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Spis. zn.: 86564/2008 
č. j.: 87218/2008 

 

U S N E S E N Í  

z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 9. 10. 2008 
                              

 
 

890/08 Rozpočtový výhled na léta 2009-2011 

schvaluje 
rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2009-2011 dle předloženého 
materiálu. 
 
 

Termín: 09.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

891/08 Revitalizace ulice J. z Poděbrad 

schvaluje 
věcný rozsah a finanční rámec investičního záměru revitalizace ulice  
J. z  Poděbrad s realizací v letech  2009-2010. 
 
 

Termín: 09.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

892/08 Revitalizace ulice J. z Poděbrad 

ukládá RM 
zajistit financování realizace investiční akce revitalizace ulice J. z Poděbrad 
v letech 2009-2010. 
 
 

Termín: 31.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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893/08 MJP - bezúplatný převod areálu Švagrova v k.ú. Vernířovice u Sobotína 
z vlastnictví Olomouckého kraje – DDM Vila Doris do majetku města 
Šumperka a bezúplatný převod budovy na pozemku st.p.č. 724/2 včetně 
pozemku st.p.č 724/2 v k.ú. Šumperk (or. ozn. objekt č. 2 v areálu bývalých 
kasáren v Šumperku) z majetku města Šumperka do vlastnictví  
Olomouckého kraje 

schvaluje 
bezúplatný převod formou darovací smlouvy nemovitý majetek jmenovitě budova 
č.p. 172 část obce Vernířovice situovaná na pozemku st.p.č. 125/1, budova bez 
čp/če na st.p.č. 378, budova bez čp/če na st.p.č. 379, budova bez čp/če na  
st.p.č. 380, včetně pozemků st.p.č. 125/1 o výměře 338 m2, st.p.č. 378 o výměře 
117 m2, st.p.č. 379 o výměře 185 m2, st.p.č. 380 o výměře 92 m2 a pozemková 
parcela č. 924 o výměře 9728 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména 
deseti chatkami na podsadách situovaných na části pozemku p.č. 924, vše  
v k.ú. Vernířovice u Sobotína, z majetku Olomouckého kraje, se sídlem 
Jeremenkova 40a, č.p. 1191, IČ 60609460, ze správy Domu dětí a mládeže  
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických  pracovníků Vila Doris Šumperk, se 
sídlem 17. listopadu 2, č.p. 691, Šumperk, IČ 851507, do majetku města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461, za podmínky, 
že současně bude realizován na základě schváleného záměru města, 
zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 11. 3. 2008 do 26. 3. 2008 dle 
usnesení rady města č. 1856/08 ze dne 6. 3. 2008, bezúplatný převod formou 
darovací smlouvy nemovitého majetku, jmenovitě budova bez č.p./č.e. jiná stavba 
situovaná na pozemku st.p.č. 724/2, včetně pozemku st.p.č. 724/2 o výměře  
567 m2 v k.ú. Šumperk se všemi součástmi a příslušenstvím (or. ozn. objekt č. 2 
v areálu bývalých kasáren při ul. nám.Jana Zajíce v Šumperku) z majetku Města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461, do majetku 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, č.p. 1191, IČ 60609460,  
do správy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk,  
Gen. Krátkého 1.       
Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva 
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 
 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


