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Spis. zn.: 89701/2009 
č. j.: 89713/2009 

U S N E S E N Í  

z 30. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 10. 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. 
 

1379/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
135/07, 136/07, 213/07, 872/08, 952/08, 1025/09, 1109/09, 1112/09, 1113/09, 
1114/09, 1115/09, 1143/09, 1144/09, 1158/09, 1183/09, 1249/09, 1294/09, 
1321/09, 1326/09, 1331/09, 1333/09, 1353/09 
 
 

1380/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1116/09  do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1117/09  do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1118/09  do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1119/09  do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1120/09  do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1322/09  do 30.11.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1332/09  do 30.06.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1371/09  do 28.01.2010 Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

1381/09 Plán zimní údržby 2009/2010 

bere na vědomí 
plán zimní údržby místních komunikací na území města Šumperka pro zimní 
období 2009/2010 dle projednaného návrhu PMŠ a. s. 
 

1382/09 Ceny města Šumperka 2009 

schvaluje 
předpoklady, podmínky, kategorie a časový harmonogram udílení Cen města 
Šumperka 2009. 

Termín: 22.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1383/09 Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o poplatku za odpad 

vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, kterou se stanoví místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2010. 
 

Termín: 22.10.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1384/09 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo XIII roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo XIII roku 2009: 
 
příjmy ve výši:  16 508 tis. Kč 
výdaje ve výši:  12 750 tis. Kč 
 
příjmy celkem:         955 495 tis. Kč 
výdaje celkem:         906 810 tis. Kč 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1385/09 Obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 1/2009, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně 
z nemovitostí na území města Šumperka 

vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 
č. 1/2009, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí na 
území města Šumperka, s účinností od 15. 11. 2009. 
 

Termín: 22.10.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1386/09 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 77 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/77 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucími kupujícími  
manžely Z. a M. N., oba bytem Šumperk, a to ke dni 31. 10. 2009. Manželé 
Z. a M. N., oba bytem Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě prohlásí, že nepožadují navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, 
když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnali s E. N.  
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/77 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s E. N., 
bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 11. 2009.   
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 



ZM 30 – 22.10.2009 

 
3 

1387/09 MJP - změna označení účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 18 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
změnu označení účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 18/02 
uzavřené dne 2. 7. 2002 mezi Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. 
Míru 1, IČ 00303461, zastoupeného starostou Mgr. Zdeňkem Brožem jako 
budoucím prodávajícím, a L. D., bytem Šumperk, jako budoucím kupujícím, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/18 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku. Změna 
spočívá ve změně označení účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
č. Obch Z 18/02, kdy na straně budoucího kupujícího bude namísto L. D. uvedena 
L. R. s ohledem na změnu příjmení z důvodu uzavření sňatku. 
 

Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1388/09 MJP - zrušení usnesení ZM č. 1352/09 ze dne 17. 9. 2009 - změna účastníka 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt č. 41 v domě 
nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

ruší 
usnesení ZM č. 1352/09 ze dne 17. 9. 2009 týkající se změny účastníka smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt č. 41 v domě 
nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku, ze současného budoucího kupujícího R. G., 
bytem Šumperk, na nového budoucího kupujícího P. V., bytem Šumperk. 
Usnesení ZM č. 2217/02 ze dne 20. 6. 2002 ve znění pozdějších usnesení, kterým 
byl schválen R. G. budoucím kupujícím předmětného bytu, zůstává v platnosti 
beze změn.  

Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1389/09 MJP - převod díla protierozního opatření situované na pozemcích 
p.č. 709/17, p.č. 709/27, p.č. 709/31, p.č. 709/68, vše v k.ú. Dolní Temenice 
(or. lokalita za ul. Prievidzskou) 

schvaluje 
bezúplatný převod díla protierozního opatření z vlastnictví společnosti  
FORTEX-AGS, a. s., situované na pozemcích p.č. 709/17, p.č. 709/27, p.č. 
709/31, vše v k.ú. Dolní Temenice, a na pozemku p.č. 709/68 v k.ú. Dolní 
Temenice, který bude oddělen z pozemku p.č. 709/33 GPL č. 743-561/2009 
zpracovaným geodetickou společností VOZDA s. r. o., do vlastnictví Města 
Šumperk. Dílo protierozního opatření bude převedeno do vlastnictví Města 
Šumperk společně s dalšími inženýrským sítěmi vybudovanými v rámci II. etapy 
bytové výstavby v lokalitě za ul. Prievidzskou. 
 

Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1390/09 MJP - žádost J. S. o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny 

schvaluje 
vyhovět žádosti J. S., bytem Šumperk, a prodloužit lhůtu splatnosti kupní ceny 
danou čl. III. kupní smlouvy č. MP-K/0112/2009 tak, že nová lhůta splatnosti je 
120 dnů ode uzavření smlouvy.  

Termín: 22.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1391/09 MJP - žádost M. K. o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny 

schvaluje 
vyhovět žádosti M. K., bytem Šumperk, a prodloužit lhůtu splatnosti kupní ceny 
danou čl. III. kupní smlouvy č. MP-K/0055/2009 tak, že nová lhůta splatnosti je 
120 dnů ode uzavření smlouvy.  

Termín: 22.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1392/09 MJP - prodej bytů v domě Zahradní 11, 13, 15 a 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/17 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. a J. T., Vikýřovice 
- kupní cena bytové jednotky 352.722,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- 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 106.226,- Kč (tj.30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující bude zavázán 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 

 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1393/09 MJP - prodej bytů v domě Zahradní 11, 13, 15 a 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/20 o výměře 
72,33 m2  v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: L. J., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- 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 

 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1394/09 MJP - prodej bytů v domě Zahradní 11, 13, 15 a 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/12 o výměře 
55,92 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. J., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 259.062,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.053,- 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 

 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1395/09 MJP - prodej bytů v domě Zahradní 11, 13, 15 a 17 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/9 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: P. a J. M., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 352.722,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- 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 106.226,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující bude zavázán 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 

 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1396/09 MJP - prodej bytů v domě Zahradní 11, 13, 15 a 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/9 o výměře 
80,20 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: D. a V. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 391.100,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.513,- 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 117.330,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující bude zavázán 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 



ZM 30 – 22.10.2009 

 
7 

Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1397/09 MJP - prodej bytů v domě Zahradní 11, 13, 15 a 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/11 o výměře 
80,20 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: L. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 391.100,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.514,- 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 140.000,- Kč (tj. cca 35 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující bude zavázán 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 

 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1398/09 MJP - prodej nebytového prostoru Temenická 92 

ruší 
usnesení  ZM č. 1313/09 ze dne 6. 8. 2009 z důvodu odstoupení kupujícího. 
 

Termín: 22.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1399/09 MJP - prodej nebytového prostoru Temenická 92 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3985/09 ze dne 25. 6. 2009, prodej jednotky č. 2766/10  o  výměře 39,78 m2  
v domě č. p. 2766 na st.p.č. 636 (or. ozn. Temenická 92), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1012/10000 na společných částech domu č. p. 2766 na 
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st.p.č. 636 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1012/10000 na pozemku pod 
domem st.p.č. 636 o výměře 392 m2, vše v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek:  
- kupující: H. K., Šumperk 
- kupní cena 7.000,- Kč/m2 za nebytový prostor a podíl na společných částech 

domu, tj. 278.460,- Kč 
- kupní cena 3.000,- Kč/m2 za podíl na místnostech tvořící zázemí k nebytovému 

prostoru, tj. 50.292,- Kč  
- kupní cena 105,- Kč/m2 za podíl na pozemku pod domem, tj. 4.165,- Kč 
- účel prodeje: provozování zdravotnického zařízení 
- 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 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1400/09 MJP - změna usnesení ZM č. 653/04 ze dne 29. 1. 2004 (or. ul. Polní) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 653/04 ze dne 29. 1. 2004 ohledně  bezúplatného převodu 
p.p.č. 506/6 v k.ú. Šumperk z vlastnictví ČR – správa Pozemkový fond ČR do 
vlastnictví města Šumperk. 
I. změna - dojde ke změně výměry, původní výměra 1 168 m2 bude změněna na  
výměru 1 234 m2 
 
II. změna spočívá ve vynětí textu pro bezpředmětnost 
„V případě sdělení PF – ČR, že se na tuto parcelu nevztahuje bezúplatný převod, 
bude požádáno o převod úplatný.“ 
 

Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1401/09 MJP - změna usnesení ZM č. 780/08 ze dne 19. 6. 2008 – vydání příslibu 
prodeje u domu Jesenická 25, 25A, Šumperk (ul. Jesenická, naproti nádraží) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 780/08 ze dne 19. 6. 2008, kterým byl vydán příslib 
prodeje st.p.č. 755/4, st.p.č. 755/5 a p.p.č. 1296/7, vše v k.ú. Šumperk. Změna 
spočívá:  
- ve změně budoucího kupujícího z důvodu převodu vlastnického práva 

k nebytové jednotce v domě Jesenická 25, kde místo A. a H. Z. bude nově 
H. H., Šumperk  

- bude doplněno prohlášení vlastníka pozemku, tj. města Šumperk, s povolením 
stavby do užívání v souladu se stavebním zákonem, kdy stavba je vlastnictvím 
F. a K. K. s tím, že stavba bude povolena do užívání nejpozději k datu převodu 
vlastnického práva dle smlouvy obch 0034/2008/Vr 

- prohlášení budoucího prodávajícího města Šumperk, že byly splněny 
podmínky smlouvy, odst. 1, tj. stavby byly odstraněny v termínu stanoveném 
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čl. IV., byla doručena dohoda k možnému povolenému užívání stavby 
manželů K. 

- změna čl. III. odst. 2, kdy z důvodu nákladů na odstranění části stávající zdi 
a postavení nové zdi se zapracováním  při hranici st.p.č. 755/5 v k.ú. Šumperk, 
kdy náklady hradili budoucí kupující, budou náklady na vypracování 
geometrického plánu hrazeny budoucím prodávajícím 

 
Ostatní  podmínky stanovené usnesením ZM č. 780/08 ze dne 19. 6. 2008 
zůstávají beze změny. Změny usnesení budou zapracovány do dodatku č. 1 ke 
smlouvě obch 0034/2008/Vr ze dne 10. 11. 2008. 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1402/09 MJP - částečná realizace vydání příslibu prodeje dle smlouvy 
obch 0043/2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2008 (ul. Langrova – 
výstavba SAN-JV) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 2. 2007 do 15. 3. 2007 dle usnesení rady města č. 425/07 ze 
dne 22. 2. 2007 a podle usnesení ZM č. 256/07 ze dne 3. 5. 2007 a usnesení ZM 
č. 707/08 ze dne 24. 4. 2008, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci části 
p.p.č. 307/4 o výměře 46 m2, části 307/1 o výměře 255 m2 a části p.p.č. 
2248/01 o výměře 0,02 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5550-526/2009 
ze dne 11. 5. 2009 st.p.č. 6208 o výměře 301 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:  
- účel prodeje: splnění podmínek smlouvy obch 0043/2007 – stavba 

polyfunkčního domu  
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – 600,-Kč/m2, kupující 

uhradí doplatek kupní ceny ve výši  54.180,- Kč do 30 dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN 

- kupující: SAN-JV  s. r. o. se sídlem Lidická 56, Šumperk, IČ 64618951 
- pro případ nesplnění data kolaudace, tj. do 30. 6. 2010 se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 10 % z kupní ceny, která bude uhrazena do 14 dnů ode dne 
podané výzvy prodávajícího 

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

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1403/09 MJP - částečná realizace vydání příslibu prodeje dle smlouvy 
obch 0043/2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2008 (ul. Langrova – 
výstavba SAN-JV) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 256/07 ze dne 3. 5. 2007 ve znění usnesení ZM 
č. 707/08 ze dne 24. 4. 2008, kterým byl vydán příslib prodeje části p.p.č. 307/4 
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o výměře 46 m2, části 307/1 o výměře 255 m2, části p.p.č. 296 o výměře 26 m2 

a  část p.p.č. 2348 o výměře 350 m2, vše v k.ú. Šumperk, kdy:  
- z důvodu schválení částečného převodu vlastnického práva k pozemkům  části 

p.p.č. 307/4 o výměře 46 m2, části 307/1 o výměře 255 m2 a části p.p.č. 
2248/01 o výměře 0,02 m2 vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak.č. 5550-526/2009 
ze dne 11. 5. 2009 st.p.č. 6208 o výměře 301 m2, v k.ú. Šumperk, dojde 
k zúžení sjednaného vydaného příslibu prodeje, kdy nově bude část 
p.p.č. 2348 o výměře cca 350 m2 a část p.p.č. 296 o výměře cca 26 m2, vše 
v k.ú. Šumperk  

- složená záloha na kupní cenu se stanovuje na 147.420,- Kč 
- bude doplněno datum dokončení schodů z ul. Langrovy na ul. Na 

hradbách, čl. IV. odst. 3, do 30. 6. 2010 
- z důvodu povinného archeologického průzkumu a jeho vyhodnocení na p.p.č. 

2348 v k.ú. Šumperk nebylo možno zahájit výstavbu v plánovaném termínu, 
a proto se posunuje termín kolaudace z data 30. 6. 2010 na nově stanovený 
termín 30. 11. 2010 

- z důvodu posunutí termínu dojde k posunutí data v čl. VI. u smluvní pokuty 
z data 30. 6. 2010 na nově stanovený termín 30. 11. 2010  

 
Ostatní  podmínky stanovené usnesením ZM č. 256/07 ze dne 3. 5. 2007 ve znění  
usnesení ZM č. 707/08 ze dne 24. 4. 2008 zůstávají beze změny. Změny usnesení 
budou zapracovány do dodatku č. 2 ke smlouvě obch 0043/2007/Vr ze dne 
18. 9. 2007. 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1404/09 MJP - realizace příslibu odkoupení pozemku p.č. 1778/3 o výměře 596 m2 

v k.ú. Šumperk (or. pozemek vedle Skřivánčího dvora) 

schvaluje 
na základě usnesení ZM č. 1369/09 ze dne 17. 9. 2009, kterým byl vydán příslib 
odkoupení, realizaci odkoupení pozemku p.č. 1778/3 o výměře 596 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: realizace stavby „Park u pekárny v Šumperku“ 
- prodávající: PENAM, a. s., se sídlem Cejl  38, Brno, Zábrdovice, PSČ 602 00, 

IČ 46967851 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 

IČ 00303461 
- kupní cena: 100,- Kč/m2, tj. 59 600,- Kč 
- kupující uhradí celou kupní cenu na účet prodávajícího do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, tedy před podpisem kupní 
smlouvy a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

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

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1405/09 MJP - prodej části p.p.č. 3114 o výměře 90 m2 v k.ú. Šumperk (účelová 
komunikace za Slovanem) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 9. 2009 do 5. 10. 2009 dle usnesení rady města č. 4252/09 ze 
dne 10. 9. 2008, prodej části pozemku p.č. 3114 o výměře 90 m2 v k.ú. 
Šumperk, geometrickým plánem č. 5611-177/2009 označené jako pozemek 
p.č. 3114 o výměře 90 m2, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: pozemek pod účelovou komunikací 
- kupující: 

- Botax Šumperk spol. s r. o., se sídlem Šumperk, M. R. Štefánika 2835/28, 
PSČ 787 01, IČ 190 13 019, podíl o velikosti 1/4 

- manželé J. a L. H., bytem Šumperk, podíl o velikosti 1/4 
- manželé Z. a V. V., podíl o velikosti 1/4 

Z. V., bytem Šumperk 
V. V., bytem Šumperk 

- L. P., Vikýřovice, podíl o velikosti 1/4 
- kupní cena včetně betonové zpevněné plochy: 600,- Kč/m2 
- kupující společně uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do 

katastru nemovitostí  
- kupující společně uhradí 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu na 

zaměření dané lokality a rozdělení pozemku p.č. 3114 v k.ú. Šumperk, zbylou 
část nákladů uhradí město Šumperk 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1406/09 MJP - příslib prodeje částí pozemků u budovy č. p. 90 o celkové výměře 
cca 115 m2 v k.ú. Šumperk  (or. při ulici Tatranské) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 9. 2009 do 5. 10. 2009 dle usnesení rady města č. 4254/09 ze 
dne 10. 9. 2009, příslib prodeje části p.p.č. 53/1 o výměře cca 55 m2, části 
p.p.č. 2164/2 o výměře cca 10 m2, části p.p.č. 197 o výměře cca 20 m2 a části 
p.p.č. 198 o výměře cca 30 m2, vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje: přístup ze zadní části do dvora u budovy č. p. 90 a 

zázemí k domu 
- budoucí kupující: NOURRITURE, s. r. o., se sídlem Šumperk, Šumavská 

2535/43, PSČ 787 01, IČ 268 70 339 
- kupní cena pozemku: 500,- Kč/m2  
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- kupní smlouva bude realizována po vydání pravomocného kolaudačního 

souhlasu ke stavbě „Revitalizace ulice J. z Poděbrad v Šumperku“, po 
zaměření skutečného stavu stavby parkoviště u ulice Tatranské geometrickým 
plánem, který bude vyhotoven v rámci akce „Revitalizace ulice J. z Poděbrad 
v Šumperku“ a po schválení prodeje zastupitelstvem města, nejpozději do 
31. 12. 2011 

- náklady na případné další dělení pozemků v dané lokalitě geometrickým 
plánem uhradí budoucí kupující 
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- před uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní budoucí kupující 
prokazatelně vyřeší odvod dešťových vod z budovy č. p. 90 a napojení 
drenáže z ulice Tatranské do stávající šachty, dále opraví chodník propadlý 
pojezdem techniky mezi budovaným parkovištěm a domem č. p. 90 a vyčistí 
popř. vymění dlažbu, která byla poškozena omítkou při fasádních úpravách 
domu č. p. 90  

- budoucí kupující vybuduje stavbu chodníku na výše uvedených částech 
pozemků nejpozději do 31. 3. 2010 z důvodu následné výsadby zeleně v dané 
lokalitě v rámci akce „Revitalizace ulice J. z Poděbrad v Šumperku“ 

- 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 pozemků zřídí stavebníkovi, tj. spol. NOURRITURE, 
s. r. o., právo provést stavbu chodníku na výše uvedených částech pozemků 

- pro případ nesplnění podmínek uvedených ve smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy kupní bude sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč  

 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1407/09 Petice – denní centrum pro občany bez přístřeší 

bere na vědomí 
petici občanů za vybudování a zprovoznění Denního centra pro občany bez 
přístřeší.  

1408/09 Situace ve správní a dozorčí radě PONTIS Šumperk o. p. s. 

bere na vědomí 
výzvu jednotlivým volebním uskupením na doplnění správní a dozorčí rady 
PONTIS Šumperk o. p. s.  

1409/09 Přísedící Okresního soudu Šumperk 

volí 
na základě zák. č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů, v platném znění, a na základě doporučení předsedkyně Okresního soudu 
Šumperk paní Mgr. Jany Veselé přísedícími Okresního soudu v Šumperku pro 
volební období 2010-2013 tyto občany: 
 
  1. Jiří Cimfl 
  2. Ing. Mgr. Jan Havlíček 
  3. JUDr. Miloslav Krejčí 
  4. Robert Krobot 
  5. Věra Kubíčková 
  6. Božena Lorencová 
  7. Ing. Zdeněk Muroň 
  8. Marie Skálová 
  9. Svatava Slavická 
10. Bc. Vítězslav Švehla 
11. Marie Vařeková 
12. Ondřej Vymazal 
13. Marie Zatloukalová 
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14. Milan Fábry 
15. Ing. Jana Koutecká 
16. Alena Malá 
17. Zdeněk Štipl 
 

Termín: 01.11.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1410/09 Dodatek  č. 7 k  veřejnoprávní smlouvě s městem Mohelnice 

schvaluje 
dodatek č. 7 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Mohelnice k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1411/09 Dodatek č. 7 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 
dodatek č. 7 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1412/09 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 
dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1413/09 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 17. 9. 2009 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 17. 9. 2009. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 

                                starosta                                                         1. místostarosta 


