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Spis. zn.: 79706/2008 
č. j.: 81969/2008 

U S N E S E N Í  

z 19. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 11. 9. 2008 
                              

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. 
 
 

847/08 Koncepce prevence kriminality města Šumperka na léta 2009 až 2011 

schvaluje 
Koncepci prevence kriminality města Šumperka na léta 2009 až 2011. 
 
 

Termín: 11.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

848/08 Prevence kriminality – doplnění pracovní skupiny prevence kriminality 

schvaluje 
doplnění pracovní skupiny prevence kriminality na období let 2008 až 2011  
o Ing. Martina Žaitlika, předsedu komise pro prevenci kriminality a bezpečnost  
ve městě.  
 

Termín: 11.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

849/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1423/05, 343/07, 467/07, 468/07, 483/07, 484/07, 516/07, 527/07, 528/07, 530/07, 
531/07, 545/07, 549/07, 563/07, 564/07, 565/07, 566/07, 567/07, 596/08, 600/08, 
601/08, 602/08, 604/08, 647/08, 648/08, 649/08, 650/08, 653/08, 654/08, 661/08, 
662/08, 663/08, 681/08, 688/08, 699/08, 700/08, 705/08, 706/08, 707/08, 708/08, 
710/08, 711/08, 712/08, 713/08, 716/08, 717/08, 725/08, 727/08, 728/08, 729/08, 
730/08, 731/08, 733/08, 737/08, 739/08, 746/08, 748/08, 749/08, 751/08, 755/08, 
759/08, 760/08, 761/08, 762/08, 764/08, 766/08, 767/08, 768/08, 769/08, 770/08, 
771/08, 773/08, 784/08, 786/08, 789/08, 792/08, 793/08, 794/08, 795/08, 796/08, 
797/08, 799/08, 800/08, 802/08, 803/08, 805/08, 808/08, 809/08, 810/08, 811/08, 
814/08, 817/08, 818/08, 822/08, 823/08, 825/08, 831/08, 842/08, 843/08, 844/08  
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850/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
    971/04 do 31.03.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  1644/06 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  1831/06 do 31.03.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
      31/06 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    135/07 do 31.03.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    136/07 do 31.03.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    175/07 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    185/07 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    213/07 do 31.03.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    237/07 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    305/07 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    307/07 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    457/07 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    458/07 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    459/07 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    597/08 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    651/08 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    701/08 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    709/08 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    715/08 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    723/08 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    732/08 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    763/08 do 31.10.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    798/08 do 11.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    820/08 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    821/08 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

851/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 707/04 ze dne 18. 3. 2004 

ruší 
usnesení ZM č. 707/04 ze dne 18. 3. 2004.  
 

Termín: 11.09.2008 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

852/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 540/07 ze dne 13. 12. 2007 

ruší 
usnesení ZM č. 540/07 ze dne 13. 12. 2007.  
 

Termín: 11.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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853/08 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení ZM č. 763/08 ze dne 19. 6. 2008 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 763/08 ze dne 19. 6. 2008 spočívající v zastoupení 
kupujícího pouze členkou správní rady JUDr. Lenkou Deverovou.  
 

Termín: 11.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

854/08 Hospodaření města Šumperka za I. pololetí 2008 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2008. 

 
 

855/08 Hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka za I. pololetí 2008 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací založených městem Šumperk 
k 30. 6. 2008. 

 
 
Přehled výsledků hospodaření 
příspěvkových organizací k 30. 6. 2008 
(tis. Kč): 

  

     
     

Název PO/ředitel výnosy z toho náklady  hospodářský 
 celkem provozní 

dotace 
celkem výsledek 

ZŠ Šumperk, E. Beneše,  PaedDr. Tichý 13.001,50 1.840,50 12.943,33 58,17 
ZŠ Šumperk, 8. května, Mgr. Pavelka 14.432,58 1.989,00 14.203,47 229,11 
ZŠ Šumperk, Sluneční, Mgr. Hynková 11.235,61 2.085,50 10.940,98 294,63 
ZŠ Šumperk, Vrchlického, Mgr. Smýkalová 9.628,79 1.489,00 9.391,73 237,06 
ZŠ Šumperk, Šumavská, Mgr. Krejčí 14.500,27 1.904,00 14.097,57 402,70 
MŠ Sluníčko, Evaldova, pí Kotrašová 9.500,04 1.528,35 8.949,95 550,09 
MŠ Veselá školka, Prievidzská, pí Bendová 7.867,88 1.308,50 7.447,23 420,65 
MŠ Pohádka, Nerudova, pí Hlavsová 4.984,64 1.053,50 4.735,53 249,11 
MDDM, PaedDr. Formánek 2.544,74 475,00 2.408,31 136,43 
Městská knihovna, Mgr. Daňková 3.966,96 2.645,70 3.324,06 642,90 
Kino Oko, pí Holubářová 2.754,73 576,30 2.663,52 91,21 

Celkem příspěvkové organizace 94.417,74 16.895,35 91.105,68 3.312,06 
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856/08 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XI roku 2008 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XI roku 2008: 
 
příjmy ve výši   15 153 tis. Kč 
výdaje ve výši     7 353 tis. Kč 
 
příjmy celkem 724 539 tis. Kč 
výdaje celkem 693 519 tis. Kč 
 
 

Termín: 11.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

857/08 Finanční příspěvek Cannibals baseball Šumperk 

ruší 
usnesení ZM č. 476/07 ze dne 25. 10. 2007 z důvodu bezpředmětnosti. 
 
 

Termín: 11.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

858/08 Finanční příspěvek Cannibals baseball Šumperk 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku v roce 2009 ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: 
jedenmilionkorunčeských) na spolufinancování dostavby tribuny se základy pro 
pokračování stavby v rámci akce "Občanské sdružení Cannibals baseball 
Šumperk – stavba sociálního zařízení s tribunou – druhá etapa“. Příjemce 
finančního příspěvku: Občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk, se sídlem 
Pod Senovou 44b, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 26537362, jež je investorem celé 
akce a které bude dílo tribuny kolaudovat svým jménem. 
 
Zbývající financování dostavby tribuny se základy pro pokračování stavby v rámci 
akce "Občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk – stavba sociálního 
zařízení s tribunou – druhá etapa“ bude bez finanční účasti města Šumperk  
a bude plně financována ze zdrojů občanského sdružení Cannibals baseball 
Šumperk a dalších zdrojů, které zajistí občanské sdružení Cannibals baseball 
Šumperk. 
 
 
 
 



ZM 19 – 11.09.2008 

 
5 

 
 

Podmínky: 
 

- Město Šumperk fakticky poskytne finanční příspěvek ve výši 1.000.000,- Kč 
v případě, že občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk obdrží od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotační prostředky na předmětnou 
stavbu 

- občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk současně s poskytnutím fin. 
příspěvku uzavře s Městem Šumperk dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě 
darovací, na základě které vydá Cannibals baseball Šumperk příslib daru 
stavby tribuny, realizované v rámci akce "Občanské sdružení Cannibals 
baseball Šumperk – stavba sociálního zařízení s tribunou – druhá etapa“, a to 
po splnění dotačních podmínek MŠMT  

- účastníci sjednají další smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč ve prospěch 
Města Šumperk, pokud z důvodu na straně Cannibals baseball Šumperk 
nedojde k převodu díla tribuny do vlastnictví Města Šumperk, případně  pokud 
dojde k převodu vlastnického práva k dílu tribuny na třetí osobu odlišnou od 
Města Šumperk 

- závazek převést darem stavbu tribuny realizované v rámci akce "Občanské 
sdružení Cannibals baseball Šumperk – stavba sociálního zařízení s tribunou“  
do vlastnictví Města Šumperk přejde i na případné právní nástupce Cannibals 
baseball Šumperk 

- Cannibals baseball Šumperk předloží nejpozději v termínu do 31. 12. 2009 
vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku ve výši 1.000.000,- Kč 

 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 
 

859/08 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 11 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/11 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucím kupujícím  
P. M., Šumperk, a to ke dni 30. 9. 2008. P. M., 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 I. H. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/11 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s I. H., 
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 10. 2008.   
 
 

Termín: 31.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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860/08 MJP - prodej (úplatné  postoupení) pohledávek   

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného ve stanoveném termínu dle 
usnesení rady města č. 2537/08 ze dne 7. 8. 2008, prodej (úplatné postoupení) 
pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu včetně 
penále a soudních nákladů v nominální hodnotě ve výši 346.401,-- Kč 
+ příslušenství mezi: 
- postupitel: Město Šumperk se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461 
- postupník: ŠMR, a. s., se sídlem Šumperk, 8. května 20, PSČ 787 01,  

IČ 60793295 
- cena za postoupení pohledávky: 11.500,-- Kč 
- termín úhrady: do 10 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o postoupení 

pohledávky 
- podmínka – postupník si vůči Městu Šumperk, jako postupiteli, nebude činit 

žádných nároků i v případě, že některé z postoupených pohledávek budou 
nevymahatelné a nedobytné 

 
 

Termín: 31.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

861/08 MJP - prodej pozemku p.č. 1845/84 v k.ú. Šumperk – lokalita ul. Na Výsluní  
a ul. Pod Vodárnou v Šumperku  

schvaluje 
na základě schváleného záměru Města Šumperka zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 21. 7. 2008 do 6. 8. 2008 dle usnesení RM č. 2448/08 
ze dne 10. 7. 2008, prodej pozemku p.č 1845/84 – ostatní plocha se 
způsobem využití ostatní komunikace v obci a k.ú. Šumperk, který byl 
oddělen geometrickým plánem č. 5437-89/2008 ze dne 10. 7. 2008 z pozemku 
p.č. 1845/9 - ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, v obci 
a k.ú. Šumperk, a to za těchto podmínek:  
- prodávající: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem  
- kupující: Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, 

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

- účel: prostor pro údržbu místní komunikace 
- kupní cena: 240,-- Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN 
- prodávající vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
 
 

Termín: 31.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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862/08 MJP - generální zmocnění advokáta JUDr. Miroslava Martináka k zastupování 
města Šumperka 

schvaluje 
udělení generální (všeobecné) plné moci advokátu JUDr. Miroslavu Martinákovi, 
se sídlem Hlavní třída 18, Šumperk, IČ 14598094, k zastupování města Šumperka 
ve věci vymáhání pohledávek města Šumperka. 
 

Termín: 30.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

863/08 MJP - změna označení účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 46 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
změnu označení účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 46/02 
uzavřené dne 27. 6. 2002 mezi Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. 
Míru 1, IČ 00303461, zastoupeného starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, jako 
budoucím prodávajícím, a R. Š., Šumperk, jako budoucím kupujícím, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/46 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku. Změna 
spočívá ve změně označení účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. Obch 
Z 46/02, kdy na straně budoucího kupujícího bude namísto R. Š. uvedena R. M. 
s ohledem na změnu příjmení z důvodu uzavření sňatku.  
 

Termín: 31.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

864/08 MJP - výkup pozemků z vlastnictví V. D. do vlastnictví města Šumperka 
v lokalitě u Bratrušovského koupaliště 

schvaluje 
výkup pozemků ve ZJE p.č. 565 o výměře 3 176 m2, pozemku ve ZJE p.č. 909 
o výměře 289 m2, pozemku ve ZJE p.č. 568 o výměře 5 701 m2, pozemku 
parcela č. 567/1 o výměře 320 m2, pozemku parcela č. 571/1 o výměře 424 m2, 
pozemku parcela č. 571/2 o výměře 590 m2, pozemku parcela č. 571/3  
o výměře 231 m2 a pozemku parcela č. 909/1 o výměře 771 m2, vše v k.ú. 
Dolní Temenice, za podmínek: 
- prodávající: V. D., Šumperk 
- kupující: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461  
- účel: sjednocení vlastnictví pozemků v dané lokalitě 
- kupní cena: ve výši 2.000.000,- Kč k celku s tím, že 50 % kupní ceny bude 

uhrazeno do 30 dnů ode dne podpisu před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbývající část ve výši 50 % bude 
uhrazena nejpozději do 31. 12. 2008  
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- kupující vyhotoví na vlastní náklady kupní smlouvu a uhradí správní poplatek 
ve výši 500,- Kč za provedení vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí v souladu se zák. č. 357/1992 
Sb., ve znění zák. č. 420/2002 Sb.  

 
Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

865/08 MJP - prodej části st.p.č. 1687 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Šumperk - 
pozemek pod domem Krapkova 8, Šumperk (or. ul. Krapkova u Benátek) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2562/08 ze 
dne 7. 8. 2008, prodej části st.p.č. 1687 o výměře cca 160m2 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek: 
- účel prodeje: pozemek pod domem Krapkova 8 
- kupující: A. L., podíl ve výši 185/1000, M. a J. Š., podíl ve výši 188/1000,  

P. a S. V., podíl ve výši 157/1000, J. a L. K., podíl ve výši 313/1000, I. T.  
a L. M., podíl ve výši 157/1000, všichni bytem Šumperk 

- kupní cena 105,- Kč/m2, která bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, správní 
poplatek ve výši 500,- Kč kolku za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy 

 
Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

866/08 MJP - prodej příhradového kovového stožáru – trafostanice DTS 90222  
(or. za krematoriem a hřbitovem) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2548/08 ze 
dne 7. 8. 2008, prodej příhradového kovového stožáru – trafostanice DTS 
90222 stojící na p.p.č. 601 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: stanovena dle znaleckého posudku jako cena základní  5.750,- K č  
- kupující: Moravské krematorium s. r. o., se sídlem Šumperk, Zábřežská 

2076/78, IČ 27802183 
- kupující uhradí při podpisu smlouvy paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za její 

vyhotovení 
Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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867/08 MJP - prodej p.p.č. 368/1 o výměře 320 m2 a p.p.č. 367/2 o výměře 162 m2  

a části  p.p.č. 365/1 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2547/08 ze 
dne 7. 8. 2008, prodej p.p.č. 368/1 o výměře 320 m2, p.p.č. 367/2 o výměře  
162 m2 a části p.p.č. 365/1 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Horní Temenice,  
za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu + zahrádkářská činnost v zahrádkářské kolonii 
- kupní cena: p.p.č. 367/2 a část 365/1 - zahrada - 200,- Kč/m2, p.p.č. 368/1 

zahrádkářské využití v zahrádkářské kolonii 70,- Kč/m2 
- kupující: F. a D. M., oba bytem Šumperk 
- kupní cena  bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí podíl nákladů ve výši 30% na vyhotovení geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč kolku za zápis vlastnického 

práva do katastru nemovitostí a paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za 
vyhotovení kupní smlouvy 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

868/08 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1645/1 o výměře cca 1 m2  
v k.ú. Šumperk (or. ul. Příčná u plánované výstavby sběrného dvora) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2546/08 ze 
dne 7.8.2008, rozšíření výměry schváleného příslibu prodeje části p.p.č. 
1645/1 v k.ú. Šumperk, kdy příslib prodeje byl schválen usnesením ZM č. 779/08 
ze dne 19. 6. 2008. Rozšíření předmětu příslibu prodeje spočívá ve změně výměry 
budoucího předmětu převodu, kdy původně byl schválen převod části p.p.č. 
1645/1 o výměře cca 22 m2, nově část p.p.č. 1645/1 o výměře 23 m2 v k.ú. 
Šumperk. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 779/08 ze dne 19. 6. 2008 
zůstávají beze změny. 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

869/08 MJP - prodej části p.p.č. 1411/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Šumperk  
(or. u objektu ŠMR – zadní vstup k objektu společnosti TESPO) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2541/08 ze 
dne 7. 8. 2008, prodej části p.p.č. 1411/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek: 
- účel prodeje: vybudování parkovacích míst a obslužného vstupu k nemovitosti 

na st.p.č. 643/11 v k.ú.Šumperk 
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- kupující: M. J., Vikýřovice, a R. K., Bohutín, každý z kupujících v podílu 1/2 
předmětu prodeje 

- kupní cena 500,- Kč/m2, která bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, správní 
poplatek ve výši 500,- Kč kolku za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

870/08 MJP - prodej části p.p.č. 35/1 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Dolní Temenice  
(or. lokalita u hostince U zeleného stromu a objektu města – bydlení pro 
imobilní občany) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2542/08 ze 
dne 7. 8. 2008, prodej části p.p.č. 35/1 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu na st.p.č. 157 v k.ú. Dolní Temenice 
- kupující: V. a L. K., oba bytem Šumperk 
- kupní cena 300,- Kč/m2, která bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu 

kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po zápisu vkladu vlastnického práva k domu na 
st.p.č. 157 v k.ú. Dolní Temenice, nebo společně s prodejem domu na st.p.č. 
157 v k.ú. Dolní Temenice 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, správní 
poplatek ve výši 500,- Kč kolku za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

871/08 MJP - uzavření smlouvy – výstavba pergoly na části p.p.č. 545/9  
v k.ú. Šumperk (u domu Dobrovského 11, Šumperk) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964, kterou vlastník p.p.č. 545/9  
v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, zřídí pro stavebníka – T. A., Šumperk, který 
současně s městem Šumperk uzavře smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kdy 
podmínky smlouvy jsou schváleny usneseními ZM č. 709/08 ze dne 24. 4. 2008 a 
820/08 ze dne 24. 7. 2008, právo provést stavbu pergoly na části p.p.č.  545/9 v 
k.ú. Šumperk. 
Uzavřená smlouva bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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872/08 MJP - prodej pozemku st.p.č. 107/3 o výměře 3 m2 v k.ú. Horní Temenice 
(pozemek pod domem) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2554/08 ze 
dne 7. 8. 2008, prodej pozemku st.p.č. 107/3 o výměře 3 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví stavby a pozemku pod stavbou 
- kupující:  

-  K. B., Praha, podíl ve výši 1/2 
-  N. K., Šumperk, podíl ve výši 1/2 

- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující společně uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve 

výši 1.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za 
zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 
500,- Kč 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

873/08 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/19 o výměře 21 713 m2  
v k.ú. Šumperk (or. lokalita Hrubínova u Skřivančího dvoru) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 3. 2008 do 26. 3. 2008 dle usnesení rady města č. 1918/08 ze 
dne 6. 3. 2008, vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/19 o výměře 21 713 m2 v 
k.ú. Šumperk za podmínek :  
- kupní cena 250,-Kč/m2 
- účel vydání příslibu prodeje: výstavba v souladu s územním plánem 
- budoucí kupující: REAL SYSTEM DEVELOPMENT a. s., se sídlem Praha 10, 

Petrovice, Lessnerova 263, IČ 28374363 
- budoucí kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní  zálohu na kupní cenu ve výši 50 % kupní ceny 
- budoucí prodávající společně se smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavře 

smlouvu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb. s budoucím kupujícím, kdy smlouvou 
zřídí pro stavebníka společnost REAL SYSTEM DEVELOPMENT a. s., se 
sídlem Praha 10, Petrovice, Lessnerova 263, IČ 28374363, právo provést 
výstavbu inženýrských sítí, komunikací a chodníků na p.p.č. 1662/19 v k.ú. 
Šumperk 

- budoucí kupující se zavazuje, že do 31. 12. 2009 p ředloží pravomocné územní 
rozhodnutí k uložení inženýrských sítí a komunikací s tím, že realizace těchto 
staveb bude dokončena do 31. 12. 2010. Pokud nebude k tomuto datu 
předloženo pravomocné územní rozhodnutí, sjednává si budoucí prodávající 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč splatnou do 30 dnů ode dne 
výzvy k úhradě 

- budoucí kupující veškeré inženýrské sítě a komunikace vybuduje výhradně na 
své náklady. Pokud nebude v termínu pravomocné rozhodnutí k uložení 
inženýrských sítí a komunikací budoucímu prodávajícímu p ředloženo, sjednává 
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si budoucí prodávající právo od smlouvy v celém rozsahu odstoupit bez nároku 
na kompenzaci nákladů spojených  s přípravou projektové dokumentace. 

- budoucí kupující je povinen v rámci přípravy dokumentace k územnímu řízení 
stavby inženýrských sítí a komunikace vyzvat všechny vlastníky pozemků   
v lokalitě pracovně nazývanou „Nad vyhlídkou“, kdy tato lokalita je dle platného 
územního plánu vedena k zástavbě, k součinnosti tak, aby inženýrské sítě  
a komunikace mohly sloužit i pro další výstavbu zájmové území. Pokud 
nebudou vlastníci pozemku prokazatelně jednat o sdružení finančních 
prostředků v termínu do 6 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní, bude lokalita, která je předmětem budoucího převodu dle tohoto 
usnesení řešena samostatně bez dalších závazků k lokalitě „Nad vyhlídkou“. 

- budoucí kupující je povinen v rámci přípravy výstavby vyhradit sběrné místo na 
třídění odpadů, kdy toto místo nebude předmětem převodu vlastnického práva 
k pozemku a zůstane v majetku města 

- budoucí prodávající se zavazuje, že po vybudování komunikace a po 
kolaudačním souhlasu komunikace převezme darem od investora komunikaci 
do svého majetku a správy   

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno do 6 měsíců po uvedení stavby 
inženýrských sítí včetně komunikace do užívání v souladu se stavebním  
zákonem. Předmětem převodu nebude pozemek nově označený geometrickým 
plánem jako komunikace a chodník a sběrné místo pro třídění odpadů. 

 
Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

874/08 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 366/5 o výměře 464 m2  
v k.ú. Šumperk (or. ul. Žerotínova – naproti ZUŠ) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2544/08 ze 
dne 7. 8. 2008, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 366/5 o výměře 464 m2  
(po zaměření geometrickým plánem v dané lokalitě) v k.ú. Šumperk,  
za podmínek:  
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazeno jednotlivými budoucími kupujícími nejméně 10 % budoucí kupní 
ceny, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách ve 
výši nejméně 500,- Kč, nejdéle po dobu 36 měsíců 

- účel prodeje: zázemí k domu Žerotínova 20, Šumperk  
- budoucí kupující Z. J., podíl ve výši 1/4, D. T., podíl ve výši 1/4, A. a J. R., podíl 

ve výši ¼, a R. Š., podíl ve výši 1/4, všichni bytem Šumperk 
- pokud nebude kupní cena pravidelně budoucími kupujícími splácena, sjednává 

si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a budoucí kupující se 
zaváže, že podíl, který nebude splácen, si mezi sebou rozdělí 

- k datu 31. 12. 2008 bude ukončen sjednaný pronájem k p.p.č. 366/5  
v k.ú. Šumperk s tím, že pokud nedojde k realizaci sjednaného příslibu prodeje 
(uzavření kupní smlouvy), bude budoucími kupujícími doplacena výše 
nájemného, a to v sazbách nájemného platných pro daný rok a účel užívání,  
a to zápočtem oproti složené zálozr na kupní cenu 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po zaplacení 100 % kupní ceny, 
po schválení v zastupitelstvu města  
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- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 
100,- Kč, stanoveno přílohou č. 9 „Postupu...“  

 
Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

875/08 MJP - uzavření smlouvy – výstavba parkoviště a trafostanice na p.p.č. 104/4, 
p.p.č 95/1 a st.p.č. 630, vše v k.ú. Dolní Temenice (lokalita výstavby 
Intersparu) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 104/4, 
p.p.č 95/1 a st.p.č. 630, vše v k.ú. Dolní Temenice, tj. město Šumperk, zřídí pro 
stavebníka M. J., Šumperk, který má s městem Šumperk uzavřenu smlouvu  
o smlouvě budoucí kupní označenou jako Obch 0029/2008 ze dne 1. 9. 2008, 
právo provést stavbu parkovacích míst a trafostanice na p.p.č. 104/4, p.p.č 95/1  
a st.p.č. 630, vše v k.ú. Dolní Temenice. Uzavřená smlouva bude nedílnou 
součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a podmínky v ní sjednané budou 
shodné s podmínkami schválenými usnesením  ZM č. 713/08 ze dne 24. 4. 2008. 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

876/08 MJP - změna usnesení ZM č. 1480/05 a ZM č. 401/07 – vydání příslibu 
prodeje – budoucí kupující I. T. a I. T. (ul. Jesenická naproti prodejně 
NISSAN) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1480/05 ze dne 15. 12. 2005, ve znění usnesení ZM  
č. 401/07 ze dne 13. 9. 2007, kterými byl schválen příslib prodeje části  
p.p.č. 1431/10 o výměře cca 224 m2, části p.p.č. 1431/6 o výměře cca 65 m2, 
včetně zídky na pozemku. Budoucí kupující: I. T., Mohelnice, a I. T., Šumperk. 
Změna usnesení spočívá v  posunutí termínu zahájení výstavby z data 30. 5. 2008  
na termín do 31. 10. 2008 s tím, že hrubá stavba bude dokončena v termínu  
do 30. 5. 2009. Dále dojde k posunutí termínu povinnosti úpravy zděné zídky 
směrem k ul. Jesenické z data 31. 12. 2008 na nově stanovený termín 30. 6. 2009  
s povinností úhrady sjednané smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za nedodržení 
termínu. 
Budoucí kupující před podpisem dodatku uhradí smluvní pokutu ve výši  
10.000,- Kč za nesplnění podmínek daných usnesením ZM č. 1480/05 ze dne  
15. 12. 2005, ve znění usnesení ZM č. 401/07 ze dne 13. 9. 2007, jinak město 
Šumperk, jako budoucí prodávající, od smlouvy odstoupí. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1480/05 ze dne 15. 12. 2005, ve 
znění usnesení ZM č. 401/07 ze dne 13. 9. 2007, zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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877/08 MJP - realizace příslibu prodeje – p.p.č. 1275/6 v k.ú. Šumperk (u domu  
K. H. Máchy 11 – naproti pivovaru) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 10. 2007 do 19. 10. 2007 dle usnesení rady města č.1284/07 ze 
dne 27. 9. 2007 a podle usnesení ZM č. 463/07 ze dne 25.10.2007, kterým byl 
vydán příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1275/6 o výměře 192 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: vjezd ke garážím na st.p.č. 4852 a st.p.č. 4851 a vymezený 

prostor k domu K. H. Máchy 11, Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – 300,- Kč/m2, kupní 

smlouvou budou vyrovnány složené zálohy jednotlivých kupujících oproti kupní 
ceně  

- budoucí kupující: M. M., podíl ve výši 1/5, M. U., podíl ve výši 1/5, D. U., podíl 
ve výši 1/5, všichni bytem Šumperk, Z. R., podíl ve výši 1/5, bytem Šumperk,  
J. V., podíl ve výši 1/5, bytem Šumperk 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy – 1.000,- Kč, 
stanoveno „Postupem...“, a správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové 
známky za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

878/08 MJP - realizace příslibu prodeje – p.p.č. 117 v k.ú. Šumperk (u domu 
Puškinova 8 – u parkoviště za obchodním domem) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 6. 2007 do 20. 6. 2007 dle usnesení rady města č. 832/07 ze dne 
31. 5. 2007 a podle usnesení ZM č. 392/07 ze dne 13. 9. 2007 a usnesení ZM  
č. 462/07 ze dne 25. 10. 2007, kterými byl vydán p říslib prodeje, realizaci prodeje 
p.p.č. 117 o výměře 129 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada a vstup do domu Puškinova 8, Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – 300,- Kč/m2  a byla ve 

výši 100 % uhrazena v souladu s podmínkami smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní 

- budoucí kupující: A. S., podíl ve výši 1/5, H. S., podíl ve výši 1/5, M. J., podíl ve 
výši 1/5, H. M., podíl ve výši 1/5, všichni bytem Šumperk, a P. a J. Z., oba 
bytem Šumperk, podíl ve výši 1/5 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy 1.000,- Kč, 
stanoveno „Postupem...“, a správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové 
známky za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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879/08 MJP - odkoupení pozemku st.p.č. 561 v k.ú. Dolní Temenice (pozemek pod 
panelovým domem na ul. Zahradní 33 v Šumperku) – účast ve výběrovém 
řízení – realizace usnesení ZM č. 722/08 ze dne 24. 4. 2008 

neschvaluje 
účast města Šumperka ve druhém kole výběrového řízení č. OSU/026/2008/2 na 
prodej pozemku st.p.č. 561 v katastrálním území Dolní Temenice a současně 
schvaluje účast města Šumperka v případném třetím kole výběrového řízení na 
prodej pozemku st.p.č. 561 v katastrálním území Dolní Temenice a výkup tohoto 
pozemku  za obvyklou cenu dle znaleckého posudku. 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

880/08 MJP - námitka E. M. proti vydání souhlasu města se stavbou pergolového 
přístřešku pro parkování vozidla – stavebník manželé P. (or. stavba 
situovaná na pozemku města – zahrada u obytných domů Javoříčko 14 a 16, 
Šumperk) 

bere na vědomí 
úřední záznam o přijetí ústní stížnosti, která byla dne 21. 7. 2008 uplatněna  
u Interního auditu a kontroly MěÚ Šumperk E. M., Šumperk, ve věci její námitky 
proti vydání souhlasu města s povolením stavby přístřešku pergolového typu pro 
parkování vozidla, umístěné na pozemku u bytových domů Javoříčko 14 a 16, 
Šumperk, pro stavebníka manžele R. a D. P., Šumperk. 
 

881/08 MJP - vydání příslibu odkoupení části pozemku p.č. 984/4 o výměře  
cca 70 m2 v k.ú. Šumperk (or. ozn. za areálem firmy Spikas Šumperk) 

schvaluje 
vydání příslibu odkoupení části pozemku p.č. 984/4 o výměře cca 70 m2   

v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod plánovanou 

stavbou příjezdové komunikace k „průmyslové zóně IV“ 
- budoucí prodávající: IPROX ST, s. r. o., se sídlem Praha, Michle,  

Ohradní 1159/65, PSČ 140 00, IČ 279 24 106 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,  

PSČ 787 93, IČ 00303461 
- kupní cena: 120,- Kč/m2 jako jednotná kupní cena pro výkup pozemků v PZ IV 
- budoucí kupující město Šumperk vyhotoví smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy kupní na své náklady 
- nedílnou součástí smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní bude smlouva  

o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964, kterou vlastník 
p.p.č. 984/4 v k.ú. Šumperk, tj. spol. IPROX ST, s. r. o., zřídí stavebníkovi,  
tj. městu Šumperk, právo provést stavbu příjezdové komunikace části pozemku 
p.č. 984/4 v k.ú. Šumperk 

- kupní smlouva bude realizována po dokončení stavby příjezdové komunikace  
k „průmyslové zóně IV“, po zaměření skutečného stavu geometrickým plánem, 
který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk a po schválení prodeje 
v zastupitelstvu města. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu 
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kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 

Termín: 31.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

882/08 MJP - prodej p.p.č. 1214/101 o výměře 355 m2 – pozemek ve ZJE v k.ú. Horní 
Temenice, dle GP p.p.č. 1316/5 o výměře 178 m2 a p.č. 1214/10 parcela  
ve ZJE o výměře 177 m2, vše v k.ú. Horní Temenice (or. levá strana lokalita 
„U Hniličky“ ) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2565/08 ze 
dne 7. 8. 2008, prodej části p.č. 1214/101 - parcela ve ZJE o výměře 178 m2, 
dle GP p.p.č. 1316/5 o výměře 178 m2 v k.ú. Horní Temenice, za podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví pozemků 
- kupní cena: 250,- Kč/m2 s povinností úhrady kupní ceny do 30 dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva  
do KN  

- kupující: M. P., Staré Město pod Sněžníkem 
- kupující uhradí  správní poplatek ve výši 500,- Kč kolku za zápis vlastnického 

práva do katastru nemovitostí a paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za 
vyhotovení kupní smlouvy 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

883/08 MJP - prodej p.p.č. 1214/101 o výměře 355 m2 – pozemek ve ZJE v k.ú. Horní 
Temenice, dle GP p.p.č. 1316/5 o výměře 178 m2 a p.č. 1214/10 parcela  
ve ZJE o výměře 177 m2, vše v k.ú. Horní Temenice (or. levá strana lokalita 
„U Hniličky“ ) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2565/08 ze 
dne 7. 8. 2008, prodej části p.č. 1214/101 - parcela ve ZJE o výměře 177 m2  v 
k.ú. Horní Temenice. za podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví pozemků 
- kupní cena: 250,-Kč/m2. Kupující do 30 dnů ode podpisu kupní smlouvy, před 

podáním zápisu vlastnického práva, uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 
4.025,- Kč, zbývající část kupní ceny ve výši 40.000,- Kč bude kupující splácet 
v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 33 měsíců až do úplného 
zaplacení. K takto stanovené kupní ceně zaplatí kupující prodávajícímu úrok  
ve výši 10 % p. a., počítaný z ročního zůstatku nesplacené kupní ceny             
k 31. 12. běžného roku, v němž povinnost trvá. Po dobu splátkování bude 
zřízeno zástavní právo ve prospěch města Šumperk k p.č.1214/101  
v k.ú. Horní Temenice, a to ve výši pohledávky v hodnotě 40.000,- Kč. 

- kupující: J. Š., Šumperk 
- kupující uhradí  správní poplatek ve výši 500,- Kč kolku za zápis vlastnického 

práva do katastru nemovitostí a paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za 
vyhotovení kupní smlouvy 
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Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

884/08 Úprava výše dotace – doprava dětí šumperských škol  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytování dotace na činnost společnosti 
provozující areál plaveckých bazénů Na Benátkách v Šumperku uzavřenou mezi 
Městem Šumperk a společností Šumperské sportovní areály s. r. o. ze dne  
2. 1. 2007, kterým se upravuje čl. III smlouvy, tj. úprava výše dotace o 90.000,- Kč/ 
školní rok s platností od 1. 9. 2008. Výše dotace pro období od 1. 9. 2008  
do 31. 12. 2008 činí 45.000,- Kč. 
Příjemce dotace bude nad rámec smluvených povinností zajišťovat dopravu dětí 
ze šumperských mateřských a základních škol na výuku plavání provozovanou 
příjemcem dotace v areálu plaveckých bazénu Na Benátkách v Šumperku. 
 

Termín: 11.09.2008 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

885/08 Tyršův stadion – 3. hřiště pro kopanou – travnaté hřiště 

schvaluje 
poskytnutí dotace města pro TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČ 14617790, 
zastoupené Mgr. Naděždou Sündermanovou, předsedou TJ Šumperk, jako podíl 
vlastních prostředků na financování akce "Výstavba 3. hřiště pro kopanou – 
travnaté hřiště", dle zásad MŠMT pro rok 2009 ve výši: 
 
30 % z celkových nákladů   3.300.000,- Kč 
 

Termín: 11.09.2008 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

886/08 Tyršův stadion – 3. hřiště pro kopanou – travnaté hřiště 

ukládá RM 
začlenit dotaci pro TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČ 14617790, ve výši 
3.300.000,- Kč do návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2009. 
 

Termín: 11.09.2008 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

887/08 Odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 10. 7. 2008  
a dne 24. 7. 2008           

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 10. 7. 2008  
a dne 24. 7. 2008.           
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888/08 Petice č. j. 75381 ze dne 18. 8. 2008   

bere na vědomí 
petici č. j. 75381 ze dne 18. 8. 2008 proti pokácení lipového stromo řadí  
na ul. 17. listopadu a proti dalším nešetrným zásahům do zeleně v Šumperku. 

 
 
 
 

889/08 Dopis od Ministerstva financí ČR č. j. 81519 ze dne 5. 9. 2008      

bere na vědomí 
dopis od Ministerstva financí ČR č. j. 81519 ze dne 5. 9. 2008.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 
                                starosta                                                         1. místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


