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Spis. zn.: 21972/2009 
č. j.: 21986/2009 

 

U S N E S E N Í  

z 24. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 12. 3. 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. 
 
 

1045/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
175/07, 295/07, 738/08, 750/08, 892/08, 915/08, 945/08, 947/08, 948/08, 950/08, 
951/08, 964/08, 975/08, 982/08, 983/08, 985/08, 988/08, 995/09, 996/09, 997/09, 
998/09, 999/09, 1001/09, 1002/09, 1003/09, 1004/09, 1005/09, 1006/09, 1010/09, 
1021/09, 1028/09, 1030/09, 1031/09, 1032/09, 1033/09, 1034/09, 1035/09, 
1037/09, 1038/09, 1039/09, 1040/09, 1041/09, 1042/09, 1043/09  
 
 

1046/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  881/08 do 31.08.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  917/08 do 31.07.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  949/08 do 31.03.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
     
 

1047/09 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 

schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů: 

 
a) přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč 

dle přílohy č. 1 
b) přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč 

dle přílohy č. 3 
 

Termín: 12.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 



ZM 24 – 12.03.2009 

 
2 

1048/09 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 – vzory smluv 

schvaluje 
vzory smluv o poskytnutí grantů a dotací na činnost z rozpočtu města Šumperka 
pro rok 2009 v souladu se schválenými podmínkami usnesením ZM č. 986/08 ze 
dne 11. 12. 2008. 

Termín: 12.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1049/09 Veřejná finanční podpora – vzor smlouvy 

schvaluje 
vzor smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka 
pro rok 2009 v souladu se schválenými podmínkami usnesením ZM č. 510/07 ze 
dne 13. 12. 2007. 

Termín: 12.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1050/09 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 

schvaluje 
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 na 
činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů 
v souladu se schválenými podmínkami usnesením ZM č. 1001/09 ze dne  
29. 1. 2009. 

Termín: 12.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1051/09 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 

schvaluje 
časový harmonogram 
- od 23.03.2009 - zveřejnění podmínek na internetových stránkách města 
                                  (včetně formulářů žádostí); zveřejnění v Šumperském 
                                  zpravodaji dne 11.03.2009 
- od 01.04.2009 - od 8:00 hod. zahájení podávání žádostí 
- do 30.04.2009 - do 15:00 hod. ukončení přijímání žádostí 
-      04.05.2009 - od 15:00 hod. zasedání komise pro p řidělování grantů a 
                                  dotací 
- do 14.05.2009 - předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na 
                                  rozdělení finančních prostředků vyčleněných na výkonnostní 
                                  sport jednotlivým žadatelům do RM ke schválení 
                                  a k doporučení pro rozhodnutí ZM 
- do 18.06.2009 - předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků 
                                  vyčleněných na výkonnostní sport jednotlivým žadatelům do 
                                  ZM ke schválení 
 

Termín: 12.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1052/09 Ceny města Šumperka - vyhodnocení 

uděluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ceny města Šumperka 2008 v těchto 
kategoriích: 
 
Kultura    Mezinárodní folklorní festival Šumperk 
Sport     Manželé Hynkovi a In-line tým TJ Sokol Šumperk 
Sociální služby   Ladislav Ondráček (Armáda spásy Šumperk) 
Vzdělávání  Doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc., Mgr. Renata 

Slavotínková 
Podnikání  DOLS – výroba dveří, Oken, Listovních Schránek 

a. s. 
Architektura – novostavba  Palác Schönberg 
Architektura – rekonstrukce Bytový dům Gen. Svobody 50 
Humanitární čin   David Tempír 
Životní prostředí Myslivecko-lesnický kroužek při SOŠ 

v Šumperku, Ing. David Kalousek 
Cena mladých   Juniorský tým TJ VO Šumperk 
Přínos městu   Stanislav Waniek a Jaroslava Vysloužilová 
  
 

Termín: 18.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1053/09 Zpráva o inventarizaci majetku 

bere na vědomí 
a) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2008 a k 31.12.2008 
b) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2008 a k 31.12.2008 

 užívaného příspěvkovými organizacemi. 
  

1054/09 Úvěr 

ukládá RM 
předložit ZM návrh na přijetí účelového investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč. 
 
 

Termín: 18.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1055/09 Modernizace bazénů Na Benátkách 

bere na vědomí 
zpracovaný investiční záměr PMŠ a. s. na modernizaci objektu krytých bazénů Na 
Benátkách v Šumperku zpracovaného firmou Centroprojekt a. s. Zlín  
z 12/2008. 
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1056/09 Sportovně-rekreační areál Benátky 

schvaluje 
investiční záměr vybudování sportovně-rekreačního areálu Benátky. 
 
 

Termín: 30.05.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1057/09 Středisko ekologické výchovy Švagrov 

schvaluje 
investiční záměr „Středisko ekologické výchovy Švagrov“. 
 
 

Termín: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1058/09 MJP - prodej části st.p.č. 1853 o výměře 152 m2, dle GP zak. č. 5508-2/2009 
st.p.č. 1853 o výměře 138 m2 a p.p.č. 3147/3 o výměře 14 m2, vše v k.ú. 
Šumperk (při ul. Zborovské) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 11. 2008 do 4. 12. 2008 dle usnesení rady města č. 2905/08 ze 
dne 13. 11. 2008, prodej části st.p.č. 1853 o výměře 152 m2, dle GP zak. 
č. 5508-2/2009 st.p.č. 1853 o výměře 138 m2 a p.p.č. 3147/3 o výměře 14 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: st.p.č. 1853 - náprava majetkoprávních vztahů – pozemek pod 

domem Zborovská 12, p.p.č. 3147/3 – zázemí k domu 
- kupní cena: st.p.č. 1853...105,- Kč/m2, p.p.č. 3147/3...300,- Kč/m2, kupní cena 

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

- kupující: J. a V. B., podíl ve výši 163/1000 st.p.č. 1853 a podíl ve výši 1/6 p.p.č. 
3147/3, S. S., podíl ve výši 166/1000 st.p.č. 1853 a podíl ve výši 1/6 p.p.č. 
3147/3, Z. a M. H., podíl ve výši 176/1000 st.p.č. 1853 a podíl ve výši 1/6 p.p.č. 
3147/3, S. a J. P., podíl ve výši 166/1000 st.p.č. 1853 a podíl ve výši 1/6 p.p.č. 
3147/3, všichni bytem Šumperk, J. P., podíl ve výši 166/1000 st.p.č. 1853 a 
podíl ve výši 1/6 p.p.č. 3147/3, bytem Bludov, a J. T., podíl ve výši 163/1000 
st.p.č. 1853 a podíl ve výši 1/6 p.p.č. 3147/3, bytem Rapotín 

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč za vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu 

 
Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1059/09 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 92/1 o výměře 431 m2 a st.p.č. 40 
o výměře 280 m2 (po demolici objektu na st.p.č. 40 označena parcela jako 
p.p.č. 1370), dle GP zak. č. 757-597/2008 nově označeny pozemky jako 
p.p.č. 1370/2 o výměře 199 m2, p.p.č. 92/5 o výměře 237 m2, st.p.č. 440 
o výměře 37 m2 a st.p.č. 439 o výměře 145 m2, vše v k.ú. Horní Temenice 
(or. křižovatka směr Hrabenov, Temenice) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 1. 2007 do 19. 1. 2007 dle usnesení rady města č. 228/06 ze dne 
29. 12. 2006 a podle usnesení ZM č. 109/07 ze dne 25. 1. 2007, kterým byl vydán 
příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 92/1 a části 1370, dle GP zak. 
č. 757-597/2008 p.p.č. 1370/2 o výměře 199 m2, p.p.č. 92/5 o výměře 237 m2, 
st.p.č. 440 o výměře 37 m2 a st.p.č. 439 o výměře 145 m2, vše v k.ú. Horní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: bytový dům se zázemím 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – 50,- 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: UNING s. r. o., se sídlem Terezínská 1, Šumperk, IČ 25899902, 
zastoupená Ing. Petrem Unzeitigem, jednatelem 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1060/09 MJP - prodej části p.p.č. 2215/1 o výměře 13 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP  
zak. č. 5521-25/2009 parcela č. 2215/9 o výměře 13 m2 v k.ú. Šumperk  
(or. ul. M. Šaje od finančního úřadu k nově postavenému obytnému domu 
SAN-JV) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 1. 2009 do 4. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3169/09 ze 
dne 15. 1. 2009, prodej části p.p.č. 2215/1 o výměře 13 m2, dle GP zak. 
č. 5521-25/2009 parcela č. 2215/9 o výměře 13 m2 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek: 
- kupující: J. Z., bytem Šumperk 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu - vybudování zpevněné plochy 

určené k vjezdu a vstupu do objektů 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

vkladem práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na 

rozdělení pozemku   
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva 
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 



ZM 24 – 12.03.2009 

 
6 

 

1061/09 MJP - prodej části p.p.č. 378/3 o výměře 1 001 m2 v k.ú. Horní Temenice 
a část p.p.č. 368/1 o výměře 60 m2, dle GP zak. č. 756-201/2008 p.p.č. 378/14 
o výměře 158 m2, p.p.č. 378/15 o výměře 114 m2, p.p.č. 378/12 o výměře 
302 m2, 378/13 o výměře 167 m2 a p.p.č. 378/16 o výměře 320 m2, vše  
v k.ú. Horní Temenice (or. zahrádkářská kolonie - vnitřní komunikace v Horní 
Temenici) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 4. 2008 do 14. 5. 2008 dle usnesení rady města č. 2065/08 ze 
dne 17. 4. 2008 a od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města 
č. 2547/08 ze dne 7. 8. 2008, prodej části p.p.č. 378/3 o výměře 1 001 m2 v k.ú. 
Horní Temenice a části p.p.č. 368/1 o výměře 60 m2, dle GP zak. 
č. 756-201/2008 p.p.č. 378/14 o výměře 158 m2, p.p.č. 378/15 o výměře 114 m2, 
p.p.č. 378/12 o výměře 302 m2, 378/13 o výměře 167 m2 a p.p.č. 378/16 
o výměře 320 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, za podmínek: 
- účel prodeje: plocha k zahrádkářské činnosti nebo pozemek pod stavbou 
- kupní cena: z důvodu velké svažitosti 40,- Kč/m2 (usn. ZM č. 817/08), kupní 

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

- kupující: J. a J. U., bytem Šumperk, p.p.č. 378/14 o výměře 158 m2, každý 1/2 
p.p.č. 378/15 o výměře 114 m2, L. T., bytem Šumperk, p.p.č. 378/12 o výměře 
302 m2 a p.p.č. 378/13 o výměře 167 m2, a K. Š., bytem Šumperk, p.p.č. 
378/16 o výměře 320 m2, vše v k.ú. Horní Temenice 

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč za vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu 

- součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene chůze přes 
p.p.č. 378/13 v k.ú. Horní Temenice, pro oprávněné-vlastníky p.p.č. 378/2 
a 378/16 v k.ú. Horní Temenice, kdy kupující p.p.č. 378/13 bude současně 
povinným z věcného břemene. Podmínky věcného břemene se nestanovují, 
budou sjednány mezi oprávněným a povinným z věcného břemene 
samostatně. 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1062/09 MJP - prodej části p.p.č. 1865/1 o výměře 191 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP 
zak. č. 5492-156/2008 díl „a“ z p.p.č.1865/1 o výměře 191 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. směr Nové Domky) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 2. 2009 do 25. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 2799/08 ze 
dne 30. 10. 2008, prodej části p.p.č. 1865/1, dle GP zak. č. 5492-156/2008 
díl „a“ z p.p.č.1865/1 o výměře 191 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: M. K., bytem Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
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- úhrada kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na 
oddělení pozemku a uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do 
katastru nemovitostí 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1063/09 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1950/30 o výměře 481 m2 v k.ú. 
Šumperk – pozemek u domu Gen. Krátkého 5 (or. pod Kauflandem) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2006 do 30. 8. 2006 dle usnesení rady města č. 4982/06 ze 
dne 10. 8. 2006 a podle usnesení ZM č. 1822/06 ze dne 19. 10. 2006 a usnesení 
ZM č. 518/07 ze dne 13. 12. 2007, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci 
prodeje p.p.č. 1950/30 o výměře 481 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Gen. Krátkého 5, Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – 300,- Kč/m2 
- prodávající uznává v souladu s usnesením ZM č. 518/07 ze dne 13. 12. 2007 

slevu z kupní ceny ve výši 85.000,- Kč, přičemž kupní cena po započtení slevy 
činí pro jednotlivého kupujícího 11.860,- Kč 

- kupující: A. K., podíl ve výši 1/5, J. J., podíl ve výši 1/5, A. P., podíl ve výši 1/5, 
V. a L. B., podíl ve výši 1/5, D. S., podíl ve výši 1/5, všichni bytem Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1064/09 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1443/1 o výměře cca 310 m2 v k.ú. 
Šumperk – pozemek u domu Mendlova 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 1. 2009 do 4. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3136/09 ze 
dne 15. 1. 2009, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1443/1 o výměře 
cca 310 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Mendlova 15, Šumperk 
- budoucí kupující: L. a N. H., bytem Šumperk, a J. a O. Ř., bytem Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazeno nejméně 10 % kupní ceny, dále bude kupní cena splácena 
v měsíčních splátkách ve výši nejméně 500,- Kč, nejdéle do 31. 12. 2011 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
na rozdělení pozemku na reálné části pozemku, kdy si po rozdělení pozemku 
odkoupí každý nově označenou parcelu, která bude vytvořena z p.p.č. 1443/1 
v k.ú. Šumperk  

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1065/09 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 1443/9 o výměře 160 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. ul. Mendlova u železniční trati) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 1. 2009 do 4. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3137/09 ze 
dne 15. 1. 2009, vydání příslibu prodeje p.p.č.1443/9 o výměře 160 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu Mendlova 15, Šumperk 
- budoucí kupující: R. a A. N., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/4, L. a N. H., 

bytem Šumperk, podíl ve výši 1/4, Z. K., bytem Šumperk, podíl ve výši ¼, a M. 
D., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/4 

- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 
uhrazeno nejméně 10 % kupní ceny, dále bude kupní cena splácena 
v měsíčních splátkách ve výši nejméně 500,- Kč, nejdéle do 31. 12. 2011 

 
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1066/09 MJP - prodej p.p.č. 1531/10 o výměře 14 m2 v k.ú. Šumperk (or. mezi ul. 
Banskobystrickou a ul. Zborovskou ) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 11. 2008 do 4. 12. 2008 dle usnesení rady města č. 2900/08 ze 
dne 13. 11. 2008, prodej p.p.č. 1531/10 o výměře 14 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- účel  prodeje: rozšíření zahrady u domu 
- kupující: A. a Z. O., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/2 p.p.č. 1531/10 v k.ú. 

Šumperk, a V. a V. D., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/2 p.p.č. 1531/10 v k.ú. 
Šumperk 

- kupní cena: 300,- Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne 
podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
do KN 

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč kolku 
 
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1067/09 MJP - prodej podílu ve výši 5396/10000 st.p.č. 967/1 v k.ú. Šumperk (or. ul.  
K. H. Máchy) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 2. 2009 do 25. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3249/09 ze 
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dne 5. 2. 2009, prodej podílu o velikosti 5396/10000 st.p.č. 967/1 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupující: D. U., podíl ve výši 2128/10000 st.p.č. 967/1, M. U., podíl ve výši 

3268/10000 st.p.č. 967/1, bytem Šumperk 
- kupní cena: 105,- Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne 

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

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč kolku 
 
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1068/09 MJP - vydání příslibu prodeje st.p.č. 518 o výměře 168 m2 a p.p.č. 428  
o výměře 249 m2, v souladu s oznámením změn v katastru nemovitostí se 
jedná o p.p.č. 428 o výměře 418 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Okružní) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 1. 2009 do 4. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3132/09 ze 
dne 15. 1. 2009, vydání příslibu prodeje st.p.č. 518 o výměře 168 m2 a 
p.p.č. 428 o výměře 249 m2, v souladu s oznámením změn v katastru 
nemovitostí se jedná o p.p.č. 428 o výměře 418 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- budoucí kupující: L. H., bytem Šumperk 
- kupní cena 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazeno 50 % kupní ceny, s doplatkem kupní ceny do 30 dnů ode dne 
podpisu kupní smlouvy 

- budoucí kupující se zavazuje, že do 31. 12. 2009 odstraní stávající oplocení 
a postaví oplocení nové, které bude funkčně i esteticky navazovat na oplocení 
p.p.č. 431 v k.ú. Šumperk  

- pokud nebude provedeno nové oplocení ve sjednaném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- smlouva o smlouvě budoucí kupní se sjednává na dobu určitou do 30. 6. 2010 
- prodávající před podpisem samotné kupní smlouvy nechá vytýčit předmět 

budoucího převodu s tím, že pokud bude nutné hranice upravit v souvislosti se 
skutečným stavem, bude předmět prodeje v kupní smlouvě upraven dle 
skutečné výměry v souvislosti s geometrickým plánem, který bude zapsán 
společně s kupní smlouvou 

- náklady spojené s vytýčením pozemků, případně geometrický plán, bude 
uhrazeno budoucím kupujícím 

- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno do 90 dnů ode dne oznámení 
o dokončení výstavby oplocení při hranici p.p.č. 428 v k.ú. Šumperk, po 
schválení v zastupitelstvu města 

 
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1069/09 MJP - vydání příslibu prodeje st.p.č. 518 o výměře 168 m2 a p.p.č. 428 
o výměře 249 m2, v souladu s oznámením změn v katastru nemovitostí se 
jedná o p.p.č. 428 o výměře 418 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Okružní) 

neschvaluje 
vydat příslib prodeje st.p.č. 518 o výměře 168 m2 a p.p.č. 428 o výměře 249 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, S. Š., bytem Šumperk, z důvodu schválení vydání příslibu 
prodeje jinému zájemci, který pozemky užíval od roku 1997 na základě nájemní 
smlouvy. 
 
 

Termín: 12.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1070/09 MJP - vydání příslibu prodeje st.p.č. 518 o výměře 168 m2 a p.p.č. 428 
o výměře 249 m2, v souladu s oznámením změn v katastru nemovitostí se 
jedná o p.p.č. 428 o výměře 418 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Okružní) 

neschvaluje 
vydat příslib prodeje st.p.č. 518 o výměře 168 m2 a p.p.č. 428 o výměře 249 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, V. K., bytem Šumperk, z důvodu schválení vydání příslibu 
prodeje jinému zájemci, který pozemky užíval od roku 1997 na základě nájemní 
smlouvy. 
 
 

Termín: 12.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1071/09 MJP - vydání příslibu prodeje st.p.č. 518 o výměře 168 m2 a p.p.č. 428 
o výměře 249 m2, v souladu s oznámením změn v katastru nemovitostí se 
jedná o p.p.č. 428 o výměře 418 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Okružní) 

neschvaluje 
vydat příslib prodeje st.p.č. 518 o výměře 168 m2 a p.p.č. 428 o výměře 249 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, R. a V. L., bytem Šumperk, z důvodu schválení vydání 
příslibu prodeje jinému zájemci, který pozemky užíval od roku 1997 na základě 
nájemní smlouvy. 
 
 

Termín: 12.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1072/09 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1229/2 o výměře cca 8 350 m2, 
st.p.č. 5588 o výměře 17 m2, st.p.č. 5426 o výměře 12 m2, st.p.č. 5590 
o výměře 16 m2, st.p.č. 5592 o výměře 13 m2, st.p.č. 5381 o výměře 12 m2, 
st.p.č. 5432 o výměře 12 m2, st.p.č. 5430 o výměře 9 m2, st.p.č. 5429 o výměře 
16 m2 a st.p.č. 5428 o výměře 12 m2, v k.ú. Šumperk (zahrádkářská kolonie 
u Sumtexu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 2. 2009 do 25. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3244/09 ze 
dne 5. 2. 2009, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1229/2 o výměře 
cca 8 350 m2, st.p.č. 5588 o výměře 17 m2, st.p.č. 5426 o výměře 12 m2, 
st.p.č. 5590 o výměře 16 m2, st.p.č. 5592 o výměře 13 m2, st.p.č. 5381 
o výměře 12 m2, st.p.č. 5432 o výměře 12 m2, st.p.č. 5430 o výměře 9 m2, 
st.p.č. 5429 o výměře 16 m2 a st.p.č. 5428 o výměře 12 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje, kupní cena: a) plocha k zahrádkářské činnosti, pozemky pod 

        stavbou – cca 6 800 m2, kupní cena 55,- Kč/m2 
                                    b) přístupové společné plochy – cca 1 550 m2, kupní 
                                        cena 30,- Kč/m2 

Při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena záloha na kupní 
cenu v části sjednaného účelu prodeje pod písm. a) jednotlivými budoucími 
kupujícími ve výši nejméně 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena 
splácena v měsíčních splátkách ve výši nejméně 500,- Kč, s úhradou poslední 
splátky nejpozději do 31. 8. 2010. Pozemek sloužící jako přístupová plocha 
bude uhrazen jednorázově do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. 

- budoucí kupující, jmenovitě: 
- R. a B. K., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- H. K., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- J. a J. G., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 183 m2 a st.p.č. 

5588 o výměře 17 m2 
- P. V., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 400 m2 
- J. a R. P., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- E. M., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- V. M., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- J. M., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- F. S., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- J. a J. D., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 284 m2 a st.p.č. 

5590 o výměře 16 m2 
- L. Š., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 300 m2 
- J. a L. K., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- S. a A. F., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 400 m2 
- L. a J. K., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- M. a B. D., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- E. V., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- Z. H., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- F. a H. H., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 187 m2 a st.p.č. 

5592 o výměře 13 m2 
- J. Š., bytem Žárová, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 188 m2 a st.p.č. 5381 

o výměře 12 m2 
- M. a L. F., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- J. B., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 188 m2 a st.p.č. 

5432 o výměře 12 m2 
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- J. a M. Š., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- T. a L. H., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 191 m2 a st.p.č. 

5430 o výměře 9 m2 
- V. a V. M., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- M. a M. M., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 184 m2 a 

st.p.č. 5429 o výměře 16 m2 
- B. a I. B., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 200 m2 
- L. V., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 388 m2 a st.p.č. 

5428 o výměře 12 m2 
- A. J., bytem Šumperk, část p.p.č. 1229/2 o výměře cca 400 m2 

- část pozemku určená jako přístupová společná plocha s kupní cenou za 
30,- Kč/m2 bude odkoupena zahrádkářským svazem, který do doby sjednání 
kupní smlouvy, nejpozději do 30. 4. 2010, si zajistí právní subjektivitu, aby 
mohl nabývat do vlastnictví majetek, pokud nebude k datu schválení prodeje 
vymezené části pozemku p.č. 1229/2 v k.ú. Šumperk sloužícího jako společná 
plocha, bude tato část odkoupena podílem jednotlivých budoucích kupujících. 
Dále se budoucí kupující zavazují, že pokud k datu schválení prodeje 
p.p.č. 1229/2 v k.ú. Šumperk jako celku nebude schválen kupující na odprodej 
část p.p.č. 1229/2 - zahrádka, pracovně nazvaná díl 26, která není předmětem 
budoucího předmětu prodeje dle tohoto usnesení, odkoupí si tuto část do 
podílové vlastnictví nebo společného jmění manželů, v případě zajištění právní 
subjektivity bude tato část pozemku prodána zahrádkářskému svazu. Pro 
případ nesplnění shora uvedených povinností si sjednává budoucí prodávající 
právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit, s tím, že budou budoucím 
kupujícím vráceny složené zálohy na kupní cenu, včetně jednotlivých splátek, 
bez přiznání úroku ze složené částky. 

- budoucí kupující si na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu na 
rozdělení p.p.č. 1229/2 v k.ú. Šumperk na reálné parcely, které budou 
odkoupeny jednotlivými budoucími kupujícími a pozemek určeny k zajištění 
vstupu a společného užívání všech budoucích kupujících, geometrický plán 
bude předložen budoucímu prodávajícímu v termínu nejpozději do 28. 2. 2010 

 
Termín: 31.05.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1073/09 MJP - změna usnesení ZM č. 1020/09 ze dne 29. 1. 2009 – vydání příslibu 
prodeje - zahrádkářská kolonie s názvem Občanské sdružení „Kolonie 
u Splavu“ 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1020/09 ze dne 29. 1. 2009 v části budoucích kupujících, 
kdy u p.p.č. 1324/50 o výměře 212 m2, F. a E. K., bytem Šumperk, bude nově  
I. a P. B., bytem Šumperk, dále p.p.č. 1324/62 o výměře 210 m2 občanské 
sdružení „Kolonie u Splavu“ se sídlem Nový Malín 713, IČ 26612810, bude nově 
K. T., Šumperk 
Další text usnesení ZM č. 1020/09 zůstává nezměněn. 
 
 

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1074/09 MJP - prodej části p.p.č. 1553/4 o výměře 235 m2 v k.ú. Šumperk (or. za 
stavbami řadových garáží při ul. Jesenické) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 1. 2009 do 4. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3155/09 ze 
dne 15. 1. 2009, prodej části pozemku p.č. 1553/4 o výměře 235 m2 v k.ú. 
Šumperk, včetně porostu, geometrickým plánem č. 5450-121/2008 ze dne 
2. 9. 2008 označené jako pozemek p.č. 1553/5 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření areálu 
- kupující: ACTUEL a. s., se sídlem Praha 6, Jednořadá 1051/53, PSČ 160 00, 

IČ 28210328 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

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

nemovitostí 
- kupující bere na vědomí, že je ze zákona povinen umožnit vlastníkům garáží 

stojících na sousedních pozemcích přístup k těmto stavbám za účelem jejich 
údržby 

- kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne provedení zápisu 
vlastnického práva k pozemkům v areálu spol. ZAPA beton a. s. do katastru 
nemovitostí, za účelem jejichž odprodeje byla mezi spol. ZAPA beton a. s. 
a spol. ACTUEL a. s. uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ze dne 
27. 12. 2007 ve znění dodatků č. 1 až č. 3, nejpozději však do 31. 12. 2009. 
O provedení vkladu vlastnického práva kupující prodávajícího písemně 
bezodkladně vyrozumí. 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1075/09 MJP - prodej části p.p.č. 265/1 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 12. 2008 do 29. 12. 2008 dle usnesení rady města č. 3040/08 ze 
dne 4. 12. 2008, prodej části pozemku p.č. 265/1 o výměře 8 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, geometrickým plánem č. 676-232/2006 ze dne 22. 12. 2006 
označenou jako pozemek p.č. 265/4 v k.ú. Horní Temenice, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada 
- kupující: P. a H. H., bytem Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 265/1 v k. ú. Horní 

Temenice zajistilo na své náklady město Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 31.07.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1076/09 MJP - souhlas s oddlužením v rámci insolvenčního řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 

souhlasí 
v případě účasti města Šumperka, jako věřitele, v insolvenčním řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, s oddlužením dlužníka, a to 
do výše 30 %, z celkové dlužné částky dlužníka, kterou dlužník dluží věřiteli městu 
Šumperku. ZM souhlasí, v případě hlasování o formě oddlužení dlužníka v rámci 
insolvenčního řízení, s formou oddlužení plněním splátkového kalendáře. 
 
 

Termín: 31.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1077/09 MJP - souhlas s oddlužením v rámci insolvenčního řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 

schvaluje 
v případě oddlužení formou plnění splátkového kalendáře, splátkový kalendář 
v délce 5 let, který je stanoven zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 
v platném znění. 
 

Termín: 31.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1078/09 MJP - prodej pozemku p.č. 1866/2 odděleného z pozemku p.č.1866 
v k.ú. Šumperk – kynologická základna Nové Domky 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 11. 2008 do 23. 11. 2008, dle usnesení rady města č. 2817/08 ze 
dne 30. 10. 2008, prodej části pozemku p.č. 1866 – trvalý travní porost, 
označené dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku zak. č. 5532-
591/2008, jako pozemek p.č. 1866/2 – trvalý travní porost o výměře 3 751 m2 
v k.ú. Šumperk. 
  
Prodávající:  Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 

IČ 00303461 
 
Kupující: V. N., Rapotín, spoluvlastnický podíl o velikosti jedné 

poloviny (1/2) 
D. J., Vikýřovice, spoluvlastnický podíl o velikosti jedné 
poloviny (1/2) 
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Předmět koupě: část pozemku p.č. 1866 – trvalý travní porost, označené 
dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku zak. 
č. 5532-591/2008, jako pozemek p.č. 1866/2 – trvalý travní 
porost o výměře 3 751 m2 v k.ú. Šumperk 

 
Kupní cena:  100.000,-- Kč k celku (slovy: jednostotisíc korun českých) 

 
Náklady na geometrický plán pro rozdělení pozemku, včetně správního poplatku za 
vklad do KN, uhradí kupující ze svého. 
 
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1079/09 MJP - rekonstrukce části přípojek splaškové kanalizace, které jsou 
ve vlastnictví soukromých osob v roce 2009 – lokalita ulic Krameriova, 
Melantrichova a část ulice 8. května v Šumperku 

neschvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku v roce 2009 v maximální výši 600.000,- Kč (slovy: 
šestsettisíc korun českých) společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., 
se sídlem Jílová 6, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 47674954, a to za účelem 
rekonstrukce částí kanalizačních přípojek umístěných pod zpevněnými plochami 
(např.chodníky) a v komunikacích při rekonstrukci stávající kanalizační sítě v roce 
2009 v rámci podprojektu „Rekonstrukce kanalizace v lokalitě ulice Krameriova, 
Šumperk“, který bude realizován z dočerpaných přidělených finančních prostředků 
z Fondu soudržnosti EU na projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy“ - I. fáze tak, aby rekonstrukce kanalizačních řadů včetně oprav částí 
kanalizačních přípojek, byly v celém rozsahu provedeny pod zpevněnými plochami 
a komunikacemi a bylo tak do budoucna sníženo riziko možných zásahů do 
opravených povrchů a komunikací z důvodu vzniku poruch. 
 
 

Termín: 31.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1080/09 MJP - rekonstrukce části přípojek splaškové kanalizace, které jsou 
ve vlastnictví soukromých osob v roce 2009 – lokalita ulic Krameriova, 
Melantrichova a část ulice 8. května v Šumperku 

schvaluje 
dle přílohy soubor pravidel o podpoře města při rekonstrukci, obnově či výměně 
soukromých kanalizačních přípojek v souvislosti s rekonstrukcí stokové sítě města 
v lokalitě ulic Krameriova, Melantrichova a část. ulice 8. května v Šumperku 
v roce 2009, v rámci podprojektu „Rekonstrukce kanalizace v lokalitě ulice 
Krameriova, Šumperk“. 
 

Termín: 31.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1081/09 MJP - svazek obcí Luže – zrušení a likvidace 

schvaluje 
zrušení Svazku obcí Luže a jeho vstup do likvidace. 
 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1082/09 MJP - svazek obcí Luže – zrušení a likvidace 

navrhuje 
Mgr. Petru Hatoňovou, bytem Komňátka, Bohdíkov, jako likvidátora Svazku obcí 
Luže. 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1083/09 MJP - bytový dům ul. Prievidzská 25, 27 – mimořádný zápočet jistiny 
a nový splátkový kalendář 

schvaluje 
mimořádný zápočet ke dni 31. 3. 2009 na základě mimořádných splátek ceny bytů 
od nájemců v bytovém domě ul. Prievidzská 25, 27 v celkové výši 673.062,- Kč na 
zálohovém účtu ke splátkám převedeného majetkového podílu na bytovém domě 
ul. Prievidzská 25, 27 a současně schvaluje nový splátkový kalendář na úhradu 
dlužné částky – nesplacený majetkový podíl na bytovém domě ul. Prievidzská 25, 
27 převedený z vlastnictví společnosti FORTEX-AGS, a. s. do vlastnictví města 
Šumperk v celkové výši 2.759.992,- Kč se sníženou rovnoměrnou měsíční 
splátkou ve výši 29.292,- Kč. 
 

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1084/09 MJP - převod práv k veřejnému osvětlení v lokalitě 18 RD Horní Temenice 

ruší 
usnesení ZM č. 966/08 ze dne 11. 12. 2008 týkající se z důvodu přijetí jiného 
usnesení. 
 

Termín: 12.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1085/09 MJP - převod práv k veřejnému osvětlení v lokalitě 18 RD Horní Temenice 

schvaluje 
převzetí daru díla, kterým je nezkolaudovaná stavba veřejného osvětlení na 
pozemcích p.č. 97, 701/1, 701/21, 701/22, 701/23, 701/24, 701/25, 701/26, 
všechny v k.ú. Horní Temenice. Darovací smlouva bude uzavřena za 
následujících podmínek: 
- dárce: A. Z., bytem Rapotín 

      Z. O., bytem Šumperk 
- obdarovaný: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem nám, Míru 1, 787 93 

Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem 
- darovací smlouvou bude dárci obdarovanému také předána souhrnná 

technická zpráva, která byla vyhotovena jako dokumentace pro stavební 
povolení výše uvedeného veřejného osvětlení. 

 
 

Termín: 31.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1086/09 MJP - změna usnesení ZM č. 43/06 ze dne 30. 11. 2006 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 43/06 ze dne 30. 11. 2006, spočívající ve změně části 
textu, a to, aby text „v souladu se zákonem č. 95/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů“ byl nahrazen novým textem „v souladu s § 2 odst. 7 písm. b) zákona 
č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů“. Ostatní text zůstane beze změny. 
 

Termín: 12.03.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1087/09 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 1257/141 a dalších v k.ú. Šumperk 
z vlastnictví ČR, správa Pozemkový fond ČR do vlastnictví města Šumperka 
(or. u zimního stadionu) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví ČR - 
správa Pozemkový fond ČR v souladu s § 2 odst. 7 písm. b) zákona č. 569/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě pozemků: 
p.p.č. 1257/141 - ostatní plocha v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 1257/142 - ostatní plocha v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 1257/143 - ostatní plocha v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 1257/144 - ostatní plocha v k.ú. Šumperk 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označené 
pozemkové parcely přijmout a převzít tyto nemovitosti do vlastnictví města 
Šumperka na základě smlouvy s PF ČR. 
 

Termín: 31.05.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1088/09 Veřejná finanční podpora 

bere na vědomí 
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka Vlastivědnému muzeu Šumperk, p. o., na provozování Regionálního 
a městského informačního centra za podmínek uvedených ve smlouvě. 
 

Termín: 18.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1089/09 Veřejná finanční podpora 

bere na vědomí 
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka Vlastivědnému muzeu Šumperk, p. o., na provozování stálé dohlížecí 
a průvodcovské služby v kostele Zvěstování Panny Marie za podmínek uvedených 
ve smlouvě. 

Termín: 18.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

1090/09 Předfinancování projektu Zavedení 21. století na základní školu 
podaného ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 v rámci Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava 

schvaluje 
 
1.) poskytnutí příspěvku ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 do výše 336 722,- Kč 

k 10.06.2009 
 

2.) poskytnutí bezúročné půjčky ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 do výše 
2.120.102,- Kč. 

 
Půjčka bude rozdělena do dvou částí:   
- k 10.06.2009 ve výši do 1.617.423,- Kč - termín návratnosti 1. části půjčky 

je 10 dnů po připsání průběžné platby z Úřadu Regionální rady na účet 
žadatele 

- k 10.09.2009 ve výši do 502.679,- Kč - termín návratnosti 2. části půjčky je 
10 dnů po připsání konečné platby z Úřadu Regionální rady na účet 
žadatele 

 
Věřitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461 
 
Dlužník: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 787 01 Šumperk, IČ 60339381 
 
 

Termín: 10.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1091/09 Předfinancování projektu Modernizace učeben pro rozvoj vzdělávání 
podaného ZŠ Šumperk, Sluneční 38 v rámci Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava 

schvaluje 
 
1.) poskytnutí příspěvku ZŠ Šumperk, Sluneční 38 do výše 319.073,- Kč 

k 10.06.2009 
 
2.) poskytnutí bezúročné půjčky ZŠ Šumperk, Sluneční 38 do výše 2.008.975,- Kč. 

      
 
Půjčka bude rozdělena do dvou částí: 
- k 10.06.2009 ve výši do 1.566.787,- Kč - termín návratnosti 1. části půjčky 

je 10 dnů po připsání průběžné platby z Úřadu Regionální rady na účet 
žadatele 

- k 10.09.2009 ve výši do 442.188,- Kč - termín návratnosti 2. části půjčky je 
10 dnů po připsání konečné platby z Úřadu Regionální rady na účet 
žadatele 

 
 
 
Věřitel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461 
 
Dlužník: Základní škola Šumperk, Sluneční 38, 787 01 Šumperk, IČ 00852864, 
              DIČ: CZ 00852864 
 
 

Termín: 10.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                starosta                                                         1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč
               (kompetence ZM)

Název organizace adresa statutární zástupce IČO Doporučená

částka

1 Tělocvičná  Jednota Sokol Šumperk U Tenisu 4, 787 01 Šumperk Porteš František 13643240 70 000
2 TJ Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda Mgr. 14617790 405 000
3 DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk Ondráček Jaroslav Mgr. 00851507 200 000
4 HK Mladí draci Šumperk, o. s. Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk Rutar Petr Mgr. 00494917 120 000
5 FK SAN-JV ŠUMPERK o. s. Evaldova 3, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 200 000

SOUČTY 995 000

Vyjmenované akce nad 50 tis. Kč
               (kompetence ZM)

NÁZEV   PROJEKTU název organizace adresa statutární zástupce IČO Doporučená
částka

4 Klasika Viva MgA. Roman Janků - Agentura J + D Boloňská 303, Praha-Horní Měcholupy 109 00 Janků Roman MgA. 70600562 55 000
5 Divadlo v parku 2009 Divadlo Šumperk, s. r. o. Komenského 312/3, 787 01 Šumperk Sviderski René MgA. 25875906 70 000
6 Blues Alive 2009 Dům kultury Šumperk, s. r. o. Fialova 416/ 3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír Mgr. 25818830 270 000
7 IX. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 2009 Schola od sv. Jana křtitele, Šumperk Myslbekova 22, 787 01 Šumperk Černý Karel MUDr. 45212732 160 000
8 XIX. Mezinárodní folklorní festival I.O.V. Šumperk 2009 Sdružení přátel folkloru Severní Hané P.O.BOX 17, 789 69 Postřelmov Drtil Miroslav 60801158 200 000
9 Džemfest 2009 Ondřej Polák 8. května 59, 787 01 Šumperk Polák Ondřej Bc. 70603651 60 000

SOUČTY 815 000

čí
slo

Příloha č. 1

Příloha č. 3

čí
slo


