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Spis. zn.: 6193/2009 

č. j.: 7461/2009 
 

U S N E S E N Í  

z 23. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 29. 1. 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. 
 
 

993/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
31/06, 102/07, 533/07, 539/07, 597/08, 625/08, 640/08, 642/08, 651/08, 667/08, 
701/08, 703/08, 709/08, 715/08, 722/08, 724/08, 726/08, 732/08, 734/08, 772/08, 
777/08, 801/08, 820/08, 821/08, 828/08, 829/08, 830/08, 864/08, 865/08, 866/08, 
868/08, 869/08, 871/08, 873/08, 874/08, 875/08, 876/08, 877/08, 878/08, 879/08, 
882/08, 886/08, 893/08, 905/08, 913/08, 916/08, 918/08, 919/08, 920/08, 923/08, 
924/08, 925/08, 926/08, 927/08, 931/08, 932/08, 933/08, 934/08, 935/08, 936/08, 
938/08, 939/08, 940/08, 941/08, 943/08, 944/08, 946/08, 960/08, 965/08, 967/08, 
970/08, 977/08, 979/08, 984/08, 986/08, 987/08, 989/08, 990/08  
 
 

994/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1583/06 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1644/06 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    54/06 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  118/07 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  175/07 do 29.01.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  185/07 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  237/07 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  430/07 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  471/07 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  477/07 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  523/07 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  525/07 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  608/08 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  644/08 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  664/08 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  702/08 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  719/08 do 31.03.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  738/08 do 12.03.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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  775/08 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  819/08 do 31.03.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  867/08 do 30.04.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  872/08 do 30.09.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  883/08 do 31.03.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  912/08 do 31.03.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  969/08 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  978/08 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  980/08 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

995/09 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení č. 175/07 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 175/07 ze dne 8. 3. 2007, spočívající ve vynětí 
z uvedeného seznamu pozemků p.p.č. 388/1 o výměře 1 709 m2 – ostatní plocha 
a p.p.č. 388/2 o výměře 172 m2 – ostatní plocha, obě v k.ú. Horní Temenice. 
Předmětné pozemky budou řešeny samostatně po vyhotovení geometrického 
plánu na oddělení části jmenovaných pozemků. 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

996/09 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 723/08 

ruší 
usnesení ZM č. 723/08 ze dne 24. 4. 2008 týkající se předání díla místní 
komunikace situované na pozemku p.č. 530 v k.ú. Vikýřovice a pozemcích  
p.č. 2357/1, p.č. 2357/4, p.č. 2357/5, p.č. 2696/3, p.č. 2696/2 a p.č. 2358  
v k.ú. Rapotín. 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

997/09 Rozpočet města Šumperka na rok 2009 

schvaluje 
rozpočet města Šumperka na rok 2009 dle předloženého materiálu: 
 
příjmy rozpočtu celkem 725 891 tis. Kč 
výdaje rozpočtu celkem 687 354 tis. Kč 
 
Rozpočty fondů města Šumperka:  sociálního 
                                                        životního prost ředí 
                                                        na úpravu zevnějšku    
 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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998/09 Rozpočet města Šumperka na rok 2009 

schvaluje 
a) navýšení rozpočtových příjmů „dávky sociální péče – příspěvek na péči“  

o částku 154 475 tis. Kč 
b) navýšení rozpočtových výdajů odboru sociálních věcí „dávky sociální péče – 

příspěvek na péči“ o částku 154 475 tis. Kč 
c) snížení rozpočtových výdajů odboru RUI položky „autobusové zastávky“  

o 2 565 tis. Kč 
d) navýšení rozpočtových výdajů odboru RUI položky „Komunikace Temenice 

Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská “ o 2 565 tis. Kč 
 

základní rozpočet po zapracování bodů a) až d)   příjmy celkem  880 366 tis. Kč 
                                                                                    výdaje celkem 841 829 tis. K č 

 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

999/09 Rozpočet města Šumperka na rok 2009 

schvaluje 
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací nebo 
finančních příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm fyzickým 
nebo právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části předloženého 
materiálu. 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1000/09 Útulek pro psy 

bere na vědomí 
materiál Ligy na ochranu zvířat v Šumperku k problematice útulku pro psy 
v Šumperku č. j. 114780 ze dne 29. 12. 2008.  
 

 

1001/09 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 

schvaluje 
„Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009   
na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů  
a juniorů“. 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1002/09 Revitalizace nám. Republiky - parkovací stání a zeleň 

schvaluje 
návrh investičního záměru „Revitalizace nám. Republiky“. 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1003/09 MJP – zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor  
ve vlastnictví města Šumperka 

ruší 
usnesení ZM č. 1155/97 ze dne 23.1.1997, ve znění pozdějších usnesení, týkající 
se „Postupu při převodu, pronájmu a nabytí nemovitých věcí města Šumperka  
a městem Šumperk“ včetně jeho příloh, z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 01.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1004/09 MJP – zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor  
ve vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 
„Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka“, včetně přílohy „Seznam bytových domů a nebytových prostor 
určených k prodeji“, s účinností od 1. 2. 2009. 
 

Termín: 01.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1005/09 MJP – zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor  
ve vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 
v souvislostí se schválenou koncepcí  prodeje majetku z vlastnictví města 
Šumperka kupní cenu nebytových prostor v objektu or. ozn. Temenická 85, 87, 89, 
91, 93, 95, 97, 99 v k.ú. Dolní Temenice 7.000,- Kč/m2 bez rozlišení na plochu 
určenou k podnikání a zázemí k nebytovému prostoru. 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1006/09 MJP – zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor  
ve vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 
v souvislostí se schválenou koncepcí prodeje majetku z vlastnictví města 
Šumperka kupní cenu nebytových prostor dle prohlášení vlastníka domu or. ozn. 
Starobranská 20, Šumperk, 18.000,- Kč/m2 bez rozlišení na plochu určenou 
k podnikání a zázemí k nebytovému prostoru. 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1007/09 MJP – výkup pozemku p.č. 506/30 – orná půda o výměře 52 290 m2  
v k.ú. Šumperk (lokalita nad hřbitovem v Šumperku) 

schvaluje 
výkup pozemku p.č. 506/30 o výměře 52 290 m2 v k.ú. Šumperk. 
 
Prodávající: F. B., Bludov 
 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 93,  
                     IČ 00303461 
 
Kupní cena: 40,- Kč/m2, tj. celkem 2.091.600,-- Kč (40,-- Kč x 52 290 m2) 
  slovy: dvamiliony devadesátjednatisíc šestset korun českých 
 
Úhrada kupní ceny: do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, a to před 
podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
 
Podmínka pro uzavření kupní smlouvy: před uzavřením vlastní kupní smlouvy 
bude prodávajícím z katastru nemovitostí vymazáno zákonné zástavní právo pro 
pohledávku 340.003,- Kč, zřízené ve prospěch České republiky, a dále bude 
prodávajícím předloženo potvrzení o nevyužití předkupního práva Českou 
republikou 
 
Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí kupující. 
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1008/09 MJP – výkup pozemku p.č. 506/30 – orná půda o výměře 52 290 m2  
v k.ú. Šumperk (lokalita nad hřbitovem v Šumperku )  

bere na vědomí 
skutečnost, že s přechodem vlastnictví k pozemku p.č. 506/30 v k.ú. Šumperk 
přejde na město Šumperk, jako nového vlastníka, povinnost odpovídající 
předkupnímu právu, jako právu věcnému k odkupovanému pozemku p.č. 506/30 
v k.ú. Šumperk, ve prospěch České republiky a dále přejde na město Šumperk, 
jako nového vlastníka, omezení dispozičních práv k zřizování dalších zástavních 
práv k  pozemku p.č. 506/30 v k.ú. Šumperk.  
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1009/09 MJP – administrativní budova Lautnerova 1 – úplatný převod pozemku  
p.č. 339/2 (zahrada) a pozemku p.č. 339/3 (zahrada), oba v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
úplatný převod pozemku p.č. 339/2 (zahrada) a pozemku p.č. 339/3 (zahrada),  
to vše v k.ú. Šumperk, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 42, č. p. 390, Praha - Nové Město, PSČ 128 00, do vlastnictví 
Města Šumperk, IČ 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, a to za 
kupní cenu ve výši 95.180,- Kč, ke které budou dále započítány náklady na 
pořízení znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč, tedy celkem 96.680,- Kč. 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1010/09 MJP – směna části p.p.č. 167 o výměře cca 40 m2, dle GP p.p.č. 167/2  
v k.ú. Horní Temenice, pozemek ve vlastnictví města Šumperk za část  
p.p.č. 156 o výměře cca 40 m2, dle GP p.p.č. 156/2 v k.ú. Horní Temenice  

ruší 
usnesení ZM č. 778/08 ze dne 19. 6. 2008, kterým byl schválen prodej části  
p.p.č. 167 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Temenice. 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1011/09 MJP – směna části p.p.č. 167 o výměře cca 40 m2, dle GP p.p.č. 167/2  
v k.ú. Horní Temenice, pozemek ve vlastnictví města Šumperk za část  
p.p.č. 156 o výměře cca 40 m2, dle GP p.p.č. 156/2 v k.ú. Horní Temenice  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 11. 2008 do 4. 12. 2008 dle usnesení rady města č. 2913/08 ze 
dne 13. 11. 2008, směnu části p.p.č. 167 o výměře cca 40 m2, dle GP  
p.p.č. 167/2 v k.ú. Horní Temenice, pozemek ve vlastnictví města Šumperk za 
část p.p.č. 156 o výměře cca 40 m2, dle GP p.p.č. 156/2 v k.ú. Horní 
Temenice, který je ve vlastnictví J. a P. Č., Šumperk, za podmínek: 
- směna pozemků proběhne bez finančního vyrovnání 
- veškeré náklady směny (vyhotovení znaleckého posudku, vyhotovení 

geometrického plánu a úhrada 500,- Kč kolku za zápis vkladu vlastnického 
práva do KN) uhradí J. a P. Č. 

- město Šumperk vypracuje směnnou smlouvu a podá FÚ přiznání z převodu 
nemovitostí s tím, že daň bude hrazena nerozdílně 1/2 pro jednotlivého 
účastníka směnné smlouvy 

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1012/09 MJP – změna usnesení ZM č. 388/07 ze dne 13. 9. 2007 (or. ul. Čsl. armády, 
Krameriova) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 388/07 ze dne 13. 9. 2007, na základě kterého byla 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi městem Šumperk, jako 
budoucím prodávajícím, a vlastníky bytových jednotek domu Čsl. armády 60, 
Šumperk, jako budoucími kupujícími. Změna usnesení spočívá v posunutí data 
stanoveného k dokončení opravy oplocení, kdy z data 30. 5. 2008 bude nově 
datum 31. 5. 2009. Dále dojde k posunutí termínu uzavření kupní smlouvy  
z data 31. 12. 2008 na nově stanovený termín do 30. 9. 2009 a stanovena 
doba platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní na dobu neurčitou. 
Ostatní podmínky stanovené smlouvou o smlouvě budoucí kupní, označené jako 
obch 02/2008/Vr ze dne 20. 3. 2008 zůstávají beze změny. Změny obsažené  
v tomto usnesení budou sjednány dodatkem ke smlouvě. 
 

 
Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1013/09 MJP – prodej st.p.č. 3879 o výměře 18 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Čsl. armády) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 12. 2008 do 29. 12. 2008 dle usnesení rady města č. 2994/08 ze 
dne 4. 12. 2008, prodej st.p.č. 3879 o výměře 18 m2 v k.ú. Šumperk,  
za podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu - pozemek pod stavbou garáže 

jiného vlastníka  
- kupující: L. N., Šumperk 
- kupní cena 500,- Kč/m2  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy a správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolku za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
 

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1014/09 MJP – prodej p.p.č. 723 o výměře 635 m2 v k.ú. Dolní Temenice (pozemek  
nad ul. Bludovskou směrem na rozhlednu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 12. 2008 do 29. 12. 2008 dle usnesení rady města č. 2995/08 ze 
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dne 4. 12. 2008, prodej p.p.č. 723 o výměře 635 m2 v k.ú. Dolní Temenice,  
za podmínek: 
- účel prodeje: využití zahrada – zázemí pro včelstva 
- kupující: Z. Z., Šumperk 
- kupní cena dohodou k celku 30.000,- Kč 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy a správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolku za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
 

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1015/09 MJP – realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1443/1 a st.p.č. 1637, dle nově 
zaměřeného stavu st.p.č. 1637 o výměře 241 m2 v k.ú. Šumperk – pozemek 
pod domem Mendlova 15 (or. ul. Mendlova u železniční trati) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 12. 2003 do 30. 12. 2003 na základě usnesení rady města  
č. 1550/03 a od 26. 1. 2004 do 10. 2. 2004 dle usnesení rady města č. 1667/04 ze 
dne 15. 1. 2004 a podle usnesení zastupitelstva města č. 689/04 ze dne  
18. 3. 2004, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci příslibu prodeje části 
p.p.č. 1443/1 a st.p.č. 1637, dle nového označení v katastru nemovitostí 
prodej st.p.č. 1637 o výměře 241 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: pozemek pod obytným domem rozšířený v souladu se smlouvou 

o výstavbě (rozšíření 1 bytové jednotky) 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – nově zastavěná část 

pozemku 400,- Kč/m2, pod stávajícím obytným domem 105,- Kč/m2 s tím, že 
pozemek pod nově rozšířenou bytovou jednotkou bude uhrazen vlastníkem 
bytové jednotky  

- kupující: M. D., podíl ve výši 2187/10000, kupní cena celkem 4.340,- Kč, Z. K., 
podíl ve výši 2410/10000, kupní cena celkem 4.783,- Kč, L. a N. H., podíl ve 
výši 3315/10000, kupní cena 27.379,- Kč, R. a A. N., podíl ve výši 2088/10000, 
kupní cena 4.144,- Kč, všichni bytem Šumperk 

- kupující uhradí při podpisu kupní smlouvy doplatek kupní ceny ve výši rozdílu 
uhrazené zálohy na kupní cenu a stanovené kupní ceně dle skutečného 
zaměření po dostavbě, před vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- 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: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1016/09 MJP – finanční příspěvek za provedené oplocení p.p.č. 1534/1  
v k.ú. Šumperk, u domu Chodská 2, Šumperk (křižovatka ul. Chodské  
a Čsl. armády) 

schvaluje 
přiznat finanční příspěvek ve výši 5.500,- Kč za splnění podmínky provedení 
opravy oplocení p.p.č. 1534/1 v termínu do 31. 12. 2009. Finanční příspěvek bude 
vyplacen městem Šumperk na účet A. a M. Z., Jindřichov, a to do 30 dnů ode dne 
podpisu dodatku ke kupní smlouvě označené jako MP-K 66/07/Vr ze dne 6. 9. 
2007. 
Závazek města Šumperk k vyplacení finančního příspěvku byl pokrácen z částky 
sjednané 8.000,- Kč na částku 5.500,- Kč z důvodu neprovedení opravy oplocení 
po celé délce hranice, protože z části je hranice zastavěna stavbou garáže. 
 

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1017/09 MJP – změna usnesení ZM č. 390/07 ze dne 13. 9. 2007 – příslib prodeje 
p.p.č. 1534/27 k.ú. Šumperk – budoucí kupující K. R. (or. křižovatka 
Revoluční a Chodská) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 390/07 ze dne 13. 9. 2007 a usnesení ZM č. 716/08 ze 
dne 24. 4. 2008 spočívající v prodloužení předložení potvrzeného ohlášení 
výstavby nebo stavebního povolení, a to z data 31. 12. 2008 na nově 
stanovený termín 30. 9. 2009, 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. Odstoupení 
nebude využito pouze v případě, pokud budou předloženy budoucímu 
prodávajícímu  objektivní důvody posunutí termínu (za objektivní důvody se 
nepovažuje neplnění podmínek stanovených regulativ odborem RÚI).  
Dále se stanovuje: 
- budou dodržena stanovená regulativa k výstavbě smlouvou, která budou 

upřesněna v rámci vyjádření k výstavbě odborným odborem Městského úřadu 
Šumperk, odbor RÚI 

- nově termín zahájení výstavby v termínu nejpozději do 31. 5. 2010  
s dokončením stavby a uvedení do užívání do 31. 12. 2011 

- pokud nebude zahájena výstavba rodinného domu v termínu do 31. 5. 2010, 
sjednává si právo budoucí prodávající od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 
bez kompenzace nákladů projektové dokumentace 

- budoucí prodávající  trvá na uhrazení smluvní pokuty, současně ji upravuje tak, 
že smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč bude uhrazena předem bez ohledu na 
délku předložení potvrzeného ohlášení stavby. Uhrazená smluvní pokuta bude 
budoucímu kupujícímu vrácena v případě odstoupení od smlouvy ze strany 
budoucího kupujícího v případě, pokud bude v rámci stavebního řízení zjištěno, 
že výstavbu nelze realizovat z důvodu uložení inženýrských sítí v pozemku. 

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

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1018/09 MJP – změna usnesení ZM č. 867/08 ze dne 11. 9. 2008 – prodej p.p.č. 368/1, 
p.p.č. 367/2, vše v k.ú. Horní Temenice (vnitřní cesta Horní Temenicí – část 
zahrádkářské kolonie Horní Temenice) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 867/08 ze dne 11. 9. 2008 spočívající, z důvodu 
vyhotovení geometrického plánu se zaměřením skutečného stavu, v upřesnění 
předmětu schváleného prodeje, kdy nově je předmět prodeje stanoven takto: 
p.p.č. 368/1 o výměře 260 m2, p.p.č. 367/2 o výměře 168 m2, vše v k.ú. Horní 
Temenice. 
Ostatní podmínky uvedené v usnesení č. 867/08 zůstávají beze změny. 
 

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1019/09 MJP – prodej části p.p.č. 556/36 o výměře 103 m2 v k.ú Šumperk, dle GP  
číslo 5502-288/2008 p.p.č. 556/123 o výměře 103 m2 v k.ú. Šumperk (or.  
ul. Bří. Čapků) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 11. 2008 do 23. 11. 2008 dle usnesení rady města č. 2804/08 ze 
dne 30. 10. 2008, prodej části p.p.č. 556/36, dle GP zak. č. 5502-288/2008 
p.p.č. 556/123 o výměře 103 m2 v k.ú. Šumperk, za  podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k objektům na st.p.č. 2089 a 2090 v k.ú. Šumperk 
- kupující: P. D., Šumperk 
- kupní cena: 500,- Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením GP 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy a správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolku za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1020/09 MJP – vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1324/2 o výměře 18 605 m2 a části 
p.p.č. 1266/2 o výměře 767 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 5474-139/2008 
jsou jednotlivé nově označené parcely označeny samostatným parcelním 
číslem (zahrádkářská kolonie U splavu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 12. 2008 do 29. 12. 2008 dle usnesení rady města č. 3009/08 ze 
dne 4. 12. 2008, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1324/2 o výměře  
18 605 m2 a části p.p.č. 1266/2 o výměře 767 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP  
zak. č. 5474-139/2008 se jedná o dále uvedené parcely s jednotlivými budoucími 
kupujícími:  

- p.p.č. 1324/6 o výměře 227 m2, A. S., Šumperk 
- p.p.č. 1324/7 o výměře 215 m2, J. V., Praha 
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- p.p.č. 1324/8 o výměře 239 m2, A. P., Šumperk 
- p.p.č. 1324/9 o výměře 237 m2, E. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/10 o výměře 229 m2, M. a A. M., Šumperk 
- p.p.č. 1324/11 o výměře 222 m2, M. O., Nový Malín 
- p.p.č. 1324/12 o výměře 212 m2, M. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/13 o výměře 220 m2, L. Č., Šumperk 
- p.p.č. 1324/14 o výměře 214 m2, P. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/15 o výměře 213 m2, V. Š., Šumperk 
- p.p.č. 1324/16 o výměře 223 m2, V. a M. D., Šumperk 
- p.p.č. 1324/17 o výměře 216 m2, J. Ž., Šumperk, 
- p.p.č. 1324/18 o výměře 218 m2, P. a J. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/19 o výměře 219 m2, P. N., Šumperk 
- p.p.č. 1324/20 o výměře 211 m2, M. Č., Šumperk 
- p.p.č. 1324/21 o výměře 229 m2, I. M., Šumperk 
- p.p.č. 1324/22 o výměře 214 m2, V. Š., Šumperk 
- p.p.č. 1324/23 o výměře 231 m2, N. a D. L., Šumperk 
- p.p.č. 1324/24 o výměře 215 m2, I. Č., Šumperk 
- p.p.č. 1324/25 o výměře 221 m2 a p.p.č. 1324/26 o výměře 229 m2, L. S., 

Šumperk 
- p.p.č. 1324/27 o výměře 268 m2, L. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/28 o výměře 286 m2, J. P., Zábřeh 
- p.p.č. 1324/29 o výměře 220 m2, I. K., Postřelmov 
- p.p.č. 1324/30 o výměře 215 m2, P. F., Šumperk 
- p.p.č. 1324/31 o výměře 212 m2, A. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/32 o výměře 218 m2, V. H., Šumperk 
- p.p.č. 1324/33 o výměře 209 m2, J. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/34 o výměře 214 m2, J. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/35 o výměře 204 m2, H. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/36 o výměře 188 m2 a st.p.č. 5546 o výměře 24 m2, J. K., 

Šumperk 
- p.p.č. 1324/37 o výměře 212 m2, J. a N. G., Šumperk 
- p.p.č. 1324/38 o výměře 211 m2, J. C., Šumperk 
- p.p.č. 1324/39 o výměře 207 m2, T. a D. M., Šumperk 
- p.p.č. 1324/40 o výměře 211 m2, J. P., Šumperk 
- p.p.č. 1324/41 o výměře 208 m2, M. a Z. H., Šumperk 
- p.p.č. 1324/42 o výměře 212 m2, J. a F. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/43 o výměře 210 m2, L. a M. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/44 o výměře 210 m2, M. S., Šumperk 
- p.p.č. 1324/45 o výměře 210 m2, J. a N. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/46 o výměře 213 m2, M. Š., Šumperk 
- p.p.č. 1324/47 o výměře 211 m2, E. K., Brumovice 
- p.p.č. 1324/48 o výměře 228 m2, J. U., Šumperk 
- p.p.č. 1324/49 o výměře 212 m2, Z. a M. H., Šumperk 
- p.p.č. 1324/50 o výměře 212 m2, F. a E. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/51 o výměře 213 m2, Z. Š., Šumperk 
- p.p.č. 1324/52 o výměře 215 m2, A. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/53 o výměře 214 m2, B. a J. J., Šumperk 
- p.p.č. 1324/54 o výměře 217 m2, J. O., Šumperk 
- p.p.č. 1324/55 o výměře 217 m2, F. a V. T., Šumperk 
- p.p.č. 1324/56 o výměře 213 m2, Z. H., Šumperk 
- p.p.č. 1324/57 o výměře 213 m2, V. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/58 o výměře 215 m2, J. a J. J. F., Šumperk 
- p.p.č. 1324/59 o výměře 214 m2, L. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/60 o výměře 213 m2, M. D., Šumperk 
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- p.p.č. 1324/61 o výměře 422 m2, G. a J. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/63 o výměře 208 m2, J. M., Šumperk 
- p.p.č. 1324/65 o výměře 207 m2, A. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/66 o výměře 241 m2, J. a M. M., Šumperk 
- p.p.č. 1324/67 o výměře 193 m2, T. a J. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/68 o výměře 216 m2, L. a D. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/69 o výměře 213 m2, J. Š., Šumperk 
- p.p.č. 1324/70 o výměře 219 m2, J. P., Šumperk 
- p.p.č. 1324/71 o výměře 213 m2, A. Š., Šumperk 
- p.p.č. 1324/72 o výměře 210 m2, V. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/73 o výměře 221 m2, P. a J. H., Šumperk 
- p.p.č. 1324/74 o výměře 213 m2, V. H., Šumperk 
- p.p.č. 1324/75 o výměře 241 m2, M. a L. O., Šumperk 
- p.p.č. 1324/76 o výměře 220 m2, J. a V. R., Šumperk 
- p.p.č. 1324/77 o výměře 219 m2, J. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/78 o výměře 254 m2, P. R., Šumperk 
- p.p.č. 1324/79 o výměře 227 m2, J. a R. R., Šumperk 
- p.p.č. 1324/80 o výměře 255 m2, A. K., Šumperk 
- p.p.č. 1266/10 o výměře 354 m2, J. a M. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/62 o výměře 210 m2, p.p.č. 1324/64 o výměře 213 m2, 

p.p.č. 1324/5 o výměře 1 991 m2 a p.p.č. 1266/9 o výměře 413 m2, 
občanské sdružení „Kolonie u Splavu“ se sídlem Nový Malín 713, 
IČ 26612810 

- účel prodeje: a) plocha k zahrádkářské činnosti nebo pozemek pod stavbou, 
kupní cena 55,- Kč/m2 

                             b) přístupové společné plochy, kupní cena 30,- Kč/m2 
Při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude jednotlivými budoucími 
kupujícími uhrazena záloha na kupní cenu ve výši nejméně 10 % kupní ceny 
s tím, že dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách, 
nejdéle do 30. 6. 2010. 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením GP, a to poměrným 
dílem při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, přičemž náklady na 
vyhotovení GP činí 89.250,- Kč. 
Vlastnické právo k pozemkům jako celku v zahrádkářské kolonii bude 
převedeno po uhrazení kupní ceny všemi budoucími kupujícími. Pokud nebude 
kupní cena hrazena některým z budoucích kupujících, sjednává si budoucí 
prodávající tj. město Šumperk od smlouvy odstoupit v plném rozsahu. Tento 
pozemek  bude nabídnut občanskému sdružení s názvem Kolonie u Splavu, 
nebo jinému zájemci. Záloha na kupní cenu bude vrácena bez nároku na úrok 
ze složené částky, přičemž kupní cena takového pozemku bude stanovena 
samostatně.  

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1021/09 MJP – cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín - zrušení usnesení ZM  
č. 524/07 ze dne 13. 12. 2007 

ruší 
usnesení zastupitelstva města č. 524/07 ze dne 13. 12. 2007, a to z důvodu 
bezpředmětnosti. 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1022/09 MJP – cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín - schválení výkupu pozemku 
p.č. 1505/3 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
výkup pozemku, na kterém se nachází dílo cyklistické stezky vybudované dle 
projektové dokumentace zpracované zhotovitelem Ing. Luďkem Cekrem, 
č. 04/2004, „Cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín“, odděleného geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku zpracovaného Ing. Tomášem Křikalem, zakázka 
č. 5209-35/2007. 

 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93, IČ 00303461 
 
Prodávající: Z. Š., Maršíkov 
 
Předmět koupě: pozemek p.č. 1505/3 o výměře 377 m2 v k.ú. Šumperk 
 
Kupní cena: 300,-- Kč/1m2 
 
Odkládací podmínka: 
 
K uzavření kupní smlouvy se Z. Š. dojde až po výmazu smluvního zástavního 
práva České spořitelny, a. s., a to pro pohledávku 2.900.000,-- Kč a pro budoucí 
pohledávky, které vzniknou do 20. 2. 2014 na základě „Smlouvy o zřízení 
zástavního práva dle občanského zákoníku ze dne 1. 3. 2004, s právními účinky 
vkladu práva ke dni 1. 3. 2004, povoleného rozhodnutím katastrálního ú řadu  
č. j. V–1068/2004, a to minimálně ve vztahu k oddělenému pozemku p.č. 1505/3 
v k.ú. Šumperk.  
 
Náklady na vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku, náklady na 
vypracování kupní smlouvy a náklady správního řízení o vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Město Šumperk. 
 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1023/09 MJP – změna usnesení ZM č. 951/08 ze dne 11. 12. 2008 – prodej pozemků  
u domu 8. května 37 (ul. 8. května - u bývalých lázní) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 951/08 ze dne 11. 12. 2008 spočívající v novém označení 
budoucí kupujících, a to v souladu s převodem vlastnického práva k bytu v domě 
8. května 37 a písemného souhlasu vlastníka ke změně podílu. 
Nově jsou budoucí kupující schváleni jmenovitě takto: J. M., podíl ve výši 1/5,  
J. a H. U., podíl ve výši 1/5, všichni bytem Šumperk, J. a J. H., Šumperk, podíl ve 
výši 1/5, a F. a J. H., Rapotín, podíl ve výši 2/5. 
Ostatní podmínky uvedené v usnesení č. 951/08 zůstávají beze změny. 
 

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1024/09 MJP – bezúplatný převod pozemku p.č. 1298 o výměře 12 214 m2 v k.ú. Horní 
Temenice a pozemku p.č. 2116 o výměře 4 745 m2 v k.ú. Šumperk (pozemky 
pod silnicemi II. a III. třídy) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23. 9. 2008 do 10. 10. 2008 dle usnesení RM č. 2672/08 ze dne 
18. 9. 2008 a od 5. 11. 2008 do 24. 11. 2008 dle usnesení RM č. 2846/08 ze dne 
30. 10. 2008, bezúplatný převod formou darovací smlouvy, a to pozemku 
p.č. 1298 o výměře 12 214 m2 v k.ú. Horní Temenice a pozemku p.č. 2116 
o výměře 4 745 m2 v k.ú. Šumperk z majetku města Šumperk, se sídlem 
Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ 00303461, do majetku Olomouckého 
kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 6609460, ve správě Správy silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, 
Hodolany, IČ 70960399, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávních vztahů pod stavbami 

silnic II. a III. třídy 
- nabyvatel zajistí na své náklady vyhotovení darovací smlouvy a uhradí správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- s převodem vlastnického práva k pozemku p.č. 1298 v k.ú. Horní Temenice 

přejdou na nabyvatele práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem Šumperk 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, IČ 27232425, jejíž předmětem je právo uložení a správy zemního 
elektro kabelového vedení NN 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1025/09 MJP – směna pozemků p.č. 682/3, 689 a dalších v k.ú. Horní Temenice, které 
jsou ve vlastnictví města Šumperka za pozemky v k.ú. Bratrušov, Rapotín, 
Vikýřovice, Hraběšice a Nový Malín, které jsou ve vlastnictví České republiky 
- Lesy ČR, s. p. – změna usnesení ZM č. 969/08 ze dne 11. 12. 2008 

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města č. 969/08 ze dne 11. 12. 2008, týkající se 
směny pozemků z majetku města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 
IČ 00303461, do majetku České republiky, s právem hospodaření s majetkem 
státu Lesy České republiky, s. p, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 
Nový Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ 4219645, a z majetku České republiky, 
s právem hospodaření s majetkem státu Lesy České republiky, s. p., se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, PSČ 501 68, 
IČ 4219645, do majetku města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperka, 
IČ 00303461. Změna spočívá ve vypuštění podmínky pro realizaci směnné 
smlouvy „ - rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků a porostů ve výši 516,-- Kč, 
po zápočtu oboustranných nákladů na směnu, uhradí Lesy ČR s. p. na bankovní 
účet města Šumperka do 20 dnů ode dne oboustranného podpisu směnné 
smlouvy, před podáním návrhu na vklad do KN“ a nahrazení novou podmínkou  
„ - rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků a porostů ve výši 4.644,-- Kč, po 
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zápočtu oboustranných nákladů na směnu, uhradí město Šumperk na 
bankovní účet Lesů ČR s. p. do 20 dnů ode dne oboustranného podpisu 
směnné smlouvy, před podáním návrhu na vklad do KN“. 
 
V ostatním se usnesení zastupitelstva č. 969/08 ze dne 11. 12. 2008 nemění 
a zůstává v platnosti. 

Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1026/09 MJP – realizace příslibu prodeje st.p.č. 5397 o výměře 54 m2, st.p.č. 5398  
o výměře 107 m2 a 5399 o výměře 54 m2 a části p.p.č. 306 o výměře 2 m2, dle 
GP st.p.č. 5397 o výměře 55 m2, st.p.č. 5399 o výměře 55 m2 a st.p.č. 5398  
o výměře 107 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. stánky u pošty) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 12. 2003 do 30. 12. 2003 na základě usnesení rady města 
č. 1588/03 a od 15. 2. 2005 do 2. 3. 2005 dle usnesení rady města č. 3117/05 ze 
dne 3. 2. 2005 a podle usnesení zastupitelstva města č. 647/04 ze dne 
29. 1. 2004, usnesení zastupitelstva města č. 1168/05 ze dne 10. 3. 2005 
a usnesením zastupitelstva města č. 1765/06 ze dne 14. 9. 2006, kterými byl 
vydán příslib prodeje, realizaci příslibu prodeje části p.p.č. 306 o výměře 2 m2, 
st.p.č. 5397 o výměře 54 m2, st.p.č. 5399 o výměře 54 m2 a st.p.č. 5398 
o výměře 107 m2, dle nového označení dle GP st.p.č. 5397 o výměře 55 m2, 
st.p.č. 5399 o výměře 55 m2 a st.p.č. 5398 o výměře 107 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: pozemky pod prodejními stánky s přístupem 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – 800,- Kč/m2, doplatek 

kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN 

- kupující: J. T., Kopřivná, a M. P., 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: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1027/09 MJP – změna usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008 – příslib prodeje 
p.p.č. 1662/19 o výměře 21 713 m2 v k.ú. Šumperk – budoucí kupující 
společnost REAL SYSTEM DEVELOPMENT a. s. (or. výstavba s pracovním 
názvem „Hrubínova“) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 873/09 ze dne 11. 9. 2008, kterým bylo schváleno vydání 
příslibu prodeje p.p.č. 1662/19 v k.ú. Šumperk, spočívající: 
- prodloužení předložení pravomocného územního rozhodnutí na výstavbu 

inženýrských sítí, komunikace a chodníků z termínu 31. 12. 2009, na nově 
stanovený termín: do jednoho roku od nabytí vlastnického práva 
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k pozemkům p.č. 1662/1, 1670/8, 1670/3, 1670/1 a 1670/2, vše v k.ú. 
Šumperk, na město Šumperk, nejpozději do 30. 9. 2010 

- dojde k posunutí  termínu dokončení výstavby inženýrských sítí, komunikace 
a chodníků z termínu do 31. 12. 2010, na nově stanovený termín: do dvou let 
od nabytí vlastnického práva k pozemkům p.č. 1662/1, 1670/8, 1670/3, 1670/1 
a 1670/2, vše v k.ú. Šumperk, na město Šumperk, nejpozději do 30. 9. 2011. 
Sjednaná smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč se posunuje s ohledem na shora 
uvedenou větu.  

- dojde k posunutí termínu plnění budoucího kupujícího s vlastníky pozemků 
pracovně nazvané „Nad vyhlídkou“, kdy z termínu 6 měsíců od podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude nově do 6 měsíců od nabytí 
vlastnického práva k pozemkům p.č. 1662/1, 1670/8, 1670/3, 1670/1 a 1670/2, 
vše v k.ú. Šumperk, na město Šumperk, nejpozději do 31. 3. 2010  

- dojde k posunutí k převedení vlastnického práva k předmětu příslibu z termínu 
nejpozději do 30. 6. 2011, na nově stanovený termín do tří let od nabytí 
vlastnického práva k pozemkům p.č. 1662/1, 1670/8, 1670/3, 1670/1 a 1670/2, 
vše v k.ú. Šumperk, na město Šumperk, nejpozději do 30. 9. 2012 

- doplňuje se právo odstoupení kterékoli ze smluvních stran ze smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní – obch 0036/2008 ze dne 7. 1. 2009 v p řípadě, pokud 
nebude nejpozději do 31. 12. 2009 převedeno vlastnické právo k pozemkům 
p.č. 1662/1, 1670/8, 1670/3, 1670/1 a 1670/2, vše v k.ú. Šumperk, na město 
Šumperk 

- s ohledem na stanovení nových termínů se nově stanovuje povinnost 
úhrady zálohy na kupní cenu z  částky 2.714.125,- Kč nově na 1.400.000,- Kč 
s povinností úhrady doplatku kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy, před vkladem vlastnického práva do KN 

 
Další podmínky stanovené usnesením ZM č. 873/08, neuvedená v tomto 
usnesení, zůstávají nezměněny. Změna usnesení bude sjednána dodatkem ke 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní označená jako obch 0036/2008. 
 

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1028/09 Poplatek z prodlení 

schvaluje 
uplatňování a vymáhání poplatku z prodlení (u nájmu bytů) nebo úroku z prodlení 
(u nájmu nebytových prostor) pouze v případech, ve kterých pohledávka města 
Šumperka existuje a bude vymáhána vůči dlužníkovi soudní cestou. 
 

Termín: 05.02.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1029/09 Přehled poskytnutých investičních dotací 

bere na vědomí 
informaci o poskytnutých investičních dotacích městu Šumperku v letech 
2004-2008. 
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1030/09 Žádost o zařazení do seznamu provozoven VHP 

nevyhovuje 
žádosti V. P. o doplnění herny s pivnicí „Červený drak“ do seznamu provozoven 
uvedeného v OZV č. 6/2007, kterou se stanoví místo a čas provozování výherních 
hracích přístrojů na území města Šumperka.  
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1031/09 Náhrada ušlého zisku 

schvaluje 
neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru, jako náhradu výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem funkce pro 
rok 2009, částku 9.500,- Kč. 

Termín: 01.01.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1032/09 Program regenerace městské památkové zóny města Šumperka na léta 
2009–2013 s výhledem do roku 2015 

schvaluje 
Program regenerace městské památkové zóny města Šumperka na léta  
2009–2013 s výhledem do roku 2015. 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1033/09 Městský program prevence kriminality na rok 2009 a vyčlenění finančních 
prostředků 

schvaluje 
Městský program prevence kriminality na rok 2009. 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1034/09 Městský program prevence kriminality na rok 2009 a vyčlenění finančních 
prostředků 

schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků na realizaci Městského programu prevence 
kriminality na rok 2009 v minimální výši 20 % celkových nákladů na program. 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1035/09 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 

schvaluje 
rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2009  
na granty a dotace v celkové výši 3,7 mil. Kč takto: 
     
- granty a dotace na činnost   1.700.000,-- Kč 
- vyjmenované akce a činnosti   1.950.000,-- Kč 
- finanční rezerva          50.000,-- Kč 
 
 

Termín: 29.01.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1036/09 Petice občanů města proti stavbě parkovacího domu na ul. Langrově 

bere na vědomí 
1. petici občanů proti investičnímu záměru obchodní společnosti SAN-JV, s. r. o. 

– II. etapa dostavby bloku „Parkovací dům“ při ul. Langrově v Šumperku 
2. informaci o jednání ze dne 14. 1. 2009 svolaném starostou města za účelem 

projednání petice 
 

1037/09 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva, kteří jsou: 

" členy ZM 
" členy RM 
" předsedy výborů ZM (kteří jsou členy ZM) 
" předsedy komisí RM (kteří jsou členy ZM) 
" členy výborů ZM (kteří jsou členy ZM) 
" členy komisí RM (kteří jsou členy ZM), 
 

dle předloženého návrhu. 
 

Termín: 30.01.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1038/09 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje, 
že neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou členy výborů ZM a členy 
komisí RM, je poskytována měsíční odměna pouze v měsících, ve kterých 
probíhá jednání komise nebo výboru. V měsících, ve kterých jednání výboru nebo 
komise neprobíhá, je měsíční odměna 0,-Kč. 
 

Termín: 30.01.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1039/09 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje, 
že  neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou členy ZM, členy RM, předsedy 
výborů ZM a předsedy komisí RM, je poskytována stanovená finanční odměna 
měsíčně.  

Termín: 30.01.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1040/09 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vyplácení odměn od 1. 1. 2009. 
 

Termín: 30.01.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1041/09 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s § 77 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytování souběhu odměn neuvolněnému členovi zastupitelstva za 
výkon jednotlivých funkcí. 

Termín: 30.01.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1042/09 Stanovení peněžitého plnění členům výborů, kteří nejsou členy ZM 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, 
které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů, 
dle předloženého návrhu. 

Termín: 30.01.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1043/09 Stanovení peněžitého plnění členům výborů, kteří nejsou členy ZM 

schvaluje, 
že fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů 
výborů, je poskytována měsíční odměna pouze v měsících, ve kterých probíhá 
jednání výboru ZM. V měsících, ve kterých jednání výboru ZM neprobíhá, je 
měsíční odměna 0,- Kč. Odměna bude poskytována od data 1. 1. 2009. 
 
 

Termín: 30.01.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 
 

1044/08 Odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 11. 12. 2008 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 11. 12. 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 

                                starosta                                                         1. místostarosta 
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 Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor 
ve vlastnictví města Šumperka  

 
 
 
Zastupitelstvo města Šumperka svým usnesením č………….ze dne …..vydává v souladu s § 
85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto „Zásady pro 
prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka“, dále jen 
„Zásady“. 
 

 
Článek I. 

Základní ustanovení 
 

1. Tyto „Zásady“ se vztahují na prodej bytových domů, prodej pozemků zastavěných 
těmito stavbami včetně prodeje pozemků tvořících jeden funkční celek s těmito domy, 
dále prodej bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka. Při převodu 
podle těchto „Zásad“ se v souladu s koncepcí bytové politiky upřednostňuje prodej 
jednotlivých bytových jednotek a nebytových prostor podle zákona č. 72/1994 Sb. 
v platném znění. 

2. Převod, pronájem a jiné nakládání s ostatním majetkem města Šumperka se řídí 
obecně platnými právními normami a právními předpisy obce.  

3. Zastupitelstvem města Šumperka schválený seznam bytových domů, bytů a 
nebytových prostor určených k prodeji bude veden v číslovaných přílohách k těmto 
„Zásadám“, které budou jejich nedílnou součástí, včetně seznamu domů v majetku 
města, který bude průběžně aktualizován. 

4. Případná aktualizace těchto „Zásad“ zastupitelstvem města bude prováděna formou 
jejich číslovaných dodatků. 

 
 
 

Článek II. 
Vymezení pojmů 

 
Pro účely těchto „Zásad“ se rozumí: 
 

1.   bytovým domem – taková stavba, která je určena výhradně k bydlení 
2. jednotkou – byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona o 

vlastnictví bytů 
3. společnými částmi bytového domu – části domu určené pro společné užívání, 

zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, 
chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky 
tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, 
vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny 
mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu ( např. drobné 
stavby ) a společná zařízení domu ( např. vybavení společné prádelny ). 
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4. podlahovou plochou bytu - podlahová plocha všech místností bytu včetně místností, 
které tvoří  příslušenství bytu 

5. příslušenstvím bytu - vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem 
užívány. 

6. oprávněným nájemcem bytu – fyzická osoba, která užívá byt v domě na základě 
platné nájemní smlouvy a která z titulu jeho užívání má vůči městu Šumperk uhrazené 
nebo splněné závazky a není s městem Šumperk v právním sporu 

7. oprávněným nájemcem nebytového prostoru –osoba, která užívá nebytový prostor  
v domě na základě platné nájemní smlouvy a která z titulu jeho užívání má vůči městu 
Šumperk uhrazené nebo splněné závazky a není s městem Šumperk v právním sporu 

8. zastavěným pozemkem – pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený obvodem 
bytového domu 

9. pozemek tvořící s bytovým domem funkční celek – pozemek přiléhající k bytovému 
domu (dvorky, oplocené zahrady, apod.) 

10. nejbližším rodinným příslušníkem – manžel nebo manželka, rodiče, děti 
oprávněného nájemce 

11. veřejným výběrovým řízením – je prodej jednotek formou dražby 

12. zákonem – je zákon č. 72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 
některé zákony ( zákon o vlastnictví bytů ) 

 

 

Článek III. 
Předmět prodeje 

 
1. Předmětem prodeje realizovaného v souladu s koncepcí bytové politiky podle zákona 

je bytový dům s vymezenými bytovými jednotkami a nebytovými prostory na základě 
prohlášení vlastníka.  

2. V souladu se zákonem je předmětem prodeje jednotka včetně příslušenství,  
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stejného spoluvlastnického 
podílu na pozemku zastavěném bytovým domem. K datu vydání těchto “Zásad” je 
Zastupitelstvem města Šumperka pro případy majetkoprávního vypořádání schválená 
kupní cena stavebního pozemku pod bytovým domem 105,-Kč/m2. 

3. Podle individuálního posouzení může být předmětem převodu též pozemek, který s 
bytovým domem tvoří jeden funkční celek a na kterém se zpravidla nachází 
příslušenství k bytovému domu. Prodej takového pozemku podléhá režimu 
občanského zákoníku a  k datu vydání těchto “Zásad”  je Zastupitelstvem města 
Šumperka pro případy majetkoprávního vypořádání schválená cena pozemku tvořícího 
se stavbou jeden funkční celek 300,-Kč/m2. 

4. Záměr města převést bytové jednotky a nebytové prostory musí  být  řádně zveřejněn 
dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 
15 dnů před projednáním převodu v orgánech města.  
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      Článek IV. 
 

Nabídka prodeje bytové jednotky 
 

1.  Podle ust. § 22 odst. 1  zákona je prodávaná bytová jednotka nabízena nejprve 
současnému oprávněnému nájemci, který má právo první koupě ve lhůtě 6 měsíců ode 
dne, kdy mu byla doručena nabídka převodu. Všichni nájemci bytů v bytových 
domech schválených k prodeji budou doporučeným dopisem vyrozuměni o záměru 
města ve věci prodeje. Součástí nabídky na prodej bude: 

• Označení bytové jednotky údaji podle katastru nemovitostí 

• Označení pozemků pod bytovým domem nebo případně pozemků s bytovým 
domem tvořící jeden funkční celek , které jsou předmětem převodu vlastnictví  
údaji podle katastru nemovitostí 

• Stanovení výše  spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
spoluvlastnického podílu na pozemku zastavěném bytovým domem. 

• Cena bytové jednotky a pozemků určených k prodeji 

• Podmínky prodeje jako je zejména povinnost kupujících uhradit veškeré dluhy 
vůči městu Šumperk a nebýt s městem Šumperk v soudním sporu 

• Lhůta pro přijetí nabídky v délce 6 měsíců od jejího doručení oprávněnému 
nájemci 

2.  Oprávnění nájemci se ve lhůtě 6 měsíců od doručení nabídky písemně vyjádří, zda 
budou mít o koupi zájem. Součástí písemně projeveného zájmu musí být souhlas s 
podmínkami prodeje. 

3.  Pokud bude nabídka vrácena poštou jako nedoručená, považuje se pro účely těchto  
“zásad” za doručenou a za projev nezájmu. 

4.  Oprávněný nájemce může právo ke koupi bytu postoupit na nejbližšího rodinného 
příslušníka na základě svého prohlášení s úředně ověřeným podpisem.  

5.   Pokud nájemce nepřijme nabídku ve smyslu § 22 odst. 1 zákona ve lhůtě 6 měsíců ode 
dne, kdy mu byla nabídka převodu doručena, bude bytová jednotka nabídnuta k 
prodeji třetím osobám ve veřejném výběrovém řízení. Po dobu 1 roku po uplynutí 6 
měsíců od doručení nabídky převodu má nájemce bytu podle § 22 odst. 2 zákona při 
převodu jednotky právo na jeho přednostní nabytí za podmínek stanovených v § 606 
občanského zákoníku. Nabídka k převodu bytu nájemci musí být písemná a musí 
obsahovat všechny podmínky převodu. Po uskutečněném výběrovém řízení na prodej 
obsazené bytové jednotky bude tedy v souladu s tímto ustanovením zákona ve lhůtě 1 
roku po uplynutí šesti měsíců od doručení nabídky převodu nájemci bytu nabídnut 
nájemci byt za kupní cenu shodnou s nejvyšší nabídkou kupní ceny z uskutečněného 
VVŘ.  Smlouvu o převodu bytu je nájemce za výše uvedených podmínek uzavřít do tří 
měsíců ode dne doručení nabídky, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká.  
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       Článek V. 

 
Stanovení ceny při prodeji bytové jednotky 

 
Prodejní cena bytových jednotek bude stanovena podle vzorce: 
 
KC = N x P x K 
 
kde 
 

N – vyjadřuje hodnotu ročního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, platnou 
v roce uzavření kupní smlouvy, které bylo dosaženo postupným zvyšováním 
regulovaného nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. V případě změny výše 
regulovaného nájemného se pro účely stanovení ceny v části „N“ použije ke dni uzavření 
kupní smlouvy nová hodnota nájemného, která bude přepočtena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

    
P – podlahová plocha bytu – je součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho 
příslušenství , a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu.  

       
 K –období 13 let, tedy hodnota 13 

                                                                                                            

Článek VI. 
 

Platební podmínky pro prodej bytové jednotky 
 

1. S oprávněným nájemcem, který přijme nabídku na převod bytové jednotky, bude 
uzavřena kupní smlouva do 60 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji  

2. Kupní cenu je možné hradit jednorázově ve lhůtě 90 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
nebo ve formě splátek dle bodu 4. článku VI. těchto „zásad“. 

3. V případě, že kupující uhradí jednorázově celou částku kupní ceny ve lhůtě 90 dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy, bude mu poskytnuta sleva ve výši 5% z kupní ceny.   

4. Při úhradě kupní ceny ve formě splátek je kupující povinen uhradit nejméně 30% 
kupní ceny ve lhůtě 90 dnů od podpisu smlouvy před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zbývající část kupní ceny bude kupující 
hradit v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách až do úplného splacení 
kupní ceny, nejpozději však do 72 měsíců ode  dne uzavření smlouvy. Kupující bude 
zavázán hradit každý rok smluvní úrok ve výši 6% z dosud nesplacené částky 
počítaný ke dni 31.12 každého roku.  

5. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu nebo její část z prostředků úvěru a 
neuhradí kupní cenu jednorázově, ale bude ji městu Šumperk splácet, město Šumperk 
si stanoví podmínku, že k zajištění úvěru nevyužije kupující  předmět koupě. 

6. Do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem zřízeno zástavní 
právo ve prospěch města Šumperka. 

7. Kupující je povinen uhradit veškeré dluhy vůči městu Šumperk a nesmí být s městem 
Šumperk v soudním sporu..  
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Článek VII. 
 

Nabídka prodeje nebytového prostoru 
 

1.  Přestože ze zákona při prodeji nebytového prostoru nevyplývá nájemcům nebytových 
prostor předkupní právo, podle těchto „Zásad“ je prodávaný nebytový prostor nabízen 
nejprve současnému oprávněnému nájemci. Všichni nájemci nebytových prostor 
schválených k prodeji budou doporučeným dopisem vyrozuměni o záměru města ve 
věci prodeje. Součástí nabídky na prodej bude: 

• Označení nebytového prostoru údaji podle katastru nemovitostí 

• Označení pozemku pod domem, v němž se nebytový prostor nachází údaji podle 
katastru nemovitostí 

• Stanovení výše  spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
spoluvlastnického podílu na pozemku zastavěném tímto domem. 

• Cena nebytového prostoru a pozemku určeného k prodeji 

• Podmínky prodeje jako je zejména povinnost kupujících uhradit veškeré dluhy 
vůči městu Šumperk.   

• Lhůta pro přijetí nabídky v délce 30 dnů od jejího doručení oprávněnému nájemci 
2.  Oprávnění nájemci se ve lhůtě 30 dnů od doručení nabídky písemně vyjádří, zda budou 

mít o koupi zájem. Součástí písemně projeveného zájmu musí být souhlas s 
podmínkami prodeje. 

3.   Pokud bude nabídka vrácena poštou jako nedoručená, považuje se pro účely těchto  
“zásad” za doručenou a za projev nezájmu. 

4.  Pokud oprávněný nájemce nepřijme nabídku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla 
nabídka převodu doručena, bude nebytový prostor prodán třetí osobě ve VVŘ 

 
 

Článek VIII. 
 

Stanovení ceny při prodeji nebytového prostoru 
 

Kupní cena nebytového prostoru bude stanovena dle individuálního posouzení usnesením 
zastupitelstva města. 
                                                          
 

Článek IX. 
 

Platební podmínky pro prodej nebytového prostoru 
 

1. S oprávněným nájemcem, který přijme nabídku na převod nebytového prostoru bude 
uzavřena kupní smlouva. Kupující je povinen uhradit kupní cenu v plné výši ve lhůtě 
90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí. 

2. Kupující je povinen uhradit veškeré dluhy vůči městu Šumperk a nesmí být s městem 
Šumperk v soudním sporu. 
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Článek  X. 
Pravidla veřejného výběrového řízení 

 
1. Bytové jednotky a nebytové prostory, jejichž oprávnění nájemci odmítli nabídku ve 

lhůtách uvedených v článku IV.a VII. těchto “zásad”, nebo nepodepsali kupní 
smlouvu nebo neuhradili kupní cenu v požadované lhůtě, budou prodány formou 
veřejného výběrového řízení vybranému zájemci za cenu odpovídající nejvyšší 
učiněné nabídce. Formou VVŘ budou prodány rovněž byty dle čl XII. odst. 2 těchto 
“Zásad”. 

2. Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby způsobilé k právním 
úkonům starší 18 let. Zastupuje-li tato osoba právnickou osobu a není-li jejím 
statutárním orgánem, předloží při zápisu do VVŘ úředně ověřené zmocnění k 
zastupování.  

3. Pro přípravu a provedení VVŘ bude radou města pověřena pracovní skupina 
4. Informace o prodeji bude zveřejněna nejméně 15 dnů před konáním VVŘ na úřední 

desce a způsobem  ve městě obvyklým. Informace bude obsahovat: 
o Označení bytové jednotky a nebytového prostoru údaji podle katastru           

nemovitostí 
o Označení spoluvlastnického podílu na společných částech domu a             

spoluvlastnického podílu na pozemku zastavěném bytovým domem. 
o Minimální nabídkovou cenu, která představuje cenu uvedenou v nabídce 

prodeje dle čl. IV. a VIII. “zásad”. 
o Povinnost účastníka VVŘ složit kauci ve výši 5.000,- Kč, která se prvnímu z 

pořadí započte do kupní ceny, ostatním zájemcům se vrátí, pokud další v 
pořadí dobrovolně složenou kauci neponechá městu do zaplacení ceny prvým z 
pořadí 

o Povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. V případě prodeje bytové jednotky s řádným nájemním vztahem, 
bude před podpisem kupní smlouvy učiněna opětovná nabídka nájemci dle čl. 
IV. odst 5. těchto “Zásad”. 

o 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 dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude. 

o Povinnost převzít veškerá práva a povinnosti vyplývající z platných nájemních 
vztahů. Týká se i nebytového prostoru, kde následné řešení nájemního vztahu 
bude věcí dohody mezi oprávněným nájemcem a budoucím kupujícím. 

 

o Na budoucího kupujícího se postoupí veškeré pohledávky, pokud existují, 
váznoucí na předmětné bytové jednotce a nebytovém prostoru ke dni podání 
návrhu kupní smlouvy na vklad do katastru nemovitostí.  

o Termín konání VVŘ 
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5. Bytové jednotky a nebytové prostory spolu s příslušenstvím a odpovídajícími       
spoluvlastnickými podíly na společných částech domu  a pozemku pod domem jsou ve 
VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni jeho konání a jejich stav je 
zhodnocen v nabídkové ceně. 

6. Účastníci VVŘ se zapíší do prezenční listiny složí požadovanou kauci nebo předloží 
doklad o jejím zaplacení, na pokyn licitátora se uzavře prezenční listina tak, aby bylo 
zahájeno VVŘ. Licitátor zahájí VVŘ oznámením věci, která se bude nabízet, její 
vstupní ceny, postupu při jejím zvyšování. Vyzve zapsané účastníky VVŘ k podání 
nabídky, postupně cenu zvyšuje o příhozy účastníků, dokud cenu neakceptuje pouze 
jeden účastník. Poté VVŘ ukončí. Neprojeví-li zájem nebo neakceptuje-li vstupní 
cenu žádný ze zapsaných účastníků VVŘ, licitátor VVŘ ukončí. O průběhu VVŘ je 
pořízen protokol. 

7.  Pracovní skupina připraví pro jednání orgánů města návrh pořadí prvních dvou až pěti 
aktivních účastníků VVŘ spolu s návrhem na uzavření smluv o převodu bytové 
jednotky nebo nebytového prostoru s vítězem VVŘ. Usnesení o pořadí stanoveném 
orgány města obdrží účastníci každé položky VVŘ písemně. První v pořadí bude 
písemně vyzván k podpisu kupní smlouvy a k úhradě kupní ceny. Nedostaví-li se v 
daném termínu bez řádného odůvodnění  k podpisu nebo nezaplatí-li v daném termínu 
kupní cenu, právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a složená jistina propadá ve 
prospěch města Šumperka. K uzavření kupní smlouvy bude v tomto případě vyzván 
zájemce, který se umístil na druhém místě v pořadí. 

 
 
 

Článek XI. 
Úhrada poplatků 

 
Kupující uhradí ověření svých podpisů na kupních, případně i zástavních smlouvách a 
správní poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického, případně i zástavního 
práva.Ostatní poplatky spojené s prodejem jednotek hradí město Šumperk. 

 
 
 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Po schválení zveřejnění záměru prodeje bytového domu nebudou v předmětných 

domech povolovány výměny bytů. V individuálních případech je rada města pověřena 
udělit výjimku z tohoto ustanovení.  

2. V případě, že se po schválení zveřejnění záměru prodeje bytového domu v tomto 
domě uvolní byt, nebude tento přidělěn jako nájemní, ale bude odprodán zájemci, 
který nabídne nejvyšší cenu ve VVŘ. 

3. Po zveřejnění záměru předmětu prodeje nebudou v předmětném domě povolovány 
stavební úpravy, při kterých  by docházelo k úpravě plochy bytu nebo ke změně 
způsobu užívání stavby. 

4. Po zveřejnění záměru prodeje bytových a nebytových jednotek si případné opravy či 
výměny zařizovacích předmětů budou hradit nájemci sami. 

5. Opravy a výměny zařizovacích předmětů provedených v bytových a nebytových 
jednotkách po 1.1.2008 se promítnou do kupní ceny. Za každý započatý kalendářní 



Příloha usnesení z 23. zasedání ZM dne 29. 1. 2009 

 8 

rok, následující po roce v němž byla oprava provedena, se cena opravy sníží o 
amortizaci ve výši 10%. V případě zařizovacích předmětů, za které bylo hrazeno 
nájemné, se z ceny odpočítá nájemné již uhrazené. 

6. Kupující bytové jednotky a nebytového prostoru je povinen převzít všechna případná 
věcná břemena a závazky váznoucí na převáděných nemovitostech. 

 
 
 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tyto “Zásady” nabývají účinnosti dnem 1.2.2009. 
2. Dnem účinnosti těchto “Zásad”se ruší “Postup při převodu, pronájmu a nabytí 

nemovitých věcí města Šumperka a městem Šumperk” schválený usnesením ZM 
č.1155/97 ze dne 23.1.1997, ve znění pozdějších usnesení RM a ZM týkajících se 
aktualizace “Postupu…” a jeho příloh. 

3. Pokud byla přede dnem nabytí účinnosti těchto “Zásad” v orgánech města schválena 
povinnost účastníků smluv uhradit paušální poplatek za přípravu podkladů a sepsání 
smluv dle přílohy č. 9 “Postupu...” a smlouvy budou uzavírány až po nabytí účinnosti 
těchto “Zásad”, jsou povinni účastníci smluv paušální poplatek uhradit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


