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Spis. zn.: 80874/2009 
č. j.: 80897/2009 

U S N E S E N Í  

z 29. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 17. 9. 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. 
 

1324/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
237/07, 458/07, 917/08, 957/08, 969/08, 974/08, 978/08, 1007/09, 1011/09, 
1013/09, 1054/09, 1058/09, 1059/09, 1060/09, 1061/09, 1062/09, 1064/09, 
1065/09, 1066/09, 1067/09, 1068/09, 1075/09, 1078/09, 1091/09, 1110/09, 
1111/09, 1121/09, 1141/09, 1145/09, 1146/09, 1150/09, 1151/09, 1152/09, 
1156/09, 1162/09, 1164/09, 1165/09, 1166/09, 1171/09, 1173/09, 1174/09, 
1178/09, 1180/09, 1181/09, 1182/09, 1250/09, 1254/09, 1271/09, 1272/09, 
1276/09, 1277/09, 1278/09, 1280/09, 1289/09, 1302/09, 1303/09, 1318/09 
 
 

1325/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  569/03  do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  185/07  do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  457/07  do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  459/07  do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  507/07  ad 2/ do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  525/07  do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  881/08  do 31.10.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  958/08  do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1063/09  do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1177/09  do 31.01.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1179/09  do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
   
 

1326/09 Kontrola plnění usnesení – zrušení části usnesení č. 507/07 

ruší 
část usnesení ZM č. 507/07 ze dne 13. 12. 2007 týkající se podání žádosti 
o dotaci ze státního rozpočtu v roce 2008 na revitalizaci základní školy 
8. května 63. 

Termín: 17.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1327/09 Veřejná zakázka „Investiční úvěrový rámec města Šumperka“ 

schvaluje 
přijetí úvěru na investice města Šumperka v letech 2009-2012 za podmínek: 
měna: CZK 
výše investičního úvěru: 40.000.000 Kč 
úroková sazba: 1 měsíční PRIBOR + marže 0,89 % 
splatnost úvěru: 27. 9. 2012 
zajištění úvěru: vlastní blankosměnkou na řad banky s doložkou „bez protestu“ 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1328/09 Výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2009 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2009. 
 
 

1329/09 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací založených městem 
Šumperkem k 30. 6. 2009 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací založených městem Šumperkem 
k 30. 6. 2009. 
 

 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2009 
(tis. Kč) 

 
Název PO/ředitel výnosy z toho: náklady hospodářský 

  celkem provozní 
dotace granty celkem výsledek 

ZŠ Šumperk, E. Beneše, PaedDr. Tichý 13 281,27 1 840,50 0,00 12 509,04 772,23 
ZŠ Šumperk, 8. května, Mgr. Pavelka 15 115,90 1 989,00 0,00 14 868,71 247,19 
ZŠ Šumperk, Sluneční, Mgr. Hynková 11 856,75 2 085,50 32,00 10 487,17 1 369,58 
ZŠ Šumperk, Vrchlického, Mgr. Smýkalová 9 194,45 1 489,00 8,00 8 585,49 608,96 
ZŠ Šumperk, Šumavská, Mgr. Krejčí 15 446,63 1 904,00 5,00 14 748,12 698,51 
MŠ Sluníčko, Evaldova, Kotrašová 10 051,03 1 518,50 0,00 9 348,07 702,96 
MŠ Veselá školka, Prievidzská, Bc. Šimková 8 094,38 1 308,50 0,00 7 668,36 426,02 
MŠ Pohádka, Nerudova, Hlavsová 5 764,70 1 053,50 0,00 5 123,96 640,74 
DDM U radnice, PaedDr. Formánek 2 983,85 726,50 2,00 2 774,52 209,33 
Městská knihovna, Mgr. Daňková 4 125,61 2 803,50 25,00 3 506,57 619,04 
Kino Oko, Holubářová 2 765,29 615,00 0,00 2 728,89 36,40 

Celkem příspěvkové organizace 98 679,86 17 333,50 72,00 92 348,90 6 330,96 
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1330/09 Prodej akcií 

schvaluje 
prodej 1 413 kusů akcií společnosti Obchodní korzo, a. s., Dr. E. Beneše 2871/5, 
Šumperk, IČ 60792809, v nominální hodnotě 14.130.000,- Kč za nabídnutou kupní 
cenu 2.000.000,- Kč. 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1331/09 Plnění investiční výstavby k 31. 8. 2009 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 31. 8. 2009. 
 

Termín: 17.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1332/09 Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání  

schvaluje 
investiční akci: „Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání“ v letech 
2009-2010 v celkových nákladech 4.600.000,- Kč. 
 

Termín: 17.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1333/09 Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání  

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtového opatření města na rok 2009 částku 1.000.000,- Kč na 
investiční akci: „Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání“. 
 

Termín: 08.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1334/09 Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtu města na rok 2010 částku 3.200.000,- Kč na investiční 
akci: „Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání“. 
 

Termín: 31.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1335/09 MJP - prodej části pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Dolní Temenice – lokalita areál 
Bratrušovského koupaliště v Šumperku 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 30. 7. 2009 do 17. 8. 2009 dle usnesení rady města č. 4090/09 ze 
dne 23. 7. 2009, prodej části pozemku p.č. 565/1 – ostatní plocha o výměře 
263 m2 (označené v GP jako pozemek p.č. 565/19 – ostatní plocha v k.ú. Dolní 
Temenice), která byla oddělena geometrickým plánem č. 740-116/2009, 
zhotoveného společností PROGRES – geodetická spol. s r. o., v obci 
Šumperk a katastrálním území Dolní Temenice, za podmínek: 
 
Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 93, 
IČ 00303461 
 
Kupující: Podniky města Šumperka, a. s., se sídlem Šumperk, ul. Slovanská 21, 
PSČ 787 01, IČ 65138163 
 
Podmínky: 

 
- účel: sjednocení vlastnictví vybudovaného chodníku a venkovní terasy 

s vlastnictvím pozemku 
- kupní cena: dle znaleckého posudku - max. do 400,-- Kč/m2 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením GP a znaleckého posudku 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1336/09 MJP - prodej bytu č. 5 v domě Zahradní 11 a bytu č. 19 v domě Zahradní 15 
dle výsledků VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 12. 8. 2009 do 28. 8. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4145/09 ze dne 6. 8. 2009 a výsledku VVŘ konaného dne 7. 9. 2009, prodej 
bytové jednotky č. 2661/5 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), 
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 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- kupující: M. H., Nemile 
- kupní cena nemovitostí 860.000,- Kč dle nejvyšší dosažené nabídky ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu M. Ch., Šumperk, s dosaženou 
kupní cenou 840.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 
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Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1337/09 MJP - prodej bytu č. 5 v domě Zahradní 11 a bytu č. 19 v domě Zahradní 15 
dle výsledků VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 12. 8. 2009 do 28. 8. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4146/09 ze dne 6. 8. 2009 a výsledku VVŘ konaného dne 7. 9. 2009, prodej 
bytové jednotky č. 2663/19 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), 
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 503 m2 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- kupující: M. H., Nemile 
- kupní cena nemovitostí 470.000,- Kč dle nejvyšší dosažené nabídky ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu R. B., Šumperk, s dosaženou 
kupní cenou 465.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1338/09 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. 2661/2 o výměře 
87,61  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 
313/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 313/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: M. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 405.873,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.653,- 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 
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- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1339/09 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. 2661/3 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: J. a E. K., Šumperk 
- 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: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1340/09 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. 2661/7 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 
154/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 154/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: M. P., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 199.300,- 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: 31.03.2010 
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Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1341/09 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. 2661/8 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: A. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- 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: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1342/09 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. 2661/15 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: M. a Z. H., Šumperk 
- 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 
- cena za opravy a výměny zařizovacích předmětů provedené v bytě 

po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 10 % činí 1.765,- 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: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1343/09 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. 2661/23 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. Ř., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- 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: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1344/09 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. 2662/15 o výměře 
55,92 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 
199/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: R. a A. D., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 259.062,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.052,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % činí 1.816,- 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: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1345/09 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. 2663/9 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. M., 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: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1346/09 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. 2663/22 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: J. Z., 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: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1347/09 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. 2663/6 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: R. F., Klepáčov 
- 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: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1348/09 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. 2664/15 o výměře 
72,33 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 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: R. a I. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- 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: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1349/09 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. 2664/21 o výměře 
72,33 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 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: J. a M. M., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- 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: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1350/09 MJP - prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1723/10000 na st.p.č. 140/1 
v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem Starobranská 20) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 30. 7. 2009 do 17. 8. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4070/09 ze dne 23. 7. 2009, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 
1723/10000 na pozemku pod domem (or. ozn. Starobranská 20) st.p.č. 140/1 
o výměře 493 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: S. a I. S., Šumperk 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 8.919,- Kč 
- úhrada  kupní ceny do 60 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 

 

1351/09 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 58 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/58 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucím kupujícím 
A. H., Šumperk, a to ke dni 31. 10. 2009. A. H., bytem Šumperk, v dohodě 
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o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení 
složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní 
cenu bytu finančně vyrovnal s M. K. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/58 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku s M. K., 
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 11. 2009. 
 

Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1352/09 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 41 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/41 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucím kupujícím 
R. G., Šumperk, a to ke dni 30. 9. 2009. R. G., 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 vyrovnal s P. V. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/41 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku s P. V., 
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 10. 2009. 
 

Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1353/09 MJP - prodej nebytových prostor Temenická 89, 91 

ruší 
usnesení ZM č. 1138/09 ze dne 23. 4. 2009 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 17.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1354/09 MJP - prodej nebytových prostor Temenická 89, 91 

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. 3239/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej budovy č. p. 2781 na st.p.č. 610/3 a 
pozemku pod domem st.p.č. 610/3 o výměře 73 m2 v k.ú. Dolní Temenice, 
or. ozn. Temenická 89, do podílového spoluvlastnictví nájemcům tří 
nebytových prostor nacházejících se v tomto objektu, za těchto podmínek: 
- 1. kupující: H. K., Šumperk 

− velikost podílu: 248/1000 
− kupní cena 7.000,- Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání 

a zázemí k nebytovému prostoru, tj. 112.000,- Kč 
− kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.901,- Kč 
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2. kupující: J. V., Šumperk 
− velikost podílu: 456/1000 
− kupní cena 7.000,- Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání 

a zázemí k nebytovému prostoru, tj. 205.800,- Kč 
− kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 3.495,- Kč 
3. kupující: V. B., Šumperk 
− velikost podílu: 296/1000 
− kupní cena 7.000,- Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání 

a zázemí tj. k nebytovému prostoru, tj. 133.000,- Kč 
− kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 2.269,- Kč 

- 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 

- kupující převezme nemovitosti ve stavu v jakém stojí a leží ke dni podpisu 
smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad. Kupující bere na vědomí, že 
objekt je vytápěn z centrální kotelny 

 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1355/09 MJP - prodej nebytových prostor Temenická 89, 91 

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. 3239/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej nebytového prostoru v budově č. p. 2782 
na st.p.č. 610/2 o výměře 94,2 m2 a pozemku pod domem st.p.č. 610/2 
o výměře 113 m2 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, or. označení 
Temenická 91, za těchto podmínek: 
- kupující: Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ 47114983 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a 

zázemí k nebytovému prostoru, tj. 659.400,- Kč 
- kupní cena pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 11.865,- Kč 
- 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 
- kupující převezme nemovitosti ve stavu v jakém stojí a leží ke dni podpisu 

smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad. Kupující bere na vědomí, že 
objekt je vytápěn z centrální kotelny 

 
 

Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1356/09 MJP - neuplatnění předkupního práva – pozemky na Krásném (or. vodní 
nádrž na Krásném) 

schvaluje 
neuplatnit předkupní právo sjednané v souladu s ust. § 602 a násl. zákona 
č. 40/64 Sb. v kupní smlouvě označené jako MP-K 007/2008/Vr, sjednané ve 
prospěch města Šumperk, kdy kupujícím z kupní smlouvy je P. K., Šumperk. 
Předkupní právo je zapsáno u pozemků p.č. 2684/2, 2685, 2686, 2687 a 2694, 
vše v k.ú. Nový Malín. 
Neuplatnit předkupní právo bude sjednáno společně se smlouvou, kterou bude 
předmět shora uvedené kupní smlouvy vložen do majetku společnosti Krásné, 
s. r. o. se sídlem Nový Malín 551, IČ 285 80 346, kdy závazkem vlastníka 
pozemků p.č. 2684/2, 2685, 2686, 2687 a 2694, vše v k.ú. Nový Malín, bude 
převzetí závazku úhrady smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč, čl. V. kupní smlouvy 
MP-K 0070/2008/Vr. 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1357/09 MJP - prodej části p.p.č. 556/36 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Šumperk 
(u archivu na ul. Bří Čapků) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 8. 2009 do 9. 9. 2009 dle usnesení rady města č. 4204/09 ze 
dne 20. 8. 2009, prodej části p.p.č. 556/36 o výměře cca 600 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- kupující: P. D., Šumperk 
- účel prodeje: vybudování vsakovací jímky, zpevněné plochy a zeleně k objektu 

na st.p.č. 2089 a 2090 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

vkladem vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí náklady spojené s oddělením části p.p.č. 556/36 v k.ú. 

Šumperk a správní poplatek za zápis vkladu práva do KN 
- kupující pro případ nesplnění sjednaného účelu prodeje uhradí jako 

samostatnou položku vratnou kauci ve výši 30.000,- Kč, která bude kupujícímu 
vrácena v případě, pokud bude sjednaný účel prodeje ze strany kupujícího 
dodržen 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1358/09 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 879/4 o výměře 1 316 m2 a části 
p.p.č. 899 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, dle GP zak. 
č. 738/-47/2009 ze dne 2. 7. 2009 p.p.č. 879/9 (mimo díl „h“) o výměře 218 m2, 
p.p.č. 879/10 o výměře 571 m2, p.p.č. 879/11 o výměře 263 m2 a p.p.č. 879/12 
(mimo díl „e“ a „d“) o výměře 272 m2 (bývalá komunikace v Dolní Temenici 
vedoucí ke hřbitovu – lokalita u AGRITECU) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 1. 4. 2008 do 17. 4. 2008 dle usnesení rady města č. 1970/08 ze 
dne 27. 3. 2008 a od 30. 7. 2009 do 17. 8. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4075/09 ze dne 23. 7. 2009, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 879/4 
o výměře 1 316 m2 a části p.p.č. 899 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Dolní 
Temenice, dle GP zak. č. 738/-47/2009 ze dne 2. 7. 2009 p.p.č. 879/9 (mimo díl 
„h“) o výměře 218 m2, p.p.č. 879/10 o výměře 571 m2, p.p.č. 879/11 o výměře 
263 m2 a p.p.č. 879/12 (mimo díl „e“ a „d“) o výměře 272 m2, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zajištění vjezdu k nemovitostem, zahrádkářská činnost 
- kupní cena: 200,- Kč/m2 
- budoucím kupujícím M. a M. B. bude kupní cena ponížena o částku 8.200,- Kč 

jako kompenzaci za opravu výměry u p.p.č. 879/4, kdy došlo k navýšení 
výměry o 41 m2, a to z pozemků p.č. 206/4 a 206/1, které jsou v jejich 
vlastnictví 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní nejméně 
10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v pravidelných 
měsíčních splátkách nejméně ve výši 500,- Kč s tím, že kupní cena bude 
uhrazena nejpozději do 30. 6. 2011 

- budoucí kupující: p.p.č. 879/9, díl „f„ a „g“ o výměře 218 m2 do vlastnictví 
každému  kupujícímu spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 V. a J. Š., Šumperk, 
a M. a M. B., Šumperk, p.p.č. 879/10 o výměře 571 m2 M. a M. B., Šumperk, 
p.p.č. 879/11 o výměře 263 m2 M. B., Šumperk, a p.p.č. 879/12, díl „c“ 
o výměře 272 m2 do vlastnictví každému kupujícímu spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/2 M. B. a Z. D., Šumperk 

- budoucí kupující souhlasí s případným uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene uložení telekomunikačního zařízení, kdy v případě uložení tohoto 
vedení přede dnem uzavření vlastní kupní smlouvy, bude budoucím kupujícím 
poskytnuta sleva z kupní ceny ve výši 30.000,- Kč, kdy sleva je řešena 
samostatným usnesením 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy náklady spojené s vyhotovení 
geometrického plánu ve výši 5.800,- Kč 

- budoucí kupující jsou povinni respektovat zapsané v katastru nemovitostí 
věcná břemena i vedení, která jsou v pozemku uložena a zapsána v katastru 
nemovitostí i vedení uložená v pozemku a v katastru nemovitostí nezapsaná, 
kdy věcné břemeno vzniklo ze zákona 

- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno po zaplacení kupní ceny, 
nejpozději do 31. 12. 2011 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1359/09 MJP - schválení slevy z kupní ceny (bývalá komunikace v Dolní Temenici 
vedoucí ke hřbitovu – lokalita u AGRITECU) 

schvaluje 
v souladu se závazkem strpět věcné břemeno uložení  telekomunikačního vedení, 
kdy sítě budou nově uloženy do p.p.č. 879/4 v k.ú. Dolní Temenice před jejím 
prodejem, slevu ze zveřejněné  kupní ceny celkem ve výši 30.000,-- Kč. Sleva dle 
tohoto usnesení platí v případě schválení příslibu prodeje p.p.č. 879/4 v k.ú. Dolní 
Temenice. 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1360/09 MJP - příslib prodeje p.p.č. 1534/27 v k.ú. Šumperk (křižovatka ul. Revoluční, 
Chodská) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 390/07 ze dne 13. 9. 2007, usnesení ZM č. 716/08 ze dne 
24. 4. 2008 a usnesení ZM č. 1017/09 ze dne 29. 1. 2009, kterými bylo schváleno 
vydání příslibu prodeje p.p.č. 1534/27 v k.ú. Šumperk, spočívající v prodloužení 
předložení potvrzeného ohlášení výstavby nebo stavebního povolení, a to 
z data 30. 9. 2009 na nově stanovený termín 30. 9. 2010, pokud nebude k nově 
stanovenému datu předloženo povolení v souladu se stavebním zákonem, využije 
budoucí prodávající sjednaného práva a od smlouvy v plném rozsahu odstoupí, 
bez nároku na kompenzaci nákladů spojených s projektovou dokumentací. 
Dále se stanovuje: 
- nepožadovat sjednanou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý 

měsíc nesplnění předložení stavebního povolení nebo potvrzeného ohlášení 
z důvodu překážky výstavby, a to vodovodní přípojky pro dům Revoluční 57, 
Šumperk 

- zahájení výstavby v termínu nejpozději do 31. 5. 2011 s dokončením stavby a 
uvedení do užívání do 31. 12. 2012 

- pokud nebude zahájena výstavba rodinného domu v termínu do 31. 5. 2011, 
sjednává si právo budoucí prodávající od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 
bez kompenzace nákladů projektové dokumentace 

- budoucímu kupujícímu  bude poskytnuta sleva ve výši 30.000,- Kč za vyvolané 
náklady na přeložku vodovodní přípojky pro dům Revoluční 57, Šumperk. 
Sleva bude poskytnuta po předložení prokazatelných nákladů spojených 
s přeložkou vodovodní přípojky pro dům Revoluční 57  

 
Změna usnesení bude sjednána dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 
označená jako obch 49/2007, doplněná dodatkem ze dne 30. 6. 2008 a dodatkem 
ze dne 23. 4. 2009. 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1361/09 MJP - změna usnesení zastupitelstva města č. 958/08 ze dne 11. 12. 2008 – 
vydání příslibu prodeje (or. za domem zvláštního určení, naproti hasičské 
zbrojnice) 

schvaluje 
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změnu usnesení ZM č. 958/08 ze dne 11. 12. 2008, kterým bylo schváleno 
vydání příslibu prodeje části p.p.č. 18/1, p.p.č. 1340/3 a p.p.č. 19, vše v k.ú. Horní 
Temenice, a to v části kupujícího, kde nově bude L. a L. P., oba bytem Šumperk. 
Dále z důvodu zrušení povinnosti úhrady paušálního poplatku za vyhotovení 
smlouvy bude tato povinnost úhrady zrušena. 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena po zápisu vlastnického práva 
části st.p.č. 12/1 v k.ú. Horní Temenice, dle GP st.p.č. 12/2 a p.p.č. 1375 v k.ú. 
Horní Temenice. 
Ostatní  podmínky stanovené usnesením ZM č. 958/08 se nemění. 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1362/09 MJP - bezúplatný převod pozemku p.č. 290/2 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p.č. 290/2 v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví 
České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví města 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461, za následujících 
podmínek: 
- předmětný pozemek se převádí z důvodu veřejného zájmu a v souladu s § 9 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Na pozemku se nachází místní komunikace vedená v pasportu 
místních komunikací města Šumperk 

- poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel 
 

Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1363/09 MJP - prodej bytových jednotek v domě 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. 890/2 v domě č. p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 97,40 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 976/10000 na společných částech domu 
č. p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 976/10000 na 
pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- kupující: V. a J. L., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 451.228,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 3.494,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 2.087,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci 10 % činí 

11.237,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
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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: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1364/09 MJP - prodej bytových jednotek v domě 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. 890/13 v domě 
č. p. 890 (or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 
96,55 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 967/10000 na společných částech 
domu č. p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 967/10000 
na pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: J. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 447.290,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 3.462,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 2.059,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci 10 % činí 

4.443,- 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: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1365/09 MJP - změna usnesení zastupitelstva města č. 1120/09 a 1117/09 – prodej 
pozemků - vnitroblok Dvořákovo nám. (or. ul. Myslbekova, Bří Čapků a 
Zábřežská) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1120/09 ze dne 23. 4. 2009 ve znění usnesení ZM 
č. 1267/09 ze dne 18. 6. 2009 v části kupujících a stanovení podílů, kdy nově 
bude: kupující A. a B. K., podíl ve výši 1/4 p.p.č. 553/19 a p.p.č. 553/30, P. a J. F., 
podíl ve výši 1/4 p.p.č. 553/19 a podíl ve výši 1/3 p.p.č. 553/2, J. a O. T., podíl ve 
výši 1/4 p.p.č. 553/19 a podíl ve výši 1/3 p.p.č. 553/2, všichni bytem Šumperk, 
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a D. N., podíl ve výši 1/4 p.p.č. 553/19 a podíl ve výši 1/3 p.p.č. 553/2, bytem 
Praha. 
Ostatní podmínky stanovené usneseními ZM č. 1120/09 a 1267/09 zůstávají beze 
změny. 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1366/09 MJP - změna usnesení zastupitelstva města č. 1120/09 a 1117/09 – prodej 
pozemků - vnitroblok Dvořákovo nám. (or. ul. Myslbekova, Bří Čapků a 
Zábřežská) 

schvaluje 
doplnění usnesení ZM č. 1117/09 ze dne 23. 4. 2009 v části stanovení předmětu 
prodeje u kupujících, kde se u kupujících doplňuje předmět prodeje o p.p.č. 553/28 
v podílech odpovídajících podílu u p.p.č. 553/29 v k.ú. Šumperk. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 958/08 se nemění. 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1367/09 MJP - výkup části pozemku p.č. 820/6 v k.ú. Dolní Temenice (pozemek pod 
komunikací na ulici Tiché) 

schvaluje 
odkoupení části pozemku p.č.  820/6 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na 

ulici Tiché 
- prodávající: J. N., Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 

IČ 00303461 
- kupní cena: 30,- 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 
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku parcela 

č. 820/6 v k.ú. Dolní Temenice uhradí kupující město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1368/09 MJP - změna usnesení ZM č. 1319/09 ze dne 6. 8. 2009 – výkup části 
pozemku p.č. 1257/128 v k.ú. Šumperk (or. pozemek u zimního stadionu) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1319/09 ze dne 6. 8. 2009, kterým bylo schváleno 
odkoupení části pozemku p.č.  1257/128 o výměře 566 m2 v k.ú. Šumperk od 
společnosti Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, 
PSČ 787 01, IČ 65138163. 
Změna usnesení spočívá ve změně kupní ceny pozemku, která včetně 
zpevněné plochy činí dle znaleckého posudku 236.430,- Kč, tj. 417,72 Kč/m2 
(cena pozemku 240,- Kč/m2 + cena zpevněné plochy 177,72 Kč/m2). 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1369/09 MJP - vydání příslibu odkoupení pozemku p.č. 1778/3 o výměře 596 m2 

v k.ú. Šumperk (or. pozemek vedle Skřivánčího dvora) 

schvaluje 
vydání příslibu odkoupení pozemku p.č. 1778/3 o výměře 596 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Park u pekárny v Šumperku“ 
- budoucí prodávající: PENAM, a. s. se sídlem Cejl 504/38, Brno, Zábrdovice, 

PSČ 602 00, IČ 46967851 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93, IČ 00303461 
- kupní cena: 100,- Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí celou kupní cenu na účet budoucího prodávajícího do 

30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva smluvního na 

pozemku p.č. 1778/3  v k.ú. Šumperk, po uhrazení celé kupní ceny budoucím 
kupujícím na účet budoucího prodávajícího a po schválení prodeje 
v zastupitelstvu města, nejpozději do 31. 3. 2010 

 
Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1370/09 MJP - realizace příslibu prodeje pozemku p.č. 2340 o výměře 153 m2 a části 
pozemku p.č. 389 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Šumperk (or. ozn. při ul. 
Slovanské) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26.  11.  2007 do 12.  12.  2007 dle usnesení rady města č. 1531/07 
ze dne 22. 11. 2007 a usnesení ZM č. 547/07 ze dne 13. 12. 2007, kterým byl 
vydán příslib prodeje, realizaci prodeje pozemku p.č. 2340 o výměře 153 m2 
v k.ú. Šumperk a části pozemku p.č. 389/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Šumperk, 
geometrickým plánem č. 5604-182/2009 ze dne 2. 9. 2009 označené jako 
pozemek p.č. 389/6 o výměře 5 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
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- účel prodeje: pozemek pod zpevněnou plochou sloužící jako parkoviště 
k polyfunkčnímu domu a opěrnou zdí 

- kupující: T. a R. V., Nový Malín 
- doplatek kupní ceny ve výši 31.300,- Kč (tj. 500,- Kč/m2) bude kupujícími 

uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

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

- s vlastnickým právem k pozemku p. č. 2340 přejde na kupující věcné břemeno 
spočívající v právu průchodu a průjezdu za účelem vstupu a vjezdu do domu 
č. p. 2808 na pozemku p.č.st. 152/3 a vstupu a vjezdu na pozemek p.č.st. 
152/2 ve prospěch J. A., Šumperk, a věcné břemeno spočívající v právu 
užívání části pozemku za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního 
vedení komunikační sítě ve prospěch spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. 
s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 

- před uzavřením kupní smlouvy bude mezi městem Šumperk jako povinným 
z věcného břemene a J. A., Šumperk, jako oprávněným z věcného břemene 
uzavřena smlouva o změně rozsahu věcného břemene, jejíž předmětem bude 
upřesnění vymezení rozsahu věcného břemene spočívajícího v právu 
průchodu a průjezdu přes pozemek p.č. 2340 v k.ú. Šumperk za účelem vstupu 
a vjezdu do domu č. p. 2808 na pozemku st.p.č. 152/3 v k.ú. Šumperk a vstupu 
a vjezdu na pozemek st.č. 152/2 v k.ú. Šumperk, a to tak, že rozsah 
uvedeného věcné břemene bude vymezen geometrickým plánem 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1371/09 Zimní stadion – problematika provozování 

schvaluje 
nový systém provozování zimního stadionu v Šumperku dle projednaného návrhu 
prostřednictvím společnosti Šumperské sportovní areály s. r. o., Lidická 2819/81, 
Šumperk, IČ 27786781 (včetně finančního zabezpečení) s účinností 
od 01.01.2010. 

Termín: 17.09.2009 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

1372/09 Zimní stadion – problematika provozování 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku města z rozpočtu města na úhradu provozních 
nákladů nájemce zimního stadionu v Šumperku společnosti Šumperské sportovní 
areály s. r. o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČ 27786781, zastoupena Ing. Luďkem 
Šperlichem, jednatelem společnosti, v rozsahu: 
- výše dotace: 3.750.000,- Kč/rok 
- počátek platnosti od 01.01.2010 
- doba platnosti: neurčitá 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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1373/09 Zimní stadion – problematika provozování 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku města z rozpočtu města na úhradu nákladů 
spojených s pronájmem ledové plochy zimního stadionu v Šumperku pro 
společnost Hokej Šumperk 2003, s. r. o., Žerotínova 470/55B, Šumperk, 
IČ 26840219, zastoupena Ing. Vladimírem Velčovským, jednatelem společnosti, 
za účelem zajištění ledové plochy pro sportovní činnost příjemce příspěvku 
v rozsahu: 
- výše dotace: 360.000,- Kč/rok 
- počátek platnosti od 01.01.2010 
- doba platnosti: neurčitá 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

1374/09 Zimní stadion – problematika provozování 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku města z rozpočtu města na úhradu nákladů 
spojených s pronájmem ledové plochy zimního stadionu v Šumperku pro 
občanské sdružení Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o. s., Žerotínova 55B, 
Šumperk, IČ 00494917, zastoupena Ing. Petrem Hrbkem, předsedou o. s., za 
účelem zajištění ledové plochy pro sportovní činnost příjemce příspěvku 
v rozsahu: 
- výše dotace: 1.516.000,- Kč/rok 
- počátek platnosti od 01.01.2010 
- doba platnosti: neurčitá 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

1375/09 Zimní stadion – problematika provozování 

ukládá RM 
dopracovat problematiku příslušných smluv o poskytování finančních příspěvků 
dle nového systému provozování zimního stadionu v Šumperku s účinností od 
01.01.2010 pro subjekty: 
- Šumperské sportovní areály s. r. o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČ 27786781 
- Hokej Šumperk 2003, s. r. o., Žerotínova 470/55B, Šumperk, IČ 26840219 
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o. s., Žerotínova 55B, Šumperk, 

IČ 00494917 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

1376/09 Zimní stadion – problematika provozování 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtu města na rok 2010 finanční příspěvky dle uzavřených 
smluv ve věci nového systému provozu zimního stadionu v Šumperku s účinností 
od 01.01.2010. 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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1377/09 Zimní stadion – problematika provozování 

ukládá RM 
dopracovat problematiku ukončení stávajícího systému provozování zimního 
stadionu v Šumperku prostřednictvím nájemce pana Josefa Pospíšila, bytem Nový 
Malín 198, IČ 64104371, ve smyslu projednaného materiálu k 31.12.2009. 
 

Termín: 31.01.2010 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

1378/09 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 6. 8. 2009 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 6. 8. 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 

                                starosta                                                         1. místostarosta 
 
 
 
 


