.p.č. 513/82 v k.ú. Šumperk, kdy věcné břemeno bude sjednáno 
společně s prodejem pozemků 

- kupující A. a V. D., Šumperk, a J. a M. H., Šumperk, převezmou práva a 
povinnosti z uzavřené nájemní smlouvy mezi městem Šumperk a L. D., 
a Z. G., Šumperk, převezme práva a povinnosti z uzavřené nájemní smlouvy 
mezi městem Šumperk a M. L., Šumperk 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na 
rozdělení pozemku a správní poplatek, kolek ve výši 500,- Kč, za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1284/09 MJP - prodej st.p.č. 3290 o výměře 26 m2, st.p.č. 3289 o výměře 23 m2 a 
st.p.č. 3288 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. garáže při ul. Krapkově 
u Benátek) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 8. 6. 2009 do 24. 6. 2009 dle usnesení rady města č. 3829/09 ze 
dne 4. 6. 2009, prodej st.p.č. 3290 o výměře 26 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující: J. B., Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 



ZM 28 – 06.08.2009 

 
4 

1285/09 MJP - prodej st.p.č. 3290 o výměře 26 m2, st.p.č. 3289 o výměře 23 m2 a 
st.p.č. 3288 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. garáže při ul. Krapkově 
u Benátek) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 8. 6. 2009 do 24. 6. 2009 dle usnesení rady města č. 3829/09 ze 
dne 4. 6. 2009, prodej st.p.č. 3289 o výměře 23 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující: M. H., Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí 
  

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1286/09 MJP - prodej st.p.č. 3290 o výměře 26 m2, st.p.č. 3289 o výměře 23 m2 a 
st.p.č. 3288 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. garáže při ul. Krapkově 
u Benátek) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 8. 6. 2009 do 24. 6. 2009 dle usnesení rady města č. 3829/09 ze 
dne 4. 6. 2009, prodej st.p.č. 3288 o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující: P. S., Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1287/09 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 

v k.ú. Šumperk (or. zahrádkářská kolonie „U NÁHONU“) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 2. 2009 do 25. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3244/09 ze 
dne 5. 2. 2009, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1229/2 o výměře 
cca 200 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: plocha k zahrádkářské činnosti  
- budoucí kupující: A. a Z. D., Šumperk 
- kupní cena: 55,- Kč/m2, při podpisu smlouvy bude budoucími kupujícími 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 3.000,- Kč, dále bude kupní cena 
splácena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši nejméně 500,- Kč s tím, 
že kupní cena jako celek bude uhrazena nejpozději do 31. 8. 2010 
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- budoucí kupující se bude finančně podílet na vyhotovení geometrického plánu 
zamření reálné části jeho užívaného pozemku a společných prostor, které 
odkoupí zahrádkářský svaz “U NÁHONU“ 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1288/09 MJP - výkup části p.č. 827 – pozemek ve ZJE, části p.č. 829 – pozemek ve 
ZJE a části p.č. 873 – pozemek ve ZJE o celkové výměře cca 5 839 m2, vše 
v k.ú. Dolní Temenice – protierozní opatření, komunikace 

schvaluje 
výkup části p.č. 827 – pozemek ve ZJE, části p.č. 829 – pozemek ve ZJE 
a části p.č. 873 – pozemek ve ZJE o celkové výměře cca 5 839 m2, vše v k.ú. 
Dolní Temenice, z vlastnictví R. D., Rapotín, do vlastnictví města Šumperk, se 
sídlem Šumperk, nám. Míru 1, IČ 00303461. Kupní cena se stanovuje s ohledem 
na usnesení ZM č. 907/08 ze dne 23. 10. 2008 na 100,- Kč/m2, která bude 
vyplacena kupujícím do 15 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva. Předmět výkupu bude upřesněn po vytýčení 
předmětu vykupované části s ohledem na geometrický plán číslo 240, 287-451/97 
ze dne 20. 3. 1998, kdy předmětem převodu vlastnického práva k pozemku je 
pozemek zastavěný komunikací a protierozním opatřením na částech pozemků, 
včetně pozemků od příkopu směrem ke stávajícím rodinným domům. Předmět 
budoucího převodu vlastnického práva je označen v příloze  usnesení. 
Daň z převodu nemovitostí uhradí kupující, včetně nákladů spojených 
s vyhotovením kupní smlouvy a zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí. 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1289/09 MJP - změna usnesení ZM č. 222/07 ze dne 12. 4. 2007 ve znění usnesení ZM 
č. 558/07 ze dne 13. 12. 2007 a usnesení ZM č. 964/08 ze dne 11. 12. 2008 – 
vydaný příslib prodeje – výstavba bytových domů v lokalitě za katastrální 
úřadem při ul. Americké, budoucí kupující SAN - JV s. r. o., Lidická 56, 
Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 222/07 ze dne 12. 4. 2007 ve znění usnesení ZM 
č. 558/07 ze dne 13. 12. 2007 a usnesení ZM č. 964/08 ze dne 11. 12 .2008, 
kterým byl schválen příslib prodeje p.p.č. 1291/3, p.p.č. 1291/6, p.p.č. 1278/18 
a p.p.č. 3019, včetně zídky, vše v k.ú. Šumperk, společnosti SAN-JV s. r. o. se 
sídlem, Lidická 56, Šumperk. Účel příslibu prodeje: bytová výstavba včetně 
příjezdových komunikací a chodníků. Změna spočívá v posunutí termínu 
předložení stavebního povolení, a to z termínu do 15. 9. 2009 na nově stanovený 
termín: do 12 měsíců ode dne nebytí právní moci územního rozhodnutí na 
výstavbu na bytové výstavby včetně příjezdových komunikací, nejpozději do 
30. 6. 2011. S ohledem na posunutí předložení stavebního povolení dojde 
k posunutí data zahájení výstavby, a to z data nejpozději 1. 10. 2009 na nový 
termín nejpozději do 30. 6. 2011 a posunutí kolaudace výstavby z termínu 
30. 9. 2011 na nově stanovený termín do 30. 9. 2013. V souvislosti s posunutými 
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termíny dojde k posunutí data sjednané smluvní pokuty za nedodržení termínu 
kolaudace, a to z data 30. 9. 2011 na nově stanovený termín 30. 9. 2013. 
Ostatní ustanovení usnesení ZM č. 222/07 ve znění pozdějších změn a doplnění  
zůstanou bez změny. 

Termín: 31.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1290/09 MJP - prodej p.p.č. 1947/7 o výměře 85 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Žižkova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12. 8. 2003 do 28. 8. 2003 dle usnesení rady města č. 1098/03 ze 
dne 7. 8. 2003, prodej p.p.č. 1947/7 o výměře 85 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření zahrady - zajištění vjezdu k nemovitosti kupujících 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: J. P. Š. a L. Š., Šumperk, každá podíl ve výši 1/2 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 

Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1291/09 MJP - prodej části p.p.č. 1959/1 o výměře cca 2 m2 a části p.p.č. 1959/2 
o výměře cca 45 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Reissova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 8. 6. 2009 do 24. 6. 2009 dle usnesení rady města č. 3844/09 ze 
dne 4. 6. 2009, prodej části p.p.č. 1959/1 o výměře cca 2 m2 a části p.p.č. 
1959/2 o výměře cca 45 m2, vše v k.ú. Šumperk, kdy předmět prodeje bude 
vyznačen geometrickým plánem, za podmínek:  
- účel prodeje: rozšíření zahrady 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: F. a H. K., Šumperk 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu a správní 

poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1292/09 MJP - výkup - nabídka prodeje části p.č. 459 o výměře cca 3 194 m2, části 
p.č. 462/1 o výměře cca 8 750 m2 a p.č. 457 o výměře 2 593 m2, všechny 
pozemky vedené ve zjednodušené evidenci (ZJE) původ grafický příděl vše 
v k.ú. Dolní Temenice (or. nad Bratrušovským památníkem) 

schvaluje 
výkup části p.č. 459 o výměře cca 3 194 m2, části p.č. 462/1 o výměře cca 
8 750 m2 a p.č. 457 o výměře 2 593 m2, všechny pozemky vedené ve 
zjednodušené evidenci (ZJE) původ grafický příděl vše v k.ú. Dolní 
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Temenice, včetně porostu z vlastnictví J. a J. G., Šumperk, do vlastnictví města 
Šumperk, se sídlem Šumperk, nám Míru 1, IČ 00303461. Kupní cena včetně 
porostů se stanovuje dohodou ve výši 150.000,- Kč k celku, která bude vyplacena 
kupujícím do 15 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na 
vklad vlastnického práva. Město Šumperk, z důvodu nižší ceny, než je stanovena 
znaleckým posudkem, uhradí daň z převodu nemovitostí, vypracuje kupní 
smlouvu,  uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva a 50 % 
nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu. 
Prodávající manželé G. předloží kupujícímu městu Šumperk při podpisu kupní 
smlouvy znalecký posudek. 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1293/09 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 201/1 a p.p.č. 201/2 v k.ú. Dolní Temenice 
z vlastnictví ČR, správa Pozemkový fond ČR, do vlastnictví města Šumperka 
(or. ul. Šumavská) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví ČR - 
správa Pozemkový fond ČR v souladu s § 2 odst. 7 písm. b) zákona č. 569/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů - pozemek p.č. 201/2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 68 m2 v k.ú. Dolní Temenice, v souladu s § 2 odst. 8 
zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pozemek p.č. 201/1 – 
zahrada o výměře 311 m2 v k.ú. Dolní Temenice. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označené 
pozemkové parcely přijmout a převzít do vlastnictví města Šumperka na základě 
smlouvy s PF ČR. 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1294/09 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 56 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucím kupujícím 
J. B., Šumperk, a to ke dni 31. 8. 2009. J. B., Šumperk, v dohodě o zrušení 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené 
zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu 
bytu finančně vyrovnala s D. P. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku s D. P., 
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 9. 2009. 
 

Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1295/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/19 o výměře 
43,02 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13), spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. P., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 199.301,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 801,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1296/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/12 o výměře 
80,20 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13), spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: S. S., Šumperk, podíl ve výši ½ 

         J. J., Postřelmov, podíl ve výši ½ 
- kupní cena bytové jednotky 371.545,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.513,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemají nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1297/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/14 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: J. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 352.722,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč 
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 200.000,- Kč (tj. cca 57 % 
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 5 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 

- 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 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1298/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4.2009, prodej bytové jednotky č. 2663/3 o výměře 
55,92 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: M. G., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 259.062,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.053,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 



ZM 28 – 06.08.2009 

 
10 

1299/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/16 o výměře 
31,01 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: L. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 143.661,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 587,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1300/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/20 o výměře 
80,20 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: L. a D. M., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 371.545,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.514,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % činí 2.549,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1301/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/7 o výměře 
43,02 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
154/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 154/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: A. O., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 199.301,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 812,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1302/09 MJP - změna čl. X „Zásad pro prodej...“ 

ruší 
usnesení ZM č. 1244/09 ze dne 18. 6. 2009, týkající se prodeje bytu č. 5 v domě 
č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 (or. ozn. Zahradní 11) v k.ú. Dolní Temenice ve 
veřejném výběrovém řízení M. V., Šumperk, z  důvodu odstoupení kupujícího od 
záměru nemovitosti odkoupit. 
Rovněž zájemce na druhém pořadí od záměru koupit nemovitosti odstoupil. 
 

Termín: 06.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1303/09 MJP - změna čl. X „Zásad pro prodej ...“ 

schvaluje 
změnu „Zásad pro prodej ...“ tak, že v čl. X odst. 4 se bod 4 ruší a nahrazuje 
novým, jehož text zní: 
„Povinnost účastníka VVŘ složit kauci ve výši 20.000,- Kč. Prvnímu z pořadí se 
započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním 
z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení 
VVŘ.“ 
Změna nabývá účinnosti 6. 8. 2009. 
 
 

Termín: 06.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1304/09 MJP - prodej NP v domě Temenická 92 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3985/09 ze dne 25. 6. 2009, prodej jednotky č. 2766/1 o výměře 62,73 m2 
v domě č. p. 2766 na st.p.č. 636 (or. ozn. Temenická 92), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1596/10000 na společných částech domu č. p. 2766 na 
st.p.č. 636 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1596/10000 na pozemku pod 
domem st.p.č. 636 o výměře 392 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- kupující: E. H., Šumperk 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2 za nebytový prostor a podíl na společných částech 

domu, tj. 439.110,- Kč 
- kupní cena 3.000,- Kč/m2 za podíl na místnostech tvořící zázemí k nebytovému 

prostoru, tj. 45.466,- Kč 
- kupní cena 105,- Kč/m2 za podíl na pozemku pod domem, tj. 6.570,- Kč 
- účel prodeje: provozování zdravotnického zařízení 
- úhrada celé kupní ceny do 90 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 kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1305/09 MJP - prodej NP v domě Temenická 92 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3985/09 ze dne 25. 6. 2009, prodej jednotky č. 2766/2 o výměře 43,93 m2 
v domě č. p. 2766 na st.p.č. 636 (or. ozn. Temenická 92), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1118/10000 na společných částech domu č. p. 2766 na 
st.p.č. 636 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1118/10000 na pozemku pod 
domem st.p.č. 636 o výměře 392 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- kupující: E. H., Šumperk 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2 za nebytový prostor a podíl na společných částech 

domu, tj. 307.510,- Kč 
- kupní cena 3.000,- Kč/m2 za podíl na místnostech tvořící zázemí k nebytovému 

prostoru, tj. 31.844,- Kč 
- kupní cena 105,- Kč/m2 za podíl na pozemku pod domem, tj. 4.602,- Kč 
- účel prodeje: provozování zdravotnického zařízení 
- úhrada celé kupní ceny do 90 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 kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1306/09 MJP - prodej NP v domě Temenická 92 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3985/09 ze dne 25. 6. 2009, prodej jednotky č. 2766/3 o výměře 38,40 m2 
v domě č. p. 2766 na st.p.č. 636 (or. ozn. Temenická 92), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 977/10000 na společných částech domu č. p. 2766 na st.p.č. 
636 a spoluvlastnický podíl o velikosti 977/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 636 o výměře 392 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, za 
těchto podmínek: 
- kupující: M. H., Šumperk 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2 za nebytový prostor a podíl na společných částech 

domu, tj. 268.800,- Kč 
- kupní cena 3.000,- Kč/m2 za podíl na místnostech tvořící zázemí k nebytovému 

prostoru, tj. 37.949,- Kč 
- kupní cena 105,- Kč/m2 za podíl na pozemku pod domem, tj. 4.021,- Kč 
- účel prodeje: provozování zdravotnického zařízení 
- úhrada celé kupní ceny do 90 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 kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1307/09 MJP - prodej NP v domě Temenická 92 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3985/09 ze dne 25. 6. 2009, prodej jednotky č. 2766/4 o výměře 64,35 m2 
v domě č. p. 2766 na st.p.č. 636 (or. ozn. Temenická 92), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1638/10000 na společných částech domu č. p. 2766 na 
st.p.č. 636 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1638/10000 na pozemku pod 
domem st.p.č. 636 o výměře 392 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- kupující: S. D., Šumperk 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2 za nebytový prostor a podíl na společných částech 

domu, tj. 450.450,- Kč 
- kupní cena 3.000,- Kč/m2 za podíl na místnostech tvořící zázemí k nebytovému 

prostoru, tj. 63.601,- Kč 
- kupní cena 105,- Kč/m2 za podíl na pozemku pod domem, tj. 6.742,- Kč 
- účel prodeje: provozování zdravotnického zařízení 
- úhrada celé kupní ceny do 90 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 kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1308/09 MJP - prodej NP v domě Temenická 92 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3985/09 ze dne 25. 6. 2009, prodej jednotky č. 2766/5 o výměře 30,91 m2 
v domě č. p. 2766 na st.p.č. 636 (or. ozn. Temenická 92), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 787/10000 na společných částech domu č. p. 2766 na st.p.č. 
636 a spoluvlastnický podíl o velikosti 787/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 636 o výměře 392 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, za 
těchto podmínek: 
- kupující: E. K., Rapotín 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2 za nebytový prostor a podíl na společných částech 

domu, tj. 216.370,- Kč 
- kupní cena 3.000,- Kč/m2 za podíl na místnostech tvořící zázemí k nebytovému 

prostoru, tj. 82.372,- Kč 
- kupní cena 105,- Kč/m2 za podíl na pozemku pod domem, tj. 3.239,- Kč 
- účel prodeje: provozování zdravotnického zařízení 
- úhrada celé kupní ceny do 90 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 kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1309/09 MJP - prodej NP v domě Temenická 92 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3985/09 ze dne 25. 6. 2009, prodej jednotky č. 2766/6 o výměře 19,36 m2 
v domě č. p. 2766 na st.p.č. 636 (or. ozn. Temenická 92), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 493/10000 na společných částech domu č. p. 2766 na st.p.č. 
636 a spoluvlastnický podíl o velikosti 493/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 636 o výměře 392 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, za 
těchto podmínek: 
- kupující: H. K., Šumperk 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2 za nebytový prostor a podíl na společných částech 

domu, tj. 135.520,- Kč 
- kupní cena 3.000,- Kč/m2 za podíl na místnostech tvořící zázemí k nebytovému 

prostoru, tj. 51.579,- Kč  
- kupní cena 105,- Kč/m2 za podíl na pozemku pod domem, tj. 2.029,- Kč 
- účel prodeje: provozování zdravotnického zařízení 
- úhrada celé kupní ceny do 90 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 kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1310/09 MJP - prodej NP v domě Temenická 92 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3985/09 ze dne 25. 6. 2009, prodej jednotky č. 2766/7 o výměře 22,23 m2 
v domě č. p. 2766 na st.p.č. 636 (or. ozn. Temenická 92), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 566/10000 na společných částech domu č. p. 2766 na st.p.č. 
636 a spoluvlastnický podíl o velikosti 566/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 636 o výměře 392 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, za 
těchto podmínek: 
- kupující: A. C., Šumperk 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2 za nebytový prostor a podíl na společných částech 

domu, tj. 155.610,- Kč 
- kupní cena 3.000,- Kč/m2 za podíl na místnostech tvořící zázemí k nebytovému 

prostoru, tj. 59.230,- Kč  
- kupní cena 105,- Kč/m2 za podíl na pozemku pod domem, tj. 2.330,- Kč 
- účel prodeje: provozování zdravotnického zařízení 
- úhrada celé kupní ceny do 90 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 kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1311/09 MJP - prodej NP v domě Temenická 92 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3985/09 ze dne 25. 6. 2009, prodej jednotky č. 2766/8 o výměře 20,33 m2 
v domě č. p. 2766 na st.p.č. 636 (or. ozn. Temenická 92), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 517/10000 na společných částech domu č. p. 2766 na st.p.č. 
636 a spoluvlastnický podíl o velikosti 517/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 636 o výměře 392 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, za 
těchto podmínek: 
- kupující: A. C., Šumperk, podíl 1/3 

         H. K., Šumperk, podíl 1/3 
         E. K., Rapotín, podíl 1/3 

- kupní cena 7.000,- Kč/m2 za nebytový prostor a podíl na společných částech 
domu, tj. 142.310,- Kč 

- kupní cena 3.000,- Kč/m2 za podíl na místnostech tvořící zázemí k nebytovému 
prostoru, tj. 7.339,- Kč  

- kupní cena 105,- Kč/m2 za podíl na pozemku pod domem, tj. 2.128,- Kč 
- účel prodeje: provozování zdravotnického zařízení 
- úhrada celé kupní ceny do 90 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 kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1312/09 MJP - prodej NP v domě Temenická 92 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3985/09 ze dne 25. 6. 2009, prodej jednotky č. 2766/9 o výměře 50,93 m2 
v domě č. p. 2766 na st.p.č. 636 (or. ozn. Temenická 92), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1296/10000 na společných částech domu č. p. 2766 na 
st.p.č. 636 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1296/10000 na pozemku pod 
domem st.p.č. 636 o výměře 392 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- kupující: J. M., Šumperk 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2 za nebytový prostor a podíl na společných částech 

domu, tj. 356.510,- Kč 
- kupní cena 3.000,- Kč/m2 za podíl na místnostech tvořící zázemí k nebytovému 

prostoru, tj. 64.398,- Kč  
- kupní cena 105,- Kč/m2 za podíl na pozemku pod domem, tj. 5.334,- Kč 
- účel prodeje: provozování zdravotnického zařízení 
- úhrada celé kupní ceny do 90 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 kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1313/09 MJP - prodej NP v domě Temenická 92 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3985/09 ze dne 25. 6. 2009, prodej jednotky č. 2766/10 o výměře 39,78 m2 
v domě č. p. 2766 na st.p.č. 636 (or. ozn. Temenická 92), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1012/10000 na společných částech domu č. p. 2766 na 
st.p.č. 636 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1012/10000 na pozemku pod 
domem st.p.č. 636 o výměře 392 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- kupující: Luskač s. r. o., Nový Malín 597, IČ 27777308 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2 za nebytový prostor a podíl na společných částech 

domu, tj. 278.460,- Kč 
- kupní cena 3.000,- Kč/m2 za podíl na místnostech tvořící zázemí k nebytovému 

prostoru, tj. 50.292,- Kč  
- kupní cena 105,- Kč/m2 za podíl na pozemku pod domem, tj. 4.165,- Kč 
- účel prodeje: provozování zdravotnického zařízení 
- úhrada celé kupní ceny do 90 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 kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1314/09 MJP - odkoupení pozemku p.č. 1845/83 v k.ú. Šumperk – lokalita ul. Na 
Kopečku v Šumperku 

schvaluje 
odkoupení pozemku p.č 1845/83 – ostatní plocha se způsobem využití 
ostatní komunikace v obci a k.ú. Šumperk, a to za těchto podmínek:  
- prodávající: Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, 

PSČ 787 01, IČ 65138163, jednající předsedou představenstva Mgr. Zdeňkem 
Brožem 

- kupující: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 
IČ 00303461, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem 

- kupní cena: 240,-- Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN 
- kupující vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- kupující uhradí náklady na GP ve výši 7.400,-- Kč 
 

Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1315/09 MJP – přijetí daru pozemku p.č. 1845/134 v k.ú. Šumperk – lokalita ul. Na 
Kopečku v Šumperku 

schvaluje 
přijetí daru pozemku p.č. 1845/134 – trvalý travní porost, včetně všech 
součástí a příslušenství, zejména vybudovanou zpevněnou plochou, to vše 
v obci a katastrálním území Šumperk, a to za následujících podmínek: 
- dárci: P. H., Šumperk 

          M. J., Šumperk 
- obdarovaný: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 

IČ 00303461, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem 
- obdarovaný uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN 
- obdarovaný vyhotoví darovací smlouvu na své náklady 
 

Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1316/09 MJP - prodej bytu v domě or. ozn. B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3235/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej bytové jednotky č. 890/8 v domě č. p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 85,80 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 860/10000 na společných částech domu 
č. p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 860/10000 na 
pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: L. Š., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 397.489,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %) 
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- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 3.079,- Kč 
a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 1.831,- Kč 

- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č. p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č. p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1317/09 MJP - příslib prodeje části p.p.č. 1960/2 o výměře cca 35 m2 a části p.p.č. 
2211 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Šumperk (or. prostor před RD u sadů 
B. Martinů při ul. J. z Poděbrad) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města č. 3990/09 ze 
dne 25. 6. 2009, příslib prodeje části pozemku p.č. 1960/2 o výměře cca 35 m2 
a části p.p.č. 2211 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje: rozšíření zahrady 
- budoucí kupující: S. Ř., Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2  
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- kupní smlouva bude realizována po vydání pravomocného povolení k uvedení 

stavby „Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad“ do trvalého provozu a užívání, po 
zaměření skutečného stavu této stavby geometrickým plánem, který nechá 
vyhotovit na své náklady město Šumperk a po schválení prodeje 
zastupitelstvem města, nejpozději do 31. 12. 2011 

 
Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1318/09 MJP - stanovení výše kupní ceny pro výkup pozemků pro stavbu 
protierozních a protipovodňových opatření 

schvaluje 
zrušit usnesení ZM č. 907/08 ze dne 23. 10. 2008, kterým bylo změněno usnesení 
ZM č. 569/03 ze dne 18. 12. 2003 a kterým byla zvýšena kupní cena pro výkup 
částí pozemků nezbytných pro stavbu „Zasakovacího průlehu ZP č. 5 nad ulicí 
Vojanovou v Šumperku“, a to z 40,- Kč/m2 na 100,- Kč/m2, a trvat na původním 
znění usnesení ZM č. 569/03 ze dne 18. 12. 2003, které stanovuje kupní cenu pro 
výkup výše uvedených částí pozemků 40 Kč/m2, a dále schvaluje tuto kupní cenu 
ve výši 40 Kč/m2 i pro výkupy částí pozemků pro realizaci stavby „Protierozní 
opatření nad ul. Prievidzskou – zasakovací průleh ZP 2, svodný příkop SP 4 a 
remíz“. 

Termín: 06.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1319/09 MJP - výkup části pozemku p.č. 1257/128 v k.ú. Šumperk (or. Pozemek 
u zimního stadionu) 

schvaluje 
odkoupení části pozemku p.č. 1257/128 o výměře 566 m2 v k.ú. Šumperk, 
geometrickým plánem č. 5571-107/2009 označené jako pozemek p.č. 
1257/158 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: pozemek pro komunikaci k napojení dané lokality 
- prodávající: Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, 

PSČ 787 01, IČ 651 38 163 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 

IČ 00303461 
- kupní cena: dle znaleckého posudku, max. do 300,- Kč 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 1257/128 v k.ú. 

Šumperk zajistí na své náklady kupující město Šumperk 
- náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí prodávající 
- 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: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1320/09 MJP - výkup části pozemku p.č. 61 v k.ú. Horní Temenice (or. pozemek pod 
chodníkem při ul. Temenické před bývalou MŠ) 

schvaluje 
odkoupení části pozemku p.č. 61 o výměře 9 m2 v k.ú. Horní Temenice, 
geometrickým plánem č. 758-600/2009 ze dne 16. 6. 2009 označenou jako 
pozemek p.č. 61/2 o výměře 9 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: sjednocení vlastnictví stavby chodníku a pozemku pod stavbou 
- prodávající: ŠMR, a. s., se sídlem Šumperk, 8. května 20, PSČ 787 01, 

IČ 60793295 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 

IČ 00303461 
- kupní cena: 202,- Kč/m2 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 61 v k.ú. Horní 

Temenice zajistilo na své náklady město 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: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 



ZM 28 – 06.08.2009 

 
20 

1321/09 MJP - změna označení účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 69 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
změnu označení účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 69/08 
uzavřené dne 19. 8. 2008 mezi Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. 
Míru 1, IČ 00303461, zastoupeného starostou Mgr. Zdeňkem Brožem jako 
budoucím prodávajícím a L. M., Šumperk, jako budoucím kupujícím, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/69 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku. Změna 
spočívá ve změně označení účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. Obch 
Z 69/08, kdy na straně budoucího kupujícího bude namísto L. M. uvedena L. H. 
a dále ve změně bydliště z Šumperk na Boskovice, s ohledem na změnu příjmení 
a trvalého bydliště z důvodu uzavření sňatku. 

 
Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1322/09 MJP - zpětný výkup části pozemku p.č. 709/33 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zpětný úplatný převodu pozemku – pozemkové parcely č. 709/68  o výměře 22 m2 
v k.ú. Dolní Temenice oddělený dle geometrického plánu č. 743-561/2009 
z pozemku p.č. 709/33 v k.ú. Dolní Temenice, a to za následujících podmínek: 

 
- prodávající: FORTEX - AGS, a. s., IČ 00150584, se sídlem Šumperk, Jílová 

1550/1, PSČ 787 92 
- kupující: město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93 
- kupní cena: 369,- Kč vč. 19 % DPH, jenž tvoří celkovou částku 8.118,- Kč  
- náklady na zpracování geometrického plánu a náklady správního řízení 

o zahájení vkladu vlastnického práva do KN uhradí prodávající, tedy 
společnost FORTEX - AGS, a. s. 

 
Uvedený pozemek je stavebním pozemkem dle § 56 odst. 2 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH. 

Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1323/09 Odpovědi na interpelace a připomínky členů ZM ze dne 16. 6. 2009 
a ze dne 18. 6. 2009 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky členů ZM ze dne 16. 6. 2009 a ze 
dne 18. 6. 2009. 
 
 
 
 

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


