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Spis. zn.: 36964/2009 

č. j.: 36984/2009 

U S N E S E N Í  

z 25. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 23. 4. 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. 
 

 

1092/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
971/04, 719/08, 819/08, 826/08, 827/08, 883/08, 904/08, 912/08, 921/08, 953/08, 
954/08, 955/08, 956/08, 959/08, 961/08, 962/08, 963/08, 971/08, 972/08, 1047/09, 
1048/09, 1049/09, 1050/09, 1051/09, 1052/09, 1069/09, 1070/09, 1071/09, 
1076/09, 1077/09, 1079/09, 1080/09, 1084/09, 1085/09, 1086/09, 1088/09, 
1089/09  
 
 

1093/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  135/07 do 30.09.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  136/07 do 30.09.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  213/07 do 30.09.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  885/08 do 17.06.2009 Zodpovídá: Mgr. Brož 
  907/08 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  949/08 do 31.05.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  952/08 do 31.05.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  957/08 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  958/08 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
     
 

1094/09 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2008 

schvaluje 
závěrečný účet města Šumperka za rok 2008 bez výhrad. 
Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2008: 
příjmy ve výši 701 974 tis. Kč 
výdaje ve výši 652 078 tis. Kč 
 

Termín: 23.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1095/09 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2008 

bere na vědomí 
a) že hospodaření města v hospodářské činnosti za rok 2008 vykázalo výnosy 

ve výši 30 946 tis. Kč a náklady ve výši 49 585 tis. Kč 
b) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2008 činí 

72 073 tis. Kč 
c) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 
d) přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města 
e) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora 

o ověření účetní závěrky za období od 1. 1. do 31. 12. 2008 
 

 

1096/09 Úvěr 

bere na vědomí 
průběžnou zprávu o jednání ve věci přijetí investičního úvěru pro město Šumperk. 
 

 

1097/09 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR 
v roce 2008 

bere na vědomí 
materiál „Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR 
v roce 2008“. 

 
 

1098/09 Zpráva o stavu požární ochrany v roce 2008 

bere na vědomí 
zprávu o stavu požární ochrany v roce 2008 dle předloženého materiálu. 
 

1099/09 Zpráva o stavu civilní ochrany v roce 2008 

bere na vědomí 
zprávu „Civilní ochrana 2008“ o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany 
v roce 2008. 

 

1100/09 Zpráva o činnosti Obecního živnostenského úřadu Šumperk v roce 2008 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti Obecního živnostenského úřadu Šumperk v roce 2008. 
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1101/09 Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Šumperka v roce 2008 

schvaluje 
předloženou zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Šumperka 
v roce 2008. 

Termín: 23.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1102/09 Akční plán na léta 2009-2011 

schvaluje 
akční plán na léta 2009-2011 jako nedílnou součást Strategického plánu rozvoje 
města Šumperka. 

Termín: 23.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1103/09 Zadání Územního plánu Šumperka 

schvaluje 
zadání Územního plánu Šumperka. 
 

Termín: 23.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1104/09 Sociální situace ve městě  

bere na vědomí 
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2008 v oblasti působnosti 
odboru sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu 
dětí. 
 

1105/09 MJP - doplnění usnesení ZM č. 1413/05 ze dne 20. 10. 2005 

schvaluje 
doplnit usnesení ZM č. 1413/05 ze dne 20. 10. 2005 o text: 
Podmínky bezúplatného převodu pozemku p.č. 5/2 v k.ú. Šumperk: 
- nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v čl. I této smlouvy řádně 

pečovat, užívat ji pouze jako veřejné prostranství, které zahrnuje parkovací 
plochy pro osobní automobily, chodník a veřejnou zeleň, nevyužívat ji ke 
komerčním účelům třetím osobám nebo ji zcizit, to vše po dobu nejméně 10 let 

- v případě, že se stane nemovitost před uplynutím této lhůty pro tyto ve 
smlouvě stanovené účely  pro nabyvatele nepotřebná, pak nabyvatel uhradí do 
státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových cenu, kterou měla nemovitost ke dni uzavření smlouvy 
o bezúplatném převodu dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne 
úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostí 
dle svého uvážení. 
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- úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení 
převodcem písemně vyzván 

- bude-li zjištění sankce dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady na 
vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými 
náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady 

- převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku 
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele 
plněny, a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnou odpovídající 
součinnost 

- nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během lhůty stanovené 
v odst. 1 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji 
aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této 
smlouvě zavázal 

Termín: 31.05.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1106/09 MJP - úplatný převod pozemku p.č. 5/2 v k.ú. Šumperk (or. ul. J. z Poděbrad) 

neschvaluje 
požádat o úplatný převod vlastnických práv k nemovitosti ve vlastnictví ČR - 
správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to pozemku p.č. 5/2 
v k.ú. Šumperk. 

Termín: 31.05.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1107/09 MJP - bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví 
města Šumperk – areál Luže 

ruší 
usnesení ZM č. 121/03 ze dne 23. 1. 2003, usnesení ZM č. 451/03 ze dne 
18. 9. 2003, usnesení ZM č. 763/04 ze dne 29. 4. 2004, usnesení ZM č. 1674/06 
ze dne 15. 6. 2006 a usnesení ZM č. 980/08 ze dne 11. 12. 2008 z důvodu přijetí 
nového usnesení. 

Termín: 23.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1108/09 MJP - bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví 
města Šumperk – areál Luže 

schvaluje 
podání žádosti o převod nemovitého majetku ve vlastnictví státu ve správě Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, dále jen ÚZSVM, Rašínovo 
nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví města Šumperk, 
v souvislosti s transformací okresního úřadu a přeneseného výkonu státní správy 
na město Šumperk: 
 
Bezúplatný převod pozemků a objektů v „areálu Luže“ – jedná se o celý soubor 
nemovitostí a jejich vybavení, tvořící uvedený areál, tedy soubor věcí nemovitých, 
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který nyní slouží jako zařízení sociálních služeb a sklady materiálu krizového 
řízení, jmenovitě: 
 
Pozemky: 
st.p.č. 1765, výměra 366 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany 
neurčen, 
st.p.č. 4510, výměra 506 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany 
neurčen 
st.p.č. 6031, výměra 32 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany neurčen 
p.p.č. 1649/8, výměra 3 754 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, způsob 
ochrany neurčen, 
p.p.č. 1649/9, výměra 419 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, způsob 
ochrany neurčen 
 
Budovy: 
Šumperk, bez čp/če, jiná stavba, způsob ochrany neurčen na st.p.č. 1765 
Šumperk, bez čp/če, jiná stavba, způsob ochrany neurčen na st.p.č. 4510 
Šumperk, bez čp/če, jiná stavba, způsob ochrany neurčen na st.p.č. 6031 
 
- všechny nemovitosti v obci a k.ú. Šumperk 
 
„V případě kladného vyřízení žádosti převzít do vlastnictví města Šumperk 
požadované nemovitosti smlouvou o bezúplatném p řevodu za podmínek: 
 

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat, užívat je pouze 
k účelům plnění veřejné služby, tj. k poskytování humanitární a další 
pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci 
správního obvodu města  Šumperk, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním 
účelům ani je nepřenechat ke komerčním účelům třetím osobám nebo je 
zcizit, a to vše po dobu nejméně 15 let. 

2. V případě, že se stanou nemovitosti před uplynutím této lhůty pro výše uvedený 
účel pro nabyvatele nepotřebné a nevyužije je ani k možnému jinému druhu 
veřejné  služby a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou 
službou nebo veřejným úkolem, které je město povinno plnit, pak nabyvatel 
uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu  pro zastupování státu ve  
věcech majetkových cenu, kterou měly nemovitosti ke dni uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu  dle tehdy  platného cenového předpisu. Ode dne úhrady 
této ceny  do státního  rozpočtu může nabyvatel s nemovitostmi nakládat dle  
svého uvážení. 

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude převodcem 
k zaplacení písemně vyzván. 

4. Bude-li zjištění sankce dle tohoto odst. 2 spojeno s náklady na vypracování 
znaleckého  posudku, případně s jinými  účelně vynaloženými náklady, uhradí 
nabyvatel i tyto náklady. 

5. Převodce je  oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odstavci 1 kontrolovat, 
zda jsou  omezující podmínky ze  strany nabyvatele plněny a  nabyvatel je 
povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

6. Nabyvatel je povinen k tomu  vždy k 31. 12. příslušného  roku během lhůty 
stanovené v odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji 
aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jejichž zachování se  nabyvatel v této 
smlouvě  zavázal. 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1109/09 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1953/3 o výměře 595 m2, dle GP již 
zapsaného v KN - zápis rozestavěné stavby, p.p.č. 1953/3 o výměře 459 m2 

a st.p.č. 6204 o výměře 136 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Žižkova naproti 
bytovému domu Žižkova 1, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 7. 2003 do 22. 7. 2003 dle usnesení rady města č. 923/03 ze dne 
26. 6. 2003 a podle usnesení ZM č. 651/2004 ze dne 29. 1. 2004, usnesení ZM 
č. 861/04 ze dne 1. 7. 2004, usnesení ZM č. 380/07 ze dne 13. 9. 2007 a usnesení 
ZM č. 786/08 ze dne 19. 6. 2008, kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci 
příslibu prodeje p.p.č. 1953/3 o výměře 459 m2 a st.p.č. 6204 o výměře 
136 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: pozemek pod rozestavěnou stavbou a zahrada k domu 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – 600,- Kč/m2 
- budoucí kupující: P. S., bytem Šumperk 
- kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy doplatek kupní ceny 

ve výši 249.900,- Kč jako rozdíl uhrazené zálohy na kupní cenu a stanovenou 
kupní cenu celkem 

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

 
Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1110/09 MJP - změna usnesení ZM č. 779/08 ze dne 11. 9. 2008 ve znění usnesení ZM 
č. 868/08 ze dne 11. 9. 2008 (or. ul. Příčná, vedle nově budovaného sběrného 
dvora) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 779/08 ze dne 11. 9. 2008 ve znění usnesení ZM č. 868/08 
ze dne 11. 9. 2008, kterým bylo schváleno vydání příslibu prodeje za účelem 
rozšíření stávajících garáží na st.p.č. 5139-5143 v k.ú. Šumperk. Změna usnesení 
se týká stanovení účelu prodeje, kdy nově bude účel prodeje stanoven jako 
výstavba garáží na st.p.č. 5139-5143 v k.ú. Šumperk, kdy předmět prodeje je 
vymezen maximálně 1 m od hranice st.p.č. 5143-5140 v k.ú. Šumperk 20 cm před 
hranicí st.p.č. 5139-5143 v k.ú. Šumperk, a to po hranici p.p.č. 1629/1 
v k.ú. Šumperk. Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 779/08 ze dne 
11. 9. 2008 ve znění usnesení ZM č. 868/08 ze dne 11. 9. 2008 se nemění. 
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1111/09 MJP - změna usnesení ZM č. 779/08 ze dne 11. 9. 2008 ve znění usnesení ZM 
č. 868/08 ze dne 11. 9. 2008 (or. ul. Příčná, vedle nově budovaného sběrného 
dvora) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ustanovení § 51 zák. č. 40/1964 Sb., kterou vlastník 
p.p.č. 1645/1 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, zřídí pro stavebníka P. B., bytem 
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Vikýřovice, který má s městem Šumperk uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní označenou jako Obch 0045/2008/Vr ze dne 19. 11. 2008 právo provést 
stavbu garáží na části p.p.č. 1645/1 v k.ú. Šumperk. Uzavřená smlouva bude 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a podmínky v ní sjednané 
budou shodné s podmínkami schválenými usneseními ZM č. č. 779/08 ze dne 
11. 9. 2008 ve znění usnesení ZM č. 868/08 ze dne 11. 9. 2008 a dalších dodatků 
uzavřených ke smlouvě obch 0045/2008. 
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1112/09 MJP - vydání příslibu prodeje části st.p.č. 534/3 o výměře cca 344 m2, části 
p.p.č. 465/3 o výměře 121 m2 a části p.p.č. 2344 o výměře cca 17 m2, vše 
v k.ú Šumperk, dle GP zak. č. 5506-170/2008 - st.p.č. 534/3 o výměře 361 m2 

a p.p.č. 465/9 o výměře 121 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Vančurova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 11. 2008 do 23. 11. 2008 dle usnesení rady města č. 2801/08 ze 
dne 30. 10. 2008 a od 10. 2. 2009 do 25. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3248/09 ze dne 5. 2. 2009, vydání příslibu prodeje části st.p.č. 534/3 
o výměře cca 344 m2, části p.p.č. 465/3 o výměře 121 m2 a části p.p.č. 2344 
o výměře cca 17 m2, vše v k.ú Šumperk, dle GP zak. č. 5506-170/2008 
p.p.č. 534/3 o výměře 361 m2 a p.p.č. 465/9 o výměře 121 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zázemí k domu, příjezd ke garážím na st.p.č. 5273-5280, 

vše v k.ú. Šumperk 
- budoucí kupující: A. H., podíl ve výši 1/7 p.p.č. 465/9 a podíl ve výši 1/8 st.p.č. 

534/3, vše v k.ú. Šumperk, J. L., podíl ve výši 1/7 p.p.č. 465/9 a podíl ve výši 
1/8 st.p.č. 534/3, vše v k.ú. Šumperk, M. N., podíl ve výši 1/7 p.p.č. 465/9 a 
podíl ve výši 1/8 st.p.č. 534/3, vše v k.ú. Šumperk, M. P., podíl ve výši 1/7 
p.p.č. 465/9 a podíl ve výši 1/8 st.p.č. 534/3, vše v k.ú. Šumperk, R. a A. H., 
podíl ve výši 1/7 p.p.č. 465/9 a podíl ve výši 1/8 st.p.č. 534/3, vše v k.ú. 
Šumperk, J. a K. P., podíl ve výši 1/7 p.p.č. 465/9 a podíl ve výši 1/8 st.p.č. 
534/3, vše v k.ú. Šumperk, J. a M. P., podíl ve výši 1/7 p.p.č. 465/9 a podíl ve 
výši 1/8 st.p.č. 534/3, vše v k.ú. Šumperk, všichni bytem Šumperk, a M. a V. Z., 
podíl ve výši 1/8 st.p.č. 534/3 v k.ú. Šumperk, oba bytem Šumperk 

- kupní cena: 300,-Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 
uhrazena jednotlivými budoucími kupujícími záloha na kupní cenu ve výši 
10.000,- Kč, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních 
splátkách ve výši nejméně 500,- Kč, nejdále do 31. 12. 2011 

- budoucí kupující pozemku části p.p.č. 465/3, dle GP označeného jako p.p.č. 
465/9 v k.ú. Šumperk, uznávají, že jsou vlastníky staveb na části p.p.č. 465/3 
v k.ú. Šumperk a zavazují se, že před převodem vlastnického práva 
k předmětu vydaného příslibu prodeje uvedou užívání staveb do souladu se 
stavebním zákonem, jinak jim nebude vlastnické právo k pozemku p řevedeno 

- pro případ nesplnění podmínky uvedení staveb na části p.p.č. 465/3 v k.ú. 
Šumperk do souladu se stavebním zákonem, nebo neplacení stanovených 
záloh, bude sjednáno právo odstoupení od smlouvy ze strany budoucího 
prodávajícího 
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- budoucí prodávající smlouvu vydá souhlas budoucím kupujícím k uvedení 
staveb na části p.p.č. 465/3 v k.ú. Šumperk do souladu se stavebním zákonem 
tzn. stavby budou odstraněny nebo povoleno užívání staveb 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní náklady 
spojené s vyhotovením GP 

Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1113/09 MJP - prodej podílu o velikosti 208/1000 ze st.p.č. 1531 a podíl o velikosti 
208/1000 z p.p.č. 1773/58 v k.ú. Šumperk (ul. Blahoslavova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 3. 2009 do 20. 3. 2009 dle usnesení rady města č. 3335/09 ze 
dne 26. 2. 2009, prodej podílu o velikosti 208/1000 ze st.p.č. 1531 a podíl 
o velikosti 208/1000 z p.p.č. 1773/58 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje a kupní cena: st.p.č. 1531 - náprava majetkoprávních vztahů – 

pozemek a stavba jiného vlastníka, kupní cena: 105,- Kč/m2 
p.p.č. 1773/58 – vstup do domu Blahoslavova 2, 

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 R. Ch., bytem Staré Město 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1114/09 MJP - prodej části p.p.č. 1550/4 (dále zaměřeno GP) a p.p.č. 1550/23 
v k.ú. Šumperk, dle GP - p.p.č. 1550/51 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. zahrada u domu Wolkerova 33, za garážemi při ul. Revoluční) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 9. 2008 do 18. 9. 2008 dle usnesení rady města č. 2609/08 ze 
dne 28. 8. 2008, prodej části p.p.č. 1550/4 o výměře 11 m2 a p.p.č. 1550/23 
o výměře 23 m2, dle GP zak. č. 5498-153/2008 část p.p.č.1550/4 označena 
jako p.p.č. 1550/51 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: I. P., bytem Šumperk 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

vkladem práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1115/09 MJP - změna usnesení ZM č. 957/08 ze dne 11. 12. 2008 (vydání příslibu 
prodeje pozemku u domu Temenická 106, or. zastávka autobusu naproti 
hasičské zbrojnici) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 957/08 ze dne 11. 12. 2008, kterým byl schválen příslib 
prodeje částí pozemků p.č. 18/1, 1340/3 a 19, vše v k.ú. Horní Temenice. Změna 
usnesení spočívá ve změně jména budoucího kupujícího R. K., bytem 
Šumperk, na nového budoucího kupujícího M. K., bytem Šumperk. 
Ostatní podmínky uvedené v usnesení ZM č. 957/08 ze dne 11. 12. 2008 zůstávají 
beze změny. 

Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1116/09 MJP - prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a 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. 2853/08 ze 
dne 30. 10. 2008, prodej částí p.p.č. 553/2, p.p.č 553/15 a p.p.č 3112, dle GP 
p.p.č. 553/15 o výměře 190 m2 a podíl ve výši 6/11 p.p.č. 553/29, vše v k.ú. 
Šumperk, včetně součástí a příslušenství, zejména studny na p.p.č. 553/29 
v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel  prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena 300,- Kč/m2 s povinností úhrady do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním  návrhu na vklad vlastnického práva do KN  
- kupující: J. C., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/15 a podíl ve výši 

1/10 p.p.č. 553/29, D. V., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/15 a 
podíl ve výši 1/10 p.p.č. 553/29, H. S., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/15 a podíl ve 
výši 1/10 p.p.č. 553/29, D. V., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/15 a podíl ve výši 
1/10 p.p.č. 553/29, J. a A. B., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/15 a podíl ve výši 
1/10 p.p.č. 553/29, M. a D. S., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/15 a podíl ve výši 
1/10 p.p.č. 553/29, všichni bytem Šumperk 

- kupující jsou povinni strpět věcné břemeno spočívající v právu vstupu na p.p.č. 
553/29 za účelem čerpání vody pro oprávněné z věcného břemene, a to 
vlastníky p.p.č. 1019/2 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu 

 
Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1117/09 MJP - prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a 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. 2853/08 ze 
dne 30. 10. 2008, prodej částí p.p.č 553/15 a p.p.č 3112, dle GP p.p.č. 553/28 
o výměře 62 m2, p.p.č. 553/25 o výměře 54 m2, p.p.č. 553/26 o výměře 56 m2 a 
p.p.č. 553/27 o výměře 48 m2 podíl ve výši 5/11 p.p.č. 553/29, vše v k.ú. 
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Šumperk, včetně součástí a příslušenství, zejména studny na p.p.č. 553/29 
v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena 300,- Kč/m2 s povinností úhrady do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN  
- kupující: A. a S. V., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/11 p.p.č. 553/29, R. T., 

bytem Šumperk, podíl ve výši 1/11 p.p.č. 553/29, A. H., podíl ve výši 1/11 
p.p.č. 553/29 a p.p.č. 553/27, L. V., podíl ve výši 1/22 p.p.č. 553/29 a podíl ve 
výši 1/2 p.p.č. 553/25, K. V., podíl ve výši 1/22 p.p.č. 553/29 a podíl ve výši 1/2 
p.p.č. 553/25, A. a M. K., podíl ve výši 1/11 p.p.č. 553/29 a p.p.č. 553/26, 
všichni bytem Šumperk 

- kupující jsou povinni strpět věcné břemeno spočívající v právu vstupu na p.p.č. 
553/29 za účelem čerpání vody pro oprávněné z věcného břemene, a to 
vlastníky st.p.č. 1019/2 v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu  

 
Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1118/09 MJP - prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a 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. 2853/08 ze 
dne 30. 10. 2008, prodej p.p.č 553/5 o výměře 193 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena 300,- Kč/m2 s povinností úhrady do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním  návrhu na vklad vlastnického práva do KN  
- kupující: E. M., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/5, L. M., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 

553/5, J. P., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/5, L. a Z. G., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 
553/5, J. a E. K., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/5, J. a J. V., podíl ve výši 1/6 
p.p.č. 553/5, všichni bytem Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu  

 
Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1119/09 MJP - prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a 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. 2853/08 ze 
dne 30. 10. 2008, prodej st.p.č. 1749/2 o výměře 186 m2, p.p.č. 553/14 
o výměře 295 m2, části p.p.č. 553/2 a části  p.p.č. 553/15 v k.ú. Šumperk, dle 
GP st.p.č. 1749/2 o výměře 180 m2, p.p.č. 553/14 o výměře 92 m2, 
p.p.č. 553/24 o výměře 59 m2, p.p.č. 553/23 o výměře 65 m2, p.p.č. 553/22 
o výměře 47 m2, p.p.č. 553/21 o výměře 51 m2, p.p.č. 553/20 o výměře 59 m2 
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a p.p.č. 553/18 o výměře 115 m2 a 1/6 p.p.č. 553/19, vše v k.ú. Šumperk, 
za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena 300,- Kč/m2 s povinností úhrady do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN. Při 
stanovení kupní ceny u st.p.č. 1749/2 bude uznána sleva z kupní ceny ve výši 
celkem 5.000,- Kč z důvodu povinnosti strpět věcné břemeno chůze přes 
pozemek k p.p.č. 553/30 a p.p.č. 553/2 v k.ú. Šumperk 

- kupující: J. F., podíl ve výši 1/6 st.p.č. 1749/2, podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/14 a 
p.p.č. 553/20, bytem Šumperk, Š. K., podíl ve výši 1/6 st.p.č. 1749/2, podíl ve 
výši 1/6 p.p.č. 553/14 a p.p.č. 553/22, B. P., podíl ve výši 1/6 st.p.č. 1749/2, 
podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/14 a p.p.č. 553/21, M. V., podíl ve výši 1/6 st.p.č. 
1749/2, podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/14, P. a V. H., podíl ve výši 1/6 st.p.č. 
1749/2, podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/14,  podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/19, p.p.č. 
553/23 a p.p.č. 553/2, M. a A. Š., podíl ve výši 1/6 st.p.č. 1749/2, podíl ve výši 
1/6 p.p.č. 553/14 a p.p.č. 553/24, všichni bytem Šumperk 

- kupující  st.p.č. 1749/2 jsou povinni strpět věcné břemeno spočívající v právu 
chůze pro vlastníky p.p.č. 553/2 a p.p.č. 553/30 v k.ú. Šumperk a na p.p.č. 
553/14 právo vstupu  za účelem čerpání vody pro oprávněné z věcného 
břemene, a to vlastníky p.p.č. 553/5, p.p.č. 553/2 a 553/30, vše v k.ú. Šumperk 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu  

 
Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1120/09 MJP - prodej vnitrobloku ul. Myslbekova, Dvořákovo nám. a 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. 2853/08 ze 
dne 30. 10. 2008, prodej části p.p.č. 553/2 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 553/2 
o výměře 227 m2 do vlastnictví nebo společného jmění manželů v podílech, 
jak si sami určí a podíl ve výši 5/6 p.p.č. 553/19 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena 300,- Kč/m2 s povinností úhrady do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN.  
- kupující: A. a B. K., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/19 a p.p.č. 553/30, M. K., podíl 

ve výši 1/6 p.p.č. 553/19 a podíl p.p.č. 553/2, P. a J. F., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 
553/19 a podíl p.p.č. 553/2, J. a O. T., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/19 a podíl 
p.p.č. 553/2, všichni bytem Šumperk, a D. N., podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/19 a 
podíl p.p.č. 553/2, bytem Praha   

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu  

 
Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1121/09 MJP - výstavba polyfunkčního domu na části p.p.č. 1632/9 (or. ul. 
Krameriova) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 798/07 ze dne 19. 6. 2008 spočívající v prodloužení 
předložení potvrzeného ohlášení výstavby nebo stavebního povolení, a to  
z data 30. 3. 2009 na nově stanovený termín 31. 12. 2009, pokud nebude k nově 
stanovenému datu předloženo povolení v souladu se stavebním zákonem, uhradí 
budoucí kupující smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý měsíc, za 
nesplnění této smluvní podmínky, nebo využije budoucí prodávající sjednaného 
práva a od smlouvy odstoupí.  
Změna usnesení bude sjednána dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 
označená jako obch 0030/2008/Vr. 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1122/09 MJP - prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3235/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej bytové jednotky č. 890/4 v domě č.p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 35,65 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 357/10000 na společných částech domu  
č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 357/10000 na 
pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. D., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 165.157,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.278,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 760,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č.p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č.p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1123/09 MJP - prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3235/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej bytové jednotky č. 890/6 v domě č.p. 890 
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(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 36,95 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 370/10000 na společných částech domu 
č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 370/10000 na 
pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 171.180,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.325,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 788,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky. 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č.p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č.p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1124/09 MJP - prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3235/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej bytové jednotky č. 890/12 v domě č.p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 54,55 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 546/10000 na společných částech domu 
č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 546/10000 na 
pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: H. a P. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 266.016,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.955,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 1.169,- Kč 
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 200.000,- Kč (tj. cca 75 % 
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny budou kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující budou zavázáni hradit každý 
rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný  
ke dni 31. 12. každého roku. 

- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem z řízeno 
zástavní právo ve prospěch města Šumperka 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č.p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č.p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 
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Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1125/09 MJP - prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3235/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej bytové jednotky č. 890/10 v domě č.p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 44,55 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 446/10000 na společných částech domu 
č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 446/10000 na 
pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: R. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 206.388,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.597,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 950,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky. 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č.p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č.p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1126/09 MJP - prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3235/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej bytové jednotky č. 890/11 v domě č.p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 34,10 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 342/10000 na společných částech domu 
č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 342/10000 na 
pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. a F. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 166.291,- Kč  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.224,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 49.887,- Kč (tj. 30 % 
z celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny budou kupující hradit 
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v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující budou zavázáni hradit každý 
rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný 
ke dni 31. 12. každého roku. 

- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem z řízeno 
zástavní právo ve prospěch města Šumperka 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č.p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č.p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1127/09 MJP - prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3235/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej bytové jednotky č. 890/14 v domě č.p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 100,75 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1009/10000 na společných částech domu 
č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1009/10000 na 
pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. Š., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 466.747,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 3.613,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 2.149,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č.p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č.p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1128/09 MJP - prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3235/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej bytové jednotky č. 890/3 v domě č.p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 85,70 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 859/10000 na společných částech domu 
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č.p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 859/10000 na 
pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: L. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 397.025,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 3.076,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 1.829,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č.p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č.p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1129/09 MJP - prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3238/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej jednotky č. 249/2 (ozn. jednotky: Prod P2) 
v domě č.p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) o celkové výměře 160,74 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1140/10000 na společných částech domu 
č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1140/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: O. K., Vikýřovice 
- kupní cena 18.000,- Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a 

zázemí k nebytovému prostoru tj. 2.893.320,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 5.901,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- ve prospěch vlastníků jednotek v domě  Starobranská 20 bude zřízeno věcné 

břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1130/09 MJP - prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3237/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej jednotky č. 249/6 (ozn. jednotky: byt č. 4) 
v domě č.p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) o celkové výměře 98,00 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 695/10000 na společných částech domu 
č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 695/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 465.191,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 3.598,- Kč  
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % činí 64.579,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- ve prospěch vlastníků jednotek v domě Starobranská 20 bude zřízeno věcné 
břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1131/09 MJP - prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3237/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej jednotky č. 249/9 (ozn. jednotky: byt č. 7) 
v domě č.p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) včetně příslušenství o celkové 
výměře 131,38 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 932/10000 na společných 
částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
932/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 623.641,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 4.824,- Kč  
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % činí 471,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
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- Ve prospěch vlastníků jednotek v domě Starobranská 20 bude zřízeno věcné 
břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1132/09 MJP - prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3237/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej jednotky č. 249/8 (ozn. jednotky: byt č. 6) 
v domě č.p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) o výměře 84,36 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 598/10000 na společných částech domu 
č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 598/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: R. P., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 400.444,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 3.096,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- Ve prospěch vlastníků jednotek v domě Starobranská 20 bude zřízeno věcné 
břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1133/09 MJP - prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3237/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej jednotky č. 249/5 (ozn. jednotky: byt č. 3) 
v domě č.p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) včetně příslušenství o celkové 
výměře 62,57 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 444/10000 na společných 
částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
444/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: I. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 297.010,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
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- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 2.298,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % činí 656,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- Ve prospěch vlastníků jednotek v domě  Starobranská 20 bude zřízeno věcné 
břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1134/09 MJP - prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3237/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej jednotky č. 249/3 (ozn. jednotky: byt č. 1) 
v domě č.p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) včetně příslušenství o celkové 
výměře 213,04 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1511/10000 na 
společných částech domu č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1511/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 140/1 o výměře 
493 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: K. a K. T., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 923.812,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 7.822,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky. 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- Ve prospěch vlastníků jednotek v domě  Starobranská 20 bude zřízeno věcné 
břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1135/09 MJP - prodej NP a bytových jednotek v domě Starobranská 20 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3237/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej jednotky č. 249/7 (ozn. jednotky: byt č. 5) 
v domě č.p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) o výměře 127,07 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 901/10000 na společných částech domu 
č.p. 249 na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 901/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. a H. Ž., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 603.182,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 4.664,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- Ve prospěch vlastníků jednotek v domě  Starobranská 20 bude zřízeno věcné 
břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1136/09 MJP - prodej nebytových prostor Temenická 85, 87, 89, 93, 95 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3239/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej nebytového prostoru v budově č.p. 2779 
na st.p.č. 610/5 o výměře 129 m2 a pozemku pod domem st.p.č. 610/5 
o výměře 164 m2 v k.ú. Dolní Temenice, or. označení Temenická 85, za těchto 
podmínek:  
- kupující: P. M., Šumperk 
- účel prodeje: provozování vinotéky 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2, tj. 903.000,- Kč 
- kupní cena pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 17.220,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- kupující převezme nemovitosti ve stavu, v jakém stojí a leží ke dni podpisu 

smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1137/09 MJP - prodej nebytových prostor Temenická 85, 87, 89, 93, 95 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3239/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej nebytového prostoru v budově č.p. 2780 
na st.p.č. 610/4 o výměře 56,80 m2 a pozemku pod domem st.p.č. 610/4 
o výměře 67 m2 v k.ú. Dolní Temenice, or. označení Temenická 87, za těchto 
podmínek:  
- kupující: H. K., Šumperk 
- účel prodeje: provozování prodejny zeleniny 
- kupní cena  7.000,- Kč/m2, tj. 397.600,- Kč 
- kupní cena pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 7.035,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- kupující převezme nemovitosti ve stavu, v jakém stojí a leží ke dni podpisu 

smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1138/09 MJP - prodej nebytových prostor Temenická 85, 87, 89, 93, 95 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3239/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej budovy č.p. 2781 na st.p.č. 610/3 a 
pozemku pod domem st.p.č. 610/3 o výměře 73 m2 v k.ú. Dolní Temenice, 
or. ozn. Temenická 89 do podílového spoluvlastnictví nájemcům dvou 
nebytových prostor nacházejících se v tomto objektu, za těchto podmínek:  
- 1. kupující: H. K., Šumperk 

Velikost podílu: 353/1000 
Účel prodeje: provozování skladu k prodejně zeleniny 
Kupní cena 7.000,- Kč/m2, tj. 112.000,- Kč 
Kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 2.705,- Kč 

- 2. kupující: J. V., Šumperk 
Účel prodeje: provozování zahradních potřeb 
Velikost podílu: 647/1000 
Kupní cena  7.000,- Kč/m2, tj. 205.800,- Kč 
Kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 4.960,- Kč 

- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující převezme nemovitosti ve stavu, v jakém stojí a leží ke dni podpisu 
smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1139/09 MJP - prodej nebytových prostor Temenická 85, 87, 89, 93, 95 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3239/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej nebytových prostor v budově č.p. 2783 na 
st.p.č. 610/1 o výměře 205,1 m2 a pozemku pod domem st.p.č. 610/1 
o výměře 238 m2 v k.ú. Dolní Temenice, or. označení Temenická 93, za těchto 
podmínek.:  
- kupující: Vašíček – pekařství a cukrářství s. r. o., Sušilova 50, 789 01 Zábřeh, 

IČ0 25396820 
- účel prodeje: provozování cukrárny 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2, tj. 1.435.700,- Kč 
- kupní cena pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 24.990,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- kupující převezme nemovitosti ve stavu, v jakém stojí a leží ke dni podpisu 

smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1140/09 MJP - prodej nebytových prostor Temenická 85, 87, 89, 93, 95 

schvaluje 
na  základě schváleného  záměru  města,  zveřejněného  zákonem stanoveným  
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3239/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej budovy č.p. 2784 na st.p.č. 609/3 v k.ú. 
Dolní Temenice a pozemku pod domem st.p.č. 609/3 o výměře 310 m2 k.ú. 
Dolní Temenice, or. označení Temenická 95 do podílového spoluvlastnictví 
nájemcům dvou nebytových prostor nacházejících se v tomto objektu, 
za těchto podmínek: 
- 1. kupující: L. M., Nový Malín 

Velikost podílu 361/1000 
Účel prodeje: provozování prodejny textilu 
Kupní cena: 7.000,- Kč/m2, tj. 690.900,- Kč 
Kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 11.750,- Kč 

- 2. kupující: J. Husička, Uničov 
Účel prodeje: provozování prodejny spotřebního zboží 
Kupní cena: 7.000,- Kč/m2, tj. 1.220.800,- Kč 
Kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 20.800,- Kč 

- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující převezme nemovitosti ve stavu, v jakém stojí a leží ke dni podpisu 
smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad 
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Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1141/09 MJP - prodej nebytových prostor Temenická 85, 87, 89, 93, 95 

schvaluje 
prodloužení lhůty pro přijetí nabídky nájemci nebytového prostoru v domě 
Temenická 91 – České poště s. p. z důvodu transformace České pošty s. p. na 
akciovou společnost k 1. 7. 2009. Lhůta pro přijetí nabídky se prodlužuje do 
31. 7. 2009. 

Termín: 31.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1142/09 MJP - informativní materiál k dopisu manželů K. ve věci prodeje p.č. 954/2 
v k.ú. Šumperk (parcela o výměře 50 m2 mezi domy B. Němcové 4 a 6) 

bere na vědomí 
informativní materiál k dopisu manželů K. ve věci prodeje p.č. 954/2 v k.ú. 
Šumperk (parcela o výměře 50 m2 mezi domy B. Němcové 4 a 6). 
 

1143/09 MJP - prodej st.p.č. 5533 o výměře 18 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. 
J. z Poděbrad ) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 4. 2009 do 24. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26. 3. 2009, prodej st.p.č. 5533 o výměře 18 m2 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující: R. K., bytem Bratrušov, podíl ve výši 1/2 
                J. K., bytem Dolní Studénky, podíl ve výši 1/2 
- podmínkou prodeje pozemku je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

vjezdu a vstupu ke stavbě garáže věcné břemeno s vlastníkem p.p.č. 1965/14, 
st.p.č. 1982 a st.p.č. 1983/2, vše v k.ú. Šumperk, kdy podmínky zřízení 
věcného břemene budou sjednány samostatně  

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí 
 

Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1144/09 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 920/3 o výměře cca 30 m2 

v k.ú. Dolní Temenice (or. ul. Sládkova u Kapličky) 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 4. 2009 do 24. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3467/09 ze 
dne 26. 3. 2009, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 920/3 o výměře cca 30 m2 
v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: vybudování zpevněné plochy určené ke vjezdu a 

parkování vozidel  
- budoucí kupující: V. K., bytem Šumperk 
- kupní cena: 450,- Kč/m2   
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude budoucím kupujícím 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 50 %  kupní ceny s doplatkem kupní 
ceny do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

- budoucí kupující předloží nejpozději do 28. 2. 2010 územní rozhodnutí na 
sjednaný účel příslibu prodeje, pro případ nesplnění této povinnost si sjednává 
budoucí prodávající od této smlouvy odstoupit v plném rozsahu, bez 
kompenzace nákladů s přípravou projektové dokumentace 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uvedení stavby parkovacích 
stání a zpevněného vjezdu do užívání, nejpozději do 31. 12. 2010  

- s prodejem pozemku bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno uložení vedení 
veřejného osvětlení ve prospěch města Šumperk 

- v případě nutnosti vyvolané přeložky vedení veřejného osvětlení, bude toto 
vybudováno výhradně nákladem budoucího kupujícího  

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- budoucí prodávající společně se smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavře 

smlouvu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb. s budoucím kupujícím, kdy smlouvou 
zřídí pro stavebníka V. K., bytem Šumperk, právo provést výstavbu zpevněné 
plochy pro vjezd a  parkování vozidel 

 
Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1145/09 MJP - příslib prodeje části p.p.č. 135/1 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. prostor před Pivnicí Holba při ul. Revoluční)  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 4. 2009 do 22. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3526/09 ze 
dne 26. 3. 2009, příslib prodeje části pozemku p.č. 135/1 o výměře cca 55 m2 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje: úprava a rozšíření venkovní terasy a vstupního 

schodiště 
- budoucí kupující: M. H., bytem Bludov 
- kupní cena pozemku bez zpevněné plochy ze zámkové dlažby:  800,- Kč/m2  
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní bude uzavřena na dobu určitou, a 

to do 31. 3. 2010 
- nedílnou součástí smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní bude smlouva o 

zřízení práva provést stavbu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964, kterou město 
Šumperk jako vlastník p.p.č. 135/1 v k. ú. Šumperk zřídí stavebníkovi, tj. M. H., 
právo provést stavbu „rozšíření venkovní terasy u restaurace“ na p.p.č. 135/1 
v k.ú. Šumperk 
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- projektová dokumentace bude předem odsouhlasena odborem RUI Městského 
úřadu Šumperk   

- kupní smlouva bude realizována po vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu ke stavbě „rozšíření venkovní terasy u restaurace“, po zaměření 
skutečného stavu stavby geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své 
náklady kupující a po schválení prodeje zastupitelstvem města, nejpozději do 
31. 3. 2010 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1146/09 MJP - prodej části p.p.č. 872/10 o výměře 18 m2 v k.ú. Dolní Temenice 
(v lokalitě nad ul. Pod Senovou) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 3. 2009 do 20. 3. 2009 dle usnesení rady města č. 3315/09 ze 
dne 26. 2. 2009, prodej části pozemku p.č. 872/10 o výměře 18 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice, geometrickým plánem č. 728-507/2009 ze dne 16. 2. 2009 
označené jako pozemek p.č. 872/11 v k. ú. Dolní Temenice, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: prostor pro údržbu místní komunikace 
- kupující: Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, 

PSČ 787 01, IČ 651 38 163 
- kupní cena: 240,- 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 paušální poplatek správní poplatek za zápis vlastnického práva 

do katastru nemovitostí  
Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1147/09 MJP – změna cenového opatření na stanovení poplatků za věcná břemena 
uložená v pozemcích města 

ruší 
usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27. 1. 2005 a usnesení ZM č. 559/07 ze dne 
13. 12. 2007 týkající se cenového opatření k věcným břemenům. 
 

Termín: 30.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1148/09 MJP – změna cenového opatření na stanovení poplatků za věcná břemena 
uložená v pozemcích města 

bere na vědomí 
přijetí usnesení RM č. 3568/09 ze dne 16. 4. 2009 týkající se cenového opat ření 
k věcným břemenům s účinností od 1. 5. 2009. 
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1149/09 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2009 

schvaluje 
poskytnutí státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2009 v celkové 
výši 400.000,- Kč T. a H. T., Olšany, na rekonstrukci fasády domu Starobranská 
ulice č. 5. 

Termín: 23.04.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1150/09 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2009 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku T. a H. T., bytem Olšany, jako podíl města v rámci 
Programu regenerace MPZ pro rok 2009 na rekonstrukci fasády domu 
Starobranská č. 5 ve výši 106.000,- Kč. 
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1151/09 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2009 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku L. H., bytem Šumperk, a K. F., bytem Dolní 
Světlá, jako podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2009 na 
rekonstrukci fasády domu Starobranská č. 2 ve výši 134.000,- Kč 
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1152/09 Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2009 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka na rok 2009 částku 
106.000,- Kč pro T. a H. T. a částku 134.000,- Kč pro L. H. a K. F. jako podíl 
města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2009. 
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1153/09 Odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 12. 3. 2009 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 12. 3. 2009. 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 

                                starosta                                                         1. místostarosta 


