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Spis. zn.: 92713/2008 
č. j.: 95234/2008 

U S N E S E N Í  

z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 23. 10. 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. 
 
 

894/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
652/08, 658/08, 659/08, 660/08, 665/08, 687/08, 756/08, 765/08, 815/08, 832/08, 
833/08, 834/08, 835/08, 836/08, 837/08, 838/08, 839/08, 840/08, 847/08, 848/08, 
851/08, 852/08, 853/08, 856/08, 857/08, 862/08, 884/08  
 

895/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  543/07 do 11.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  719/08 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  819/08 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  885/08 do 31.03.2009 Zodpovídá: Mgr. Brož 
  886/08 do 29.01.2009 Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 

896/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 841/08 

ruší 
usnesení ZM č. 841/08 ze dne 24. 7. 2008 z důvodu nového způsobu řešení. 
 

Termín: 23.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

897/08 Navýšení příspěvku na činnost společnosti Pontis Šumperk, o. p. s. 

schvaluje 
navýšení příspěvku na činnost společnosti Pontis Šumperk, o. p. s., na rok 2008  
o 1.256.805 Kč. 

Termín: 23.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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898/08 Plán zimní údržby 2008/2009 

bere na vědomí 
plán zimní údržby místních komunikací na území města Šumperka pro zimní 
období 2008/2009 dle projednaného návrhu PMŠ a. s. 
 

899/08 Plnění investiční výstavby k 30. 9. 2008 

bere na vědomí 
plnění investiční výstavby k 30. 9. 2008. 
 

900/08 Obecně závazná vyhláška města Šumperka č. 8/2008, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města Šumperka a systém 
nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Šumperka 
(vyhláška o odpadech) 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
a na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku města Šumperka č. 8/2008, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území města Šumperka a systém nakládání se stavebním 
odpadem vznikajícím na území města Šumperka (vyhláška o odpadech). 

 
Termín: 24.10.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

901/08 Obecně závazná vyhláška města Šumperka č. 9/2008 o trvalém označování 
psů 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
a na základě ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města 
Šumperka č. 9/2008 o trvalém označování psů, včetně prováděcí části. 

 
Termín: 24.10.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

902/08 Ceny města Šumperka 2008 

ruší 
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usnesení ZM č. 141/07 ze dne 25. 1. 2007 - Členové akademie pro udělování Cen 
města Šumperka: 
Mgr. Zdeňka Daňková, Ing. Vladimír Potěšil, ak. mal. Lubomír Bartoš, Věra 
Kovářová, PhDr. Miloš Melzer, CSc., PaedDr. Hynek Pálka, Ludmila Pilařová,  
Ing. Soňa Singerová, Petr Konupčík, Ing. Přemysl Michálek, CSc., MUDr. Jaromír 
Mikulenka, Ing. Petr Krill, MUDr. Jiřina Koutná, Ing. Milena Kratochvílová,  
Ing. Jan F. Doruška, Tereza Schreiberová, PhDr. Marie Gronychová, Ing. Adolf 
Jílek, Ing. Josef Sedláček, Ing. Petr Novotný, MBA. 
 

Termín: 23.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

903/08 Ceny města Šumperka 2008 

schvaluje 
členy akademie pro udělování Cen města Šumperka: 
Mgr. Zdeňka Daňková, ak. mal. Lubomír Bartoš, Věra Kovářová, PhDr. Miloš 
Melzer, CSc., PaedDr. Hynek Pálka, Ludmila Pilařová, Ing. Soňa Singerová, 
Petr Konupčík, Ing. Přemysl Michálek, CSc., MUDr. Jaromír Mikulenka, Ing. Petr 
Krill, MUDr. Jiřina Koutná, Ing. Milena Kratochvílová, Ing. Jan F. Doruška, Tereza 
Schreiberová, PhDr. Marie Gronychová, Ing. Adolf Jílek, Ing. Josef Sedláček,  
Ing. Petr Novotný, MBA. 

Termín: 23.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

904/08 Ceny města Šumperka 2008 

schvaluje 
předpoklady, podmínky, kategorie a časový harmonogram udílení Cen města 
Šumperka 2008. 

Termín: 11.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

905/08 MJP - uzavření souhlasného prohlášení k pozemkům p.č. 61/20 a 61/21  
v k.ú. Dolní Temenice – pozemky se způsobem využití komunikace a veřejná 
zeleň 

schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ve prospěch 
města Šumperka v souladu s § 40 odst. 2 písm. a) a odst. 3 vyhlášky ČÚZK  
č. 27/2007 Sb., v platném znění, mezi Městem Šumperk, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 1, PSČ 787 01, IČ 00303461, a Z. a J. K., Šumperk, ohledně pozemků 
se způsobem využití jako ostatní plocha – komunikace a veřejná zeleň, jmenovitě 
pozemek parcela č. 61/20 o výměře 64 m2 a pozemek p.č. 61/21 o výměře 200 m2 
v k.ú. Dolní Temenice, kterým bude s ohledem na § 1 zák. č. 172/1991 Sb., 
zrušen duplicitní zápis vlastnického práva zapsaný v katastru nemovitostí 
k předmětným pozemkům. 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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906/08 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 10 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/10 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucími kupujícími 
manžely V. a R. K., Šumperk, a to ke dni 31. 10. 2008. Manželé V. a R. K. 
v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožadují 
navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené 
zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnali se S. S., Skorošice. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/10 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku,  
se S. S., Skorošice, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 11. 2008.   
 

Termín: 30.11.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

907/08 MJP - výstavba zasakovacího průlehu ZP č. 5 (ul. Vojanova) – změna 
usnesení 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 569/03 ze dne 18. 12. 2003 týkajícího se výkupu 
nezbytných částí pozemků ke stavbě „Zasakovacího průlehu ZP č. 5 nad ulicí 
Vojanovou v Šumperku“ do výlučného vlastnictví Města Šumperk podle 
příslušných geometrických plánů za kupní cenu 40,- Kč za m2. Změna spočívá ve 
změně výše kupní ceny, a to z původní výše 40,- Kč za m na novou výši  
100,- Kč za m.  

Termín: 31.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

908/08 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27 - změna budoucího kupujícího 
bytu č. 1 v domě Prievidzská 25, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu mezi D. K., Šumperk, na straně jedné a městem Šumperk na 
straně druhé, kterou se ke dni 31. 12. 2008 zruší Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne 22. 2. 2000, ve znění 
pozdějších dodatků, na budoucí převod bytu č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytové jednotky č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku,  
ul. Prievidzská č. p. 2922/25 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách 
a na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperk  
a budoucím nabyvatelem B. B., Zvole. Smlouva bude uzavřena s účinností  
od 1. 1. 2009. Předmětem smlouvy je budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce 
č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 
2922/25, včetně příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku 
pod domem. 
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Termín: 01.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

909/08 MJP - výstavba kynologické základny za Bratrušovským památníkem – 
změna číslování pozemků a změna termínu realizace výstavby kynologické 
základny 

ruší 
usnesení zastupitelstva č. 1831/06 ze dne 19. 10. 2006 z důvodu přijetí nového 
usnesení. 

Termín: 23.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

910/08 MJP - výstavba kynologické základny za Bratrušovským památníkem – 
změna číslování pozemků a změna termínu realizace výstavby kynologické 
základny 

schvaluje 
 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 9. 2008 do 18. 9. 2008, dle usnesení rady města č. 2614/08 ze 
dne 28. 8. 2008, uzavření směnné smlouvy mezi městem Šumperkem na straně 
jedné a Českou republikou – Ministerstvem vnitra na straně druhé. Předmětem 
směny bude z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví České republiky – 
Ministerstva vnitra část pozemku p.č. 449/3 – ostatní plocha, v k.ú. Dolní 
Temenice v prostoru za Bratrušovským památníkem v Šumperku o výměře    
cca 2 000 m2 v k.ú. Dolní Temenice, která bude specifikována a vymezena 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, jež bude nedílnou součástí dodatku 
č. 1 směnné smlouvy, a dále vybudované stavební prvky kynologické základny. 
Česká republika – Ministerstvo vnitra převede ze svého vlastnictví do vlastnictví 
Města Šumperk nemovitosti, a to budovu bez čp/če – jiná stavba stojící na 
pozemku st.p.č. 643/12 - zastavěná plocha a nádvoří, budovu bez čp/če – garáž 
stojící na pozemku st.p.č. 643/13 – zastavěná plocha a nádvoří a budovu bez 
čp/če – jiná stavba stojící na pozemku st.p.č. 3892 – zastavěná plocha a nádvoří, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, (areál dvorní trakt bývalého ředitelství 
Policie ČR na ul. 8. května v Šumperku), to vše v obci a katastrálním území 
Šumperk. 

 
Odkládací podmínka: Směnná smlouva včetně dodatku č. 1 bude k zápisu do 
katastru nemovitostí předložena Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký kraj,  
KP Šumperk, až po dobudování stavebních prvků kynologické základny, po 
vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku, který bude předmětem 
směny a po schválení dodatku č. 1 ke směnné smlouvě zastupitelstvem města. 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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911/08 MJP - výstavba kynologické základny za Bratrušovským památníkem – 
změna číslování pozemků a změna termínu realizace výstavby kynologické 
základny 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 982/04 ze dne 21. 10. 2004 ve znění usnesení ZM  
č. 1287/05 ze dne 9. 6. 2005, usnesení ZM č. 1321/05 ze dne 28. 7. 2005, 
usnesení č. 1830/06 ze dne 19. 10. 2006 a usnesení ZM č. 532/07 ze dne  
13. 12. 2007, a to v části termínu realizace celé akce, a to z termínu v roce 2008 
na nový termín v roce 2009. 
V ostatním se text shora uvedených usnesení ZM nemění. 

 
Termín: 23.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

912/08 MJP - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací – část pozemku  
p.č. 102/1 pod komunikacemi, chodníky, parkovacím stáním a zelenými pásy 
v lokalitě ul. Hrabenovská v Šumperku, k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
přijetí budoucího předmětu daru, a to části pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Horní 
Temenice o celkové výměře cca 2 040 m2, včetně vybudovaného díla 
komunikace, chodníku, parkovacího stání a zelených pásů, dle přiloženého 
zakreslení inženýrských sítí na pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice. 
 
Budoucí dárce: EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh,  
IČ 41031024 
 
Budoucí obdarovaný: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk,  
IČ 00303461 
 
Předmět budoucího daru: část pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice  
o celkové výměře cca 2 040 m2, včetně vybudovaného díla komunikace, 
chodníku, parkovacího stání a zelených pásů, dle přiloženého zakreslení 
inženýrských sítí na pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice 
 
 
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací: 

 
- budoucí dárce na své náklady zajistí po vybudování díla vyhotovení 

geometrického plánu pro rozdělení pozemku, kterým budou odděleny části 
pozemku p.č. 102/1, na kterých bude vybudována komunikace, chodníky,  
parkovací stání a zelené pásy 

- budoucí dárce do 90 dnů po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu požádá 
budoucího obdarovaného o uzavření vlastní darovací smlouvy a současně 
předloží geometrický plán pro rozdělení pozemku 

- vlastní darovací smlouva bude uzavřena do 60 dnů ode doručení písemné 
žádosti budoucího dárce o uzavření vlastní darovací smlouvy, včetně 
geometrického plánu pro rozděleni pozemku, nejpozději však do 30. 6. 2010 

- budoucí dárce splní podmínky společnosti Podniky města Šumperka uvedené 
ve vyjádření této společnosti ze dne 9. 10. 2008, které budou zakomponovány 
do smlouvy o budoucí smlouvě darovací 
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- město Šumperk na vlastní náklady vyhotoví smlouvu o budoucí smlouvě 
darovací, vlastní darovací smlouvu a uhradí správní poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

913/08 MJP - vydání příslibu prodeje části st.p.č. 765/2 o výměře cca 50 m2  
v k.ú. Šumperk – rozšíření již sjednaného příslibu prodeje (or. bývalá spodní 
část kasáren – nám. Jana Zajíce) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 9. 2008 do 18. 9. 2008 dle usnesení rady města č. 2617/08 ze 
dne 28. 8. 2008, vydání příslibu prodeje části st.p.č. 765/2 o výměře cca 50 m2 
v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: vybudování parkovacích míst k objektu na st.p.č. 724/6  

v k.ú. Šumperk 
- budoucí kupující: Z. K., Šumperk 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- záloha na kupní cenu ve výši 70 % budoucí kupní ceny bude uhrazena  

budoucím kupujícím při podpisu smlouvy budoucí kupní, zbytek kupní ceny 
bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- parkovací místa budou vybudována výhradně nákladem budoucího kupujícího 
- vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího prodeje bude p řevedeno 

do 9 měsíců ode dne kolaudace - úprava povrchu na st.p.č. 765/2  
v k.ú. Šumperk, nebo jejího povolení k užívání 

- 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 Z. K., Šumperk, právo provést výstavbu parkovacích míst 
na části st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk 

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek ve výši 250,- Kč za vyhotovení 
dodatku smlouvy o budoucí smlouvě kupní, stanoveno „Postupem…“ 

- vydání příslibu prodeje dle tohoto usnesení bude sjednáno dodatkem ke 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní, označené jako obch 25/2007 ze dne  
11. 4. 2007 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

914/08 MJP - problematika prodeje pozemků u obytných domů, které nejsou 
oploceny 

 schvaluje 
pravidlo určování kupní ceny při prodeji pozemků u obytných domů, které jsou ve  
spoluvlastnictví fyzických osob, kde dříve město Šumperk tyto domy do 
spoluvlastnictví nebo převodem bytových jednotek odprodalo. V těchto případech 
se stanovuje kupní cena 300,- Kč/m2 bez rozdílu určení druhu pozemku. Pokud 
bude rozhodnuto ponechat si ve vlastnictví města část pozemku jako rezervu pro 
rozšíření komunikace nebo chodníků, bude geometrický plán vyhotoven nákladem 
prodávajícího, tj. městem Šumperk. Jiné dělení pozemků bude hradit kupující. 
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Termín: 23.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

915/08 MJP - směna pozemků z vlastnictví města Šumperk - p.č. 781 parcela ve ZJE 
o výměře 5 726 m2 a p.č. 779 parcela ve ZJE o výměře 1 442 m2  
v k.ú. Šumperk do vlastnictví J. K. a z vlastnictví J. K. p.p.č. 949/7  
o výměře 4 840 m2, p.p.č. 949/5 o výměře 1 340 m2 a část p.p.č. 949/1  
o výměře cca 630 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví města 
Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23. 9. 2008 do 9. 10. 2008 dle usnesení rady města č. 2653/08 ze 
dne 8. 9. 2008, směnit p.č. 781 parcela ve ZJE o výměře 5 726 m2 a p.č. 779 
parcela ve ZJE o výměře 1 442 m2 ve vlastnictví města Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 1, IČ 00303461, za p.p.č. 949/7 o výměře 4 840 m2, p.p.č. 949/5  
o výměře 1 340 m2 a část p.p.č. 949/1 o výměře cca 630 m2, vše v k.ú. Horní 
Temenice, ve vlastnictví J. K., Bohdíkov, za podmínek:  
- směna pozemků bez finančního dorovnání 
- město Šumperk zajistí vyhotovení směnné smlouvy, uhradí náklady spojené  

s vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, vypracuje p řiznání 
daně z převodu nemovitostí  

- daň z převodu nemovitostí bude hrazena účastníky smlouvy podílem každý 1/2 
z vypočtené částky 

- J. K. uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do KN 
 

Termín: 28.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

916/08 MJP - prodej st.p.č. 1726 o výměře 237 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Balbínova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23. 9. 2008 do 9. 10. 2008 dle usnesení rady města č. 2655/08 ze 
dne 18. 9. 2008, prodej st.p.č. 1726 o výměře 237 m2 v k.ú. Šumperk,  
za podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupující: J. C., podíl ve výši 1667/10000, M. K., podíl ve výši 1665/10000, J. K., 

podíl ve výši 1667/10000, J. N., podíl ve výši 1668/10000, L. a V. K., podíl ve 
výši 1666/10000, J. a D. V., podíl ve výši 1667/10000, všichni bytem Šumperk 

- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy a správní poplatek ve výši 500,- Kč kolku za zápis vkladu vlastnického 
práva do KN 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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917/08 MJP - prodej st.p.č. 1446 o výměře 238 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. 
Banskobystrická  25) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23. 9. 2008 do 9. 10. 2008 dle usnesení rady města č. 2656/08 ze 
dne 18. 9. 2008, prodej st.p.č. 1726 o výměře 237 m2 v k.ú. Šumperk,  
za podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupující: M. B., podíl ve výši 202/1000, bytem Moravská Ostrava, S. a J. Č., 

podíl ve výši 399/1000, M. K., podíl ve výši 196/1000, a B. Š., podíl ve výši 
203/1000, všichni bytem Šumperk 

- kupní cena: zastavěná část pozemku pod domem 180 m2........105,- Kč/m2, 
nezastavěná část – dvůr 58 m2........ 300,- Kč/m2  

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy a správní poplatek ve výši 500,- Kč kolku za zápis vkladu vlastnického 
práva do KN 

Termín: 28.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

918/08 MJP - změna usnesení ZM č. 777/08 ze dne 19. 6. 2008 ve znění usnesení ZM 
č. 837/08 ze dne 24. 7. 2008 – vydání příslibu prodeje společnosti  
ARTORY s. r. o. (or. za finančním úřadem) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 777/08 ze dne 19. 6. 2008 ve znění usnesení ZM č. 837/08 
ze dne 24. 7. 2008, kterým bylo schváleno vydání příslibu prodeje části  
p.p.č. 2053/1 v k.ú. Šumperk s právem na pozemku stavět parkoviště, budoucí 
kupující ARTORY s. r. o., se sídlem Staré Město, Nádražní 309, IČ 26814960.  
Změna usnesení spočívá v rozšíření účelu sjednaného příslibu prodeje části 
p.p.č. 2053/1 v k.ú. Šumperk, kdy nově bude účel příslibu prodeje rozšířen  
o vybudování přístupu a vchodu do kancelářských prostor v objektu na 
st.p.č. 2530/2 v k.ú. Šumperk.  
Ostatní podmínky uvedené v usneseních ZM č. 777/08 ze dne 19. 6. 2008 ve 
znění usnesení č. 837/08 ze dne 24. 7. 2008 se nemění. 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

919/08 MJP - změna usnesení ZM č. 776/08 ze dne 19. 6. 2008 (zahrada u domu 
Dobrovského 9, Šumperk) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 776/08 ze dne 19. 6. 2008, kterým byl schválen prodej 
p.p.č. 545/10 a dalších nově vytvořených pozemků dle geometrického plánu  
v k.ú. Šumperk, kdy kupujícími jsou vlastníci bytových jednotek v domě 
Dobrovského 9, Šumperk. 
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Změna usnesení spočívá ve změně na straně kupujících, kde místo 
kupujícího M. Š., Šumperk, podíl ve výši 1/5 p.p.č. 545/10 a p.p.č. 545/14  
v k.ú. Šumperk, bude nově A. M., Šumperk, podíl ve výši 1/5 p.p.č. 545/10  
a p.p.č. 545/14 v k.ú. Šumperk.  
Dále zůstává  usnesení ZM č. 776/08 ze dne 19. 6. 2008  beze změny.  
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

920/08 MJP - realizace prodeje p.p.č. 1955/14 v k.ú. Šumperk - uzavřená smlouva  
o smlouvě budoucí kupní obch 53/2007 – budoucí kupující F. a H. K., 
Šumperk (výstavba RD v bývalých horních kasárnách) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 7. 2007 do 18. 7. 2007 dle usnesení rady města č. 946/07 ze dne 
28. 6. 2007 a podle usnesení ZM č. 482/07 ze dne 25. 10. 2007 a usnesení ZM  
č. 787/08 ze dne 19. 6. 2008, kterým byl vydán p říslib prodeje, realizaci prodeje 
p.p.č. 1955/14 o výměře 1 167 m2, dle GP p.p.č. 1955/14 o výměře 1 070 m2  
a st.p.č. 6197 o výměře 97 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod novostavbou rodinného domu a zahrada k domu 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – obch 53/2007/Vr – 

707,- Kč/m2 
- kupující: F. a H. K., Šumperk 
- kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva, doplatek kupní ceny ve výši 247.521,- Kč  
- 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 
 

921/08 MJP - příslib prodeje části pozemku p.č. 610/1 o výměře cca 45 m2 a části 
pozemku p.č. 588/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Hraběšice  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23. 9. 2008 do 9. 10. 2008 dle usnesení rady města č. 2673/08 ze 
dne 18. 9. 2008, příslib prodeje části pozemku p.č. 610/1 o výměře cca 45 m2 
a části pozemku p.č. 588/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Hraběšice, za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího prodeje: vybudování výpustného potrubí pro účely stavby „Malá 

vodní nádrž č. 2 Hraběšice“ 
- budoucí kupující: A. F., Hraběšice 
- kupní cena: 18,- Kč/m2  
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o uzav ření 

budoucí smlouvy kupní v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ 
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- smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní bude uzavřena na dobu určitou,  
a to do 31. 12. 2011 

- nedílnou součástí smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní bude smlouva  
o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964, kterou město 
Šumperk jako vlastník p.p.č. 610/1 a p.p.č. 588/1 v k. ú. Hraběšice zřídí 
stavebníkovi, tj. A. F., právo provést stavbu „Malá vodní nádrž č. 2 Hraběšice“ 
na p.p.č. 610/1 a p.p.č. 588/1 v k.ú. Hraběšice   

- kupní smlouva bude realizována po vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu ke stavbě „Malá vodní nádrž č. 2 Hraběšice“, po zaměření 
skutečného stavu stavby geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své 
náklady kupující a po schválení prodeje zastupitelstvem města, nejpozději do 
31. 12. 2011 

- kupující na své náklady zajistí odnětí předmětných částí pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 

Termín: 31.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

922/08 MJP - změna usnesení ZM č. 817/08 ze dne 24. 7. 2008 - stanovení kupní ceny 
v zahrádkářských koloniích určených k prodeji na území města Šumperk 

schvaluje 
trvat na podmínkách usnesení ZM č. 817/08 ze dne 24. 7. 2008, kterým byla 
stanovena kupní cena v zahrádkářských koloniích, které jsou určeny k prodeji na 
území Města Šumperk, k.ú. Šumperk a Horní Temenice.  
 

Termín: 23.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

923/08 MJP - vydání souhlasu se stavbou budoucímu kupujícímu ze smlouvy  
obch 3/2007/Vr (or. u domu 8. května 10, Šumperk) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 1320/2  
v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, zřídí pro stavebníka M. K., Šumperk, který má 
s městem Šumperk uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí kupní označenou jako 
Obch 3/2007 ze dne 29. 10. 2007, právo provést stavbu přístřešku na uskladnění 
dřeva na části p.p.č. 1320/2 v k.ú. Šumperk. 
Uzavřená smlouva bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
označená jako obch 3/2007 ze dne 29. 10. 2007. 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

924/08 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. 879/08 ze dne 11. 9. 2008 

schvaluje 
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v souvislosti s realizací usnesení zastupitelstva města č. 879/08 ze dne  
11. 9. 2008 účast města Šumperka ve třetím kole výběrového řízení  
č. OSU/026/2008/3 na prodej pozemku st.p.č. 561 v katastrálním území Dolní 
Temenice a výkup pozemku st.p.č. 561 v katastrálním území Dolní Temenice za 
kupní cenu 109.835,-- Kč. 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

925/08 Dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě s městem Mohelnice 

schvaluje 
dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Mohelnice k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem  
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

926/08 Dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 
dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem  
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

927/08 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem  
č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na období  
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

928/08 Odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 11. 9. 2008 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 11. 9. 2008. 

 
 
 

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


