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Spis. zn.: 104204/2009 
č. j.: 107090/2009 

 

U S N E S E N Í  

z 31. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 10. 12. 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. 
 

1414/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1251/09, 1255/09, 1256/09, 1257/09, 1258/09, 1259/09, 1260/09, 1261/09, 
1262/09, 1263/09, 1264/09, 1265/09, 1266/09, 1267/09, 1268/09, 1269/09, 
1270/09, 1273/09, 1281/09, 1282/09, 1283/09, 1290/09, 1291/09, 1293/09, 
1314/09, 1315/09, 1317/09, 1319/09, 1322/09, 1327/09, 1335/09, 1351/09, 
1368/09, 1369/09, 1382/09, 1383/09, 1384/09, 1385/09, 1386/09, 1387/09, 
1388/09, 1389/09, 1390/09, 1391/09, 1398/09, 1399/09, 1400/09, 1409/09 
 

1415/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  881/08 do 28.02.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1159/09 do 28.01.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1252/09 do 31.01.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1253/09 do 31.01.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1292/09 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1416/09 Účetní odpis pohledávek 

doporučuje správci daně účetní odpis pohledávek: 
 
Odbor sociálních věcí  268.366,00 Kč 
Odbor finanční a plánovací 400.260,00 Kč 
Odbor životního prostředí  117.650,00 Kč 
Odbor výstavby   500.000,00 Kč 
Odbor dopravy     26.000,00 Kč 
C e l k e m          1.312.276,00 Kč 
   
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1417/09 Rozpočtové provizorium 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 13, odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové 
provizorium s účinností od 1. 1. 2010 do doby schválení rozpočtu města na 
rok 2010. 

Termín: 01.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1418/09 Rozpočtové provizorium 

stanoví 
v souladu s ustanovením § 13, odst. 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla 
rozpočtového provizoria takto: 
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací 

zřízených městem a  organizacím na základě uzavřených platných smluvních 
vztahů uvolnit měsíčně  max. 1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku 
k datu 31. 12. 2009 

- na úhradu případné sankce, penále apod. uložené městu, jejichž neuhrazením 
by hrozily další finanční výdaje 

- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce 
z roku 2009 

- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města 
 

Termín: 01.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1419/09 Časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2010 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2010. 
 

1420/09 Časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2010 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2010. 
 
      Termín:      31.12.2009 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1421/09 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2010 

schvaluje 
podmínky pro poskytování grantů a dotací na činnost z rozpočtu města Šumperka 
pro rok 2010. 
      Termín:      31.12.2009 

Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1422/09 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2010 

schvaluje 
seznam vyjmenovaných akcí a činností: 

 
- Klášterní hudební slavnosti (4. ročník) 
- Divadlo v parku 2010 (17. ročník) 
- Klasika Viva (10. ročník) 
- Pavlínin dvůr (4. ročník) 
- Preludium 2010 (37. ročník) 
- Blues Alive 2010 (15. ročník) 
- XIX.Mezinárodní folklorní festival C.I.O.F.F. Šumperk 2010 
- Džemfest  2010 (11. ročník) 
- Město čte knihu 2010 (6. ročník) 
- Šumperský dětský sbor, o. s. 
- HK Mladí draci Šumperk o. s. 
- FK SAN-JV ŠUMPERK o. s. 
- TJ Sokol Šumperk, o. s. 
- TJ Šumperk, o. s. 
 
 
                                                                Termín:      31.12.2009 

Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

1423/09 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2010 

schvaluje 
časový harmonogram 

 
- od 18. 12. 2009  zveřejnění podmínek na internetových stránkách města 

(včetně formulářů žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji 
dne 13. 1. 2010 

- 4. 1. 2010 od 8:00 hod. zahájení podávání žádostí 
- 14. 1. 2010 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do RM 

na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti 

- 28. 1. 2010 předložení  návrhu  komise pro přidělování grantů a dotací do ZM 
na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu  města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti 

- 29. 1. 2010 do 14:15 hod. ukončení přijímání žádostí 
- 25. 3. 2010 předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na 

rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty a dotace jednotlivým 
žadatelům do RM ke schválení a k doporučení pro rozhodnutí ZM 

- 22. 4. 2010 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných 
na granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení 

 
 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1424/09 Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o odpadech 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 10, písm. d, a § 84, odst. 2, písm. h, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě ustanovení § 17, odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 
vyhlášku č. 7/2009, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území 
města Šumperka a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na 
území města Šumperka (vyhláška o odpadech), s účinností od 1. 1. 2010. 
 

Termín: 15.01.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1425/09 Obecně závazná vyhláška č. 8 /2009 o spalování rostlinných materiálů 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 10, písm. d, a § 84, odst. 2, písm. h, 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a v  souladu s ustanoveními § 3, odst. 5, a § 50, odst. 3, písm. a, zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku 
č. 8 /2009 o spalování rostlinných materiálů s účinností od 1. 1. 2010. 
 

Termín: 10.12.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1427/09 MJP - prodej p.p.č. 554/13 o výměře 142 m2 a st.p.č. 946 o výměře 205 m2 

v k.ú. Šumperk (ul. Vančurova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 9. 2009 do 5. 10. 2009 dle usnesení rady města č. 4272/09 ze 
dne 10. 9. 2009, prodej p.p.č. 554/13 o výměře 142 m2 a st.p.č. 946, vše 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: B. Š., Šumperk 
- účel  prodeje a kupní cena: 

                a) zahrada k domu – p.p.č. 554/13 v k.ú. Šumperk.....300,- Kč/m2 
                b) pozemek pod domem a dvůr st.p.č. 946  
                    zastavěná část............................................105,- Kč/m2,  
                    nezastavěná část a p.p.č. 554/13...............300,- Kč/m2   

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kující uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč kolku, který bude nedílnou 
součástí vkladu do KN 

Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1428/09 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 142/5 o výměře 418 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. ul. Terezínská za obchodním domem) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 1. 2007 do 2. 2. 2007 dle usnesení rady města č. 255/07 ze dne 
11. 1. 2007 a podle usnesení ZM č. 218/07 ze dne 12. 4. 2007 a usnesení ZM 
č. 785/08 ze dne 19. 6. 2008, kterým bylo schváleno vydání příslibu prodeje, 
realizaci prodeje p.p.č. 142/5 o výměře 418 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Terezínská 987/7, Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 35/2007/Vr – 

300,- Kč/m2, kupujícím byla  uznána sleva ve výši 70.000,- Kč za odstranění 
stávajícího oplocení a vybudování nového oplocení 

- kupující: J. K., podíl ve výši 1/3, P. K., podíl ve výši 1/9, V. K., podíl ve výši 1/9, 
E. K., podíl ve výši 1/9, a J. P., podíl ve výši 1/3, všichni bytem Šumperk 

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

 
 

Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1429/09 MJP - prodej p.p.č. 1914/2 o výměře 715 m2 v k.ú. Šumperk (zahrada u domu 
P. Holého 5, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  24. 8. 2009 do 9. 9. 2009 dle usnesení rady města č. 4205/09 ze 
dne 20. 8. 2009, prodej p.p.č. 1914/2 o výměře 715 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena 300,- Kč/m2 
- kupující: J. B., Šumperk, podíl ve výši 1/3, a I. W., Šumperk, podíl ve výši 2/3  
- 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 
- kupující uhradí nájemné za užívání pozemku za období roku 2009, 2008 a 

2007 v sazbách platných pro dané období 
 

 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1430/09 MJP - prodej části p.p.č. 556/36 o výměře 16 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP 
zak. č. 5607-168/2009 p.p.č. 556/125 v k.ú.Šumperk (or. ul. Bří Čapků) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 10. 2009 do 2. 11. 2009 dle usnesení rady města č. 4367/09 ze 
dne 8. 10. 2009, prodej části p.p.č. 556/36 o výměře 16 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP 
zak. č. 5607-168/2009 p.p.č. 556/125 v k.ú.Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: M. O., Šumperk 
- účel prodeje: rozšíření zahrady 
- kupní cena: 300,- Kč/m2  
- kupující uhradí náklady spojené s geometrickým plánem, a to společně 

s kupujícím nově označeného p.p.č. 556/124 v k.ú. Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do KN, tj. kolek 

v hodnotě 500,- Kč  
 

Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1431/09 MJP - prodej p.p.č. 554/14 o výměře 156 m2 v k.ú. Šumperk (ul. Vančurova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 9. 2009 do 5. 10. 2009 dle usnesení rady města č. 4272/09 ze 
dne 10. 9. 2009, prodej p.p.č. 554/14 o výměře 156 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- kupující: M. a Z. N., Šumperk 
- účel prodeje: zahrada k domu  
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč kolku, který bude nedílnou 

součástí vkladu do KN 
 

Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1432/09 MJP - prodej bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka 

ruší 
usnesení ZM č. 1004/09 ze dne 29. 1. 2009, kterým byly schváleny „Zásady pro 
prodej ...“, a usnesení ZM č. 1303/09 ze dne 6. 8. 2009 o změně „Zásad pro 
prodej ...“ z důvodu přijetí nového usnesení. 

 
 

Termín: 10.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1433/09 MJP - prodej bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka 

schvaluje 
nové „Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví 
města Šumperka“ s nabytím účinnosti ode dne schválení, včetně přílohy č. I 
„Seznam majetku určeného k ponechání v majetku města“ a přílohy č. II „Seznam 
majetku určeného k prodeji“. 

Termín: 10.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1434/09 MJP - prodej bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka 

schvaluje 
kupní cenu pro prodej nebytových prostor uvedených v příloze č. II „Seznam 
majetku určeného k prodeji“, a to 10.000,- Kč/m2 bez rozlišení plochy určené 
k podnikání a zázemí k nebytovému prostoru. 

 
Termín: 10.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1435/09 MJP - prodej bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka 

schvaluje 
nezařadit objekt Hlavní třída 289/12, Šumperk, se třemi byty a se třemi nebytovými 
prostory do dalšího prodeje bytového a nebytového fondu a ponechat nadále 
v majetku města Šumperka. 

 
Termín: 10.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1436/09 MJP - prodej bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka 

schvaluje 
nezařadit objekt Gen. Svobody 245/7, Šumperk, s pěti byty a se dvěma 
nebytovými prostory do dalšího prodeje bytového a nebytového fondu a ponechat 
nadále v majetku města Šumperka. 

 
Termín: 10.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1437/09 MJP - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt  
č. 2958/2 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku s R. V., Nový Malín, a to za 
podmínek schválených Zastupitelstvem města Šumperk pro byty v domě na nám. 
Jana Zajíce 13, 14, Šumperk, s účinností od 1. 1. 2010. 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1438/09 MJP - prodloužení termínu splatnosti úhrady kupní ceny společnosti 
FORTEX-AGS, a. s. za prodej části pozemku p.č. 1845/25 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 375/07 ze dne 13. 9. 2007, týkající se prodeje části 
pozemku p.č. 1845/25 o výměře cca 23 762 m2 v k.ú. Šumperk z vlastnictví města 
Šumperk do vlastnictví společnosti FORTEX-AGS, a. s. Změna spočívá v posunutí 
termínu úhrady doplatku kupní ceny, a to z původního termínu do dvou let ode dne 
uzavření smlouvy (18. 12. 2009) na nový termín do 28. 2. 2010 za podmínky, že 
současně bude společností FORTEX-AGS, a. s. městu Šumperk prodloužen 
termín splatnosti úhrady nákladů za úplatný převod díla inženýrských sítí v lokalitě 
bytové výstavby FORTEX - AGS, a. s. při ul. Prievidzské - II. etapa ve výši 
799.216,- Kč do 28. 2. 2010. 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1439/09 MJP - 24 b.j. při ul. Prievidzské 25, 27 - změna nájemce a budoucího 
kupujícího bytu č. 2923/8  v domě Prievidzská 27, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu mezi D. K., Šumperk, na straně jedné a městem Šumperkem na 
straně druhé, kterou se ke dni 31. 12. 2009 zruší Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne 30. 6. 2006, ve znění pozdějších 
dodatků, na budoucí převod bytu č. 2923/8 ve III. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2923/27. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytové jednotky č. 2923/8 ve III. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, 
ul. Prievidzská č. p. 2923/27, a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a 
na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperk a budoucím 
nabyvatelem D. K., Šumperk. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2010. 
Předmětem smlouvy je budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2923/8 ve III. 
nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2923/27, včetně 
příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku pod domem. 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1440/09 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 74 
v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/74 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucím kupujícím 
Z. P., Rapotín, a to ke dni 31. 12. 2009. Z. P., Rapotín, v dohodě o zrušení 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené 
zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu 
bytu finančně vyrovnal s Š. H. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/74 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku s Š. H., 
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 1. 2010. 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1441/09 MJP - prodej bytů v domě Zahradní 13 a 17  

schvaluje 
nevyhovět žádosti E. W. o snížení kupní ceny  bytu č. 2662/9 v domě or. ozn. 
Zahradní 13. 

Termín: 10.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1442/09 MJP - prodej bytů v domě Zahradní 13 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. 2662/9 o výměře 
55,92 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 199/10000 
na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 506 
o výměře 503 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: E. W., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 259.062,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.052,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % činí 1.347,- 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: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 



ZM 31 – 10.12.2009 

 
10 

1443/09 MJP - prodej bytů v domě Zahradní 13 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. 2662/16 o výměře 
31,01 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 111/10000 
na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na pozemku pod domem 
st.p.č. 506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: T. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 151.222,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 586,- 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 45.550,- 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: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1444/09 MJP - prodej bytů v domě Zahradní 13 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. 2664/12 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: V. Č., 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 106.230,- 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 
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- 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: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1445/09 MJP - prodej bytů v domě Zahradní 13 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. 2664/8 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: Š. a A. K., 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 117.785,- 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: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1446/09 MJP - prodej bytů v domě Zahradní 13 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. 2664/17 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: J. a I. H., Šumperk 
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- kupní cena bytové jednotky 391.100,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2 tj. 1.514,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % činí 7.194,- 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 120.000,- Kč (tj. 30 % 
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 

 
Termín: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1447/09 MJP - prodej bytů v domě Starobranská 20 a 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. 3237/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej jednotky č. 249/4 (ozn. jednotky: byt č. 2) 
v domě č. p. 249 (or. ozn. Starobranská 20) o celkové výměře 87,11 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 618/10000 na společných částech domu 
č. p. 249 na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 618/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: M. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 435.261,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 3.199,- 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 131.538,- 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 

- 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: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1448/09 MJP - prodej bytů v domě Starobranská 20 a 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. 890/9 v domě č. p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 34,80 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 349/10000 na společných částech domu 
č. p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 349/10000 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: P. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 161.219,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.250,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 743,- 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: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1449/09 MJP - prodej částí pozemků o celkové výměře cca 244 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. mezi stavbami řadových garáží při ul. Banskobystrické a bývalou 
Panelárnou Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009  dle usnesení rady města č. 4523/09 ze 
dne 5. 11. 2009, prodej části p.p.č. 1463/2 o výměře cca 218 m2, části 
p.p.č. 1553/4 o výměře cca 6 m2 a části p.p.č. 2254/12 o výměře cca 20 m2, vše 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zajištění vjezdu a rozšíření areálu 
- kupující: MAREK zemědělská technika s. r. o., se sídlem Žamberk, 

Helvíkovice 33, PSČ 564 01, IČ 25286161 
- kupní cena:  300,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

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

nemovitostí 
- kupující bere na vědomí, že je v souladu s § 127 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. 

povinen umožnit vstup na své pozemky za účelem údržby garáží stojících na 
sousedních pozemcích  

- kupující bere na vědomí, že část p.p.č. 1463/2 v k.ú. Šumperk, která je 
předmětem prodeje, je zatížena věcným břemenem spočívajícím v právu 
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chůze a jízdy ve prospěch spol. Panelárna Šumperk - F, s. r. o., se sídlem 
Šumperk, Jesenická, PSČ 787 01, IČ 61461407 

 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1450/09 MJP - bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem, pásem zeleně a silničními 
ostrůvky (or. ul. Žerotínova a křižovatka ulic Žerotínovy a Jesenické) 

schvaluje 
bezúplatný převod  
- části pozemku p.č. 2047/1 o výměře 409 m2 v k.ú. Šumperk, geometrickým 

plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek 
p.č. 2047/39 

- části pozemku p.č. 2047/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek 
p.č. 2047/40 

- části pozemku p.č. 2047/1 o výměře 470 m2 v k.ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek 
p.č. 2047/41 

- části pozemku p.č. 2047/26 o výměře 367 m2 v k.ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek 
p.č. 2047/46 

- části pozemku p.č. 2047/26 o výměře 154 m2 v k.ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek 
p.č. 2047/47 

- části pozemku p.č. 2047/27 o výměře 115 m2 v k.ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek 
p.č. 2047/48 

- části pozemku p.č. 2047/27 o výměře 128 m2 v k.ú. Šumperk, geometrickým 
plánem č. 5454-252/2008 ze dne 21. 10. 2008 označené jako pozemek 
p.č. 2047/49, 

vše v k.ú. Šumperk, a to z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 
Jeremenkova 40a, IČ 6609460, ze správy majetku vykonávané Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, 
Hodolany, IČ 70960399, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. 
Míru 1, PSČ 787 93, IČ 00303461, za těchto podmínek: 
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům 

pod chodníkem, pásem zeleně a silničními ostrůvky 
- vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu v dané lokalitě 

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

nemovitostí 
Termín: 31.05.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1451/09 MJP - příslib prodeje částí pozemků o celkové výměře cca 1 500 m2 

v k.ú. Šumperk (or. naproti zimnímu stadionu) 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009  dle usnesení rady města č. 4522/09 ze 
dne 5. 11. 2009, příslib prodeje části p.p.č. 1257/1 o výměře cca 1 130 m2, části 
p.p.č. 1268/40 o výměře cca 195 m2, části p.č. 1268/43 o výměře 
cca 90 m2 a části p.p.č. 2088 o výměře cca 85 m2, v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího prodeje: rozšíření areálu a výstavba nové administrativní 

budovy včetně parkovacích míst 
- budoucí kupující: ASD Software, s. r. o., se sídlem Žerotínova 2981/55A, 

Šumperk, PSČ 787 01, IČ 62363930 
- kupní pozemku: 800,- Kč/m2 včetně zpevněné plochy 
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- vlastnické právo k předmětu příslibu prodeje bude převedeno po vydání 

pravomocného stavebního povolení k dané stavbě, po zaměření předmětu 
prodeje geometrickým plánem, který uhradí budoucí kupující, po schválení 
prodeje zastupitelstvem města a po uhrazení doplatku kupní ceny, nejpozději 
však do 31. 12. 2012 

- 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. společnosti ASD 
Software, s. r. o., právo provést stavbu nové administrativní budovy včetně 
parkovacích míst a zázemí na výše uvedených částech pozemků 

- budoucí kupující bere na vědomí, že předmět příslibu prodeje je zatížen 
věcným břemenem spočívajícím v právu uložení a správy zemního kabelového 
elektro vedení VN ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02 2, IČ 27232425, a dále že s převodem 
vlastnického práva k části p.p.č. 1268/40 v k.ú. Šumperk přejdou na nabyvatele 
práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene uzavřené mezi městem Šumperk a společností Šumperský 
PROFIT, a. s., se sídlem Zábřežská 73, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 25829980, 
jejíž předmětem je právo uložení a správy zemní elektro přípojky NN 

- v případě, že budoucí kupující bude užívat k vjezdu do svého areálu také 
budoucí nově vytvořenou komunikaci na části p.p.č. 1257/1, části p.p.č. 2088 a 
části p.č. 1268/43 v k.ú. Šumperk bude se budoucí kupující finančně podílet na 
stavbě dané komunikace. Výše finančního podílu a konkrétní podmínky budou 
stanoveny na základě vyhotovené projektové dokumentace a budou upraveny 
v dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní 

- budoucí kupující se zavazuje, že bude tolerovat existenci a provoz stávajícího 
in-linového hřiště na části p.p.č. 1257/1, části p.p.č. 1268/40 a části p.p.č. 2088 
v k.ú. Šumperk, a to do 30. 9. 2011 

- pro případ nesplnění podmínek uvedených ve smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy kupní bude sjednána smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč  

 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1452/09 MJP - přijetí daru - pozemky pod stavbou rozšířeného parkoviště jako 
investice města Šumperka u areálu Šumperské nemocnice při ulici Nerudově 
a Zábřežské v k.ú. Šumperk 

schvaluje 



ZM 31 – 10.12.2009 

 
16 

přijetí daru nemovitého majetku z majetku Šumperské nemocnice a. s., se sídlem 
Nerudova 640/41, Šumperk, PSČ 787 52, IČ 47682795, do majetku Města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 93, IČ 00303461, 
a to pozemků pod stavbou parkoviště: část pozemku p.č. 568/4 – ostatní plocha 
díl b) a díl c), část pozemku p.č. 568/5 – ostatní plocha díl i), pozemek p.č. 568/6 - 
ostatní plocha, pozemek p.č. 568/17 – ostatní plocha, pozemek p.č. 568/18 – 
ostatní plocha, pozemek p.č. 568/19 – ostatní plocha a pozemek p.č. 569/18 – 
ostatní plocha, které byly odděleny od původních pozemků geometrickým plánem 
pro rozdělení pozemků č. 5642-595/2009, zhotoveným společností Vozda, s. r. o., 
a to za následujících  podmínek: 
- účel převodu: sjednocení vlastnictví stavby parkoviště a pozemků pod stavbou 

parkoviště 
- vlastnické právo k pozemkům pod stavbou bude převedeno po výmazu 

zástavního práva k pozemkům ve vlastnictví Šumperské nemocnice a. s., po 
zaměření skutečného stavu geometrickým plánem a pravomocném 
kolaudačním rozhodnutí předmětné stavby 

- celoroční údržbu parkoviště, včetně zelených ploch a porostů v hranicích 
obrubníků, bude zajišťovat Šumperská nemocnice a. s. na vlastní náklady 

- údržbu zeleně a porostů mimo hranici obrubníků na pozemcích města bude 
zajišťovat společnost Podniky města Šumperka a. s. 

- geometrický plán pro zaměření skutečného stavu předmětu převodu byl 
zajištěn v rámci  rozšíření stávajícího parkoviště u nemocnice v Šumperku 

- Město Šumperk zajistí na vlastní náklady darovací smlouvu včetně správního 
poplatku za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1453/09 MJP – vlastnictví pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako vodní 
toky 

bere na vědomí 
materiál týkající se problematiky vlastnictví pozemků evidovaných v katastru 
nemovitostí jako vodní toky v korytech umělých nebo přirozených. 
 
 
 

1454/09 MJP – vlastnictví pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako vodní 
toky 

schvaluje 
postup při změně zápisu vlastníka pozemků evidovaných v katastru nemovitostí 
jako vodní toky v korytech umělých nebo přirozených. 
 
 

Termín: 10.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1455/09 MJP – vlastnictví pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako vodní 
toky 

schvaluje 
záměr převedení vlastnictví pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako 
vodní toky v korytech umělých nebo přirozených v jiných katastrálních územích 
než Šumperk, Dolní Temenice a Horní Temenice z majetku města Šumperka na 
příslušné obce, v jejichž katastrech se tyto pozemky nacházejí. 
 
 

Termín: 10.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1456/09 MJP – zrušení usnesení ZM č. 54/06 ze dne 30. 11. 2006 

ruší 
usnesení ZM č. 54/06 ze dne 30. 11. 2006 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
 

Termín: 10.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1457/09 MJP – prodej části pozemku p.č. 1420/20 a p.č. 1420/19 v k.ú. Šumperk 
(pozemek pod stavbou parkoviště u budovy or. ozn. Lidická 56) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 5. 2006 do 18. 5. 2006 dle usnesení rady města č. 4647/06 ze 
dne 27. 4. 2006 a na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 13. 11. 2006 do 29. 11. 2006 dle usnesení rady města 
č. 59/06 ze dne 9. 11. 2006, prodej části pozemku p.č. 1420/20 o výměře 
676 m2 a části pozemku p.č. 1420/19 v k.ú. Šumperk o výměře  83 m2 

v k.ú. Šumperk, dle geometrického č. 5175-791/2006 ze dne 18. 12. 2006 
označených jako pozemek p.č. 1420/29 o výměře 759 m2, v k.ú. Šumperk, 
za těchto podmínek:  
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví pozemku pod parkovištěm včetně pozemku 

pod keramickou zídkou s vlastnictvím těchto staveb 
- kupující: 
" Stavoprojekt Šumperk, s. r. o., se sídlem Lidická 56, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČ 00562050, podíl o velikosti 2323/10000 
" SAN-JV s. r. o., se sídlem Lidická 56, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 64618951, 

podíl o velikosti 7677/10000 
- kupní cena: 250,- Kč/m2 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující společně uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do 

katastru nemovitostí 
Termín: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1458/09 Změna zakladatelské listiny PONTIS Šumperk o. p. s. 

schvaluje 
změnu zakladatelské listiny PONTIS Šumperk o. p. s., se sídlem 
Temenická 2620/5, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 25843907, v části správní rada 
takto: 
 
statutárním orgánem společnosti je tříčlenná správní rada. 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Šmotková 
 

1459/09 Doplnění zakladatelské listiny PONTIS Šumperk o. p. s. 

schvaluje 
doplnění zakladatelské listiny PONTIS Šumperk o. p. s., se sídlem 
Temenická 2620/5, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 25843907, v části služby 
společností poskytované takto: 
 
předmětem doplňkové činnosti je: 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Šmotková 
 

1460/09 Prevence kriminality - změna ve složení pracovní skupiny prevence 
kriminality 

schvaluje 
změnu ve složení pracovní skupiny prevence kriminality na období let 
2008 až 2011 s účinností od 1. 12. 2009. 
 

Termín: 11.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

1461/09 Jmenování předsedy kontrolního výboru 

bere na vědomí 
rezignaci pana Milana Pavlase na funkci předsedy kontrolního výboru města 
Šumperka k 31. 12. 2009. 

 
 

1462/09 Jmenování předsedy kontrolního výboru 

jmenuje 
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pana Mojmíra Janků předsedou kontrolního výboru města Šumperka s účinností 
od 1. 1. 2010. 

Termín: 20.12.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1463/09 Opatření k nápravě na základě výsledků veřejnosprávní kontroly na místě 
konané u Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a 
mateřské školy logopedické Schola Viva, o. p. s., Erbenova 16, 787 01 
Šumperk 

schvaluje 
a) uložit odvod do rozpočtu města části poskytnuté veřejné finanční podpory 

v roce 2008 na pokrytí výdajů souvisejících s provozem a činností organizace 
ve výši 2.000,- Kč u Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a 
mateřské školy logopedické Schola Viva, o. p. s., Erbenova 16, 787 01 
Šumperk, IČ 25827707, a to z důvodu porušení čl. IV. Smlouvy o poskytnutí 
příspěvku z rozpočtu města Šumperka na rok 2008 a obecných podmínek pro 
poskytování veřejné finanční podpory (mimo systém grantů a dotací) 
z rozpočtu města Šumperka 

b) neuplatnit sankci stanovenou v obecných podmínkách pro poskytování ve řejné 
finanční podpory (mimo systém grantů a dotací) z rozpočtu města Šumperka: 
“příjemci nebude poskytnuta VFP v následujících třech letech.“ 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

1464/09 Mimořádné odměny 

schvaluje 
1. mimořádné odměny předsedů výborů ZM a předsedům komisí RM, kteří jsou 

členy ZM, dle předloženého návrhu 
2. mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM, dle předloženého 

návrhu 
3. mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle  předloženého 

návrhu v souladu § 84, odst. 2, písm. u, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Termín: 15.12.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1465/09 Mimořádné odměny 

ukládá 
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů. 
 
 

Termín: 15.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Merta 
 p. Pavlas 
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1466/09 Dopisy J. K. 

bere na vědomí 
dopisy J. K. vztahující se k nařízením města Šumperka o placeném parkování. 
 
 
 

1467/09 Používání a parkování označených služebních vozidel 

schvaluje 
používání a parkování označených služebních vozidel města Šumperka 
uvolněnými členy zastupitelstva města na území města bez místního a časového 
omezení do konce funkčního období v roce 2010. 
 
 

Termín: 10.12.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 

1468/09 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 22. 10. 2009 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 22. 10. 2009. 
 
 
 

1469/09 Zápis z provedené kontroly 

bere na vědomí 
zápis z provedené kontroly, týkající se plnění usnesení ZM a RM k dotacím na 
rekonstrukční práce na domě Gen Svobody 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 

                                starosta                                                         1. místostarosta 
 
 



Příloha č. I. aktualizace k 10.12.2009
Seznam majetku určeného k ponechání v majetku Města Šumperk,
 - ve správě odboru MJP - oddělení správy majetku

1) seznam domů 100 % vlastnictví
p.č. č.pop. ulice č.o. bytů prodané města poznámka
1. 878 Balbínova 17 8 0 8
2. 879 Balbínova 19 6 0 6
3. 1274 Banskobystrická 41 12 0 12
4. 1275 Banskobystrická 43 12 0 12
5. 1276 Banskobystrická 44 12 0 12
6. 1278 Banskobystrická 48 9 0 9
7. 1279 Banskobystrická 50 12 0 12
8. 455 Čsl.armády 22 65 0 65

9. 269 Denisova 2 6 0 6
k datu 1.1.2018 převod 
na Pramet,a.s., 
Šumperk nebo jeho 
právního nástupce

10. 254 Gen.Svobody 1 3 0 3
11. 245 Gen.Svobody 7 5 0 5
12. 40 Gen.Svobody 10 3 0 3
13. 289 Hlavní třída 12 3 0 3
14. 2 Hlavní třída 23 6 0 6
15. 1571 Jeremenkova 19 23 0 23
16. 1312 Lidická 75 14 0 14
17. 1313 Lidická 77 14 0 14
18. 1620 nám.Míru 3 8 0 8
19. 291 nám.Míru 26 6 0 6
20. 1247 17.listopadu 3 3 0 3
21. 1326 17.listopadu 5 4 0 4
22. 2722 Zahradní 33 23 0 23
23. 2707 Zahradní 35 23 0 23
24. 2708 Zahradní 37 23 0 23

CELKEM 303 303

2) seznam bytových domů, ve kterých Městu zůstal majetkový podíl 
p.č. č.pop. ulice č.o. bytů prodané města poznámka
1. 1277 Banskobystrická 46 9 1 8 prodej 1991

CELKEM 9 1 8

3) seznam domů s budoucími kupními smlouvami (nájemní vztah na dobu 20 let) 
        (nájemníci současně splácejí kupní cenu) 
p.č. č.pop. ulice č.o. bytů prodané města poznámka
1. 2958 nám. J. Zajíce 13,14 80 0 80 do r. 2022
2. 1743 Vrchlického 23 17 0 17 do r. 2019

CELKEM 97 97

3 A)  seznam domů s budoucimi kupními smlouvami  (nájemní vztah na dobu 20 let),
         (nájemníci současně splácejí kupní cenu)-ve správě společnosti FORTEX-AGS, a.s.
p.č. č.pop. ulice č.o. bytů prodané města poznámka
1. 2922, 2923 Prievidzská 25,27 24 do r. 2021
2. 2994 Prievidzská 29 12 do r. 2023

CELKEM 36
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4) "služební byty "
p.č. č.pop. ulice č.o. bytů prodané poznámka
1. 652 Hl.třída 31 1 Obch.akademie
2. 1784 Jeremenkova 52 1 MŠ
3. 487,974 Dr. E. Beneše 1 1 I. ZŠ
4. 870 8. května 63 1 III. ZŠ
5. 2692 Sluneční 38 1 IV. ZŠ
6. 1846 Vrchlického 22 1 V. ZŠ
7. 2325 Šumavská 21 1 VI. ZŠ
8. 155 Žerotínova 11 1 ZUŠ
9. 810 Komenského 9 1 Komunitní centrum

CELKEM 9

4 A)  "služební byty ve správě provozovatelů jednotlivých zařízení města"
p.č. č. pop. ulice č.o. bytů poznámka
1. 342 Fialova 3 1 Jižní křídlo DK
2. 830 Žerotínova 1 Tyršův stadion
3. 2274 Temenická 135 1 Hasičská zbrojnice
4. 1170 Masarykovo nám. 3 2 Kino OKO

CELKEM 5

5) byty se sociální službou 
p.č. č. pop. ulice č.o. m2 bytů poznámka
1. 2364 Gagarinova 5 897 18 ubytovna pro matky
2. 2376 Gagarinova 11 897 19 DPS-Pontis
3. 2377 Gagarinova 13 897 18 DPS-Pontis
4. 2924 Temenická 35 36 DPS-Pontis
5. 908,2851 Zábřežská 48+48A 597 14 ubytovna
6. 2336 Bohdíkovská 24 33 DPS-Pontis
7. 2795 Temenická 109 24 bezbariérový dům
8. 3045 Temenická 104 8

CELKEM 3288 170

6) nebytové prostory 
skupina I. - nebytové prostory v obytných domech:
p.č. č.pop. ulice č.o. m2 poznámka
1. 455 Čsl. armády 22 3 střecha
2. 254 Gen. Svobody 1 43
3. 254 Gen. Svobody 1 43
4. 245 Gen. Svobody 7 99
5. 245 Gen. Svobody 7 93
6. 40 Gen. Svobody 10 141
7. 289 Hlavní třída 12 16
8. 289 Hlavní třída 12 29
9. 289 Hlavní třída 12 40
10. 289 Hlavní třída 12 40
11. 2 Hlavní třída 23 135
12. 388 Hlavní třída 27 128
13. 388 Hlavní třída 27 80
14. 290 Komenského 2 134
15. 290 Komenského 2 21
16. 291 nám. Míru 26 178
17. 1247 17. listopadu 3 185
18. 1326 17. listopadu 5 66
19. 2924 Temenická 35 263

20. 2336 Bohdíkovská 24

byty v domě zvláštního určení

kavárnička-Pontis+ kotelna-Sateza
Denní centrum Matýsek - Pontis                   + 
kotelna - Sateza
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21. 3045 Temenická 104
CELKEM 1737

skupina II. - nebytové prostory v samostatných domech 
p.č. č. pop. ulice č.o. m2 poznámka
1. 2759 gen. Krátkého 3A 1249
2. 342 Hlavní třída 22 7063 Muzeum
3. 342 Sady 1. máje 1 jižní křídlo - DK
4. 1819 Jesenická 61 260

5. 233
Kladská- Geschaderův 
dům 1 453

6. 444 8.května 22 524
7. rozhledna na Háji 135
8. 2620 Temenická 5 1162 knihovna+ kul. zař.

9. 830 Zemědělská 20 609 koupaliště
10. Radniční Klášterní kostel
11. 810 Komenského 9 Komunitní centrum
12. kaple sv. Anny Horní Temenice
13. kaple Svaté rodiny Dolní Temenice
14. turistický areál Švagrova Vernířovice u Sobotína

CELKEM 11455
skupina II. A) - nebytové prostory v samostatných domech - správce provozovatel 
p.č. č. pop. ulice č.o. poznámka
1. 1170 Masarykovo nám. 3 kino OKO
3. 2274 Temenická 135 Hasičská zbrojnice
4. 630 17.listopadu 6 městská knihovna

5. 830
Tyršův stadion - soubor 
budov a hal přes PMŠ, a.s.

15. Žerotínova 60 385

16. Vikýřovická 1495

6.
Městský hřbitov provozní 
budovy přes PMŠ, a.s.

skupina III - vnitro 
p.č. č. pop. ulice č.o. m2 poznámka
1. 621 Jesenická 31 3074 Městský úřad
2. 361 nám. Míru 1 2570 Městský úřad
3. 920 Lautnerova 1 Městský úřad
4. Bří. Čapků 35 534 MěÚ - spisovna

CELKEM 6178

skupina IV. - školství 
p.č. č. pop. ulice č.o. m2 poznámka
1. 1280 28.října 1 2181 SOŠ PP
2. 652 Hlavní třída 31 4569 Obchodní akademie
3. 234,1662 Kladská 2 2852 SZŠ
4. 155 Žerotínova 11 1344 ZUŠ
5. 267 Langrova 34 752 ZUŠ
6. 691 17. listopadu 2 1168 DDM - vila Doris
7. 99 nám Míru 20 MDDM
8. Hraběšice 39
9. 2309 Temenická 61 674 Schola Viva
10. 1800 Třebízského 1 1347 spec. ZŠ, MŠ a SŠ

CELKEM 14887

Společnost česko -německého porozumění 
Šumperk-Jeseníky (smlova do 31.12.2016)

MDDM - tábornická základna

 mimo budovu 
restaurace a bud. šaten

ošetřovna-Sdružení pro pomoc mentálně 
postižených + kotelna Sateza

areál Luže - základna CO- BR

základna CO  (bývalá hala 
Lombard)   - bez pozemku - BR
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skupina IV. A) - školství - které jsou ve správě provozovatelů
p.č. č.pop. ulice č.o. poznámka
1. 587,974 Dr. E. Beneše, Žerotínova 1,  3 I. ZŠ
2. 870 8. května 63 III. ZŠ
3. 2692 Sluneční 38 IV. ZŠ
4. Vrchlického, Puškinova 22, 33 V. ZŠ
5. 2325 Šumavská 21 VI. ZŠ
6. 567 Nerudova 4 B MŠ - Pohádka
7. 1784 Jeremenkova 52 MŠ - Pohádka
8. 1907 Evaldova 25 MŠ - Sluníčko
9. 662 Gen. Krátkého 28 MŠ - Sluníčko
10. 1742 Vrchlického 19 MŠ - Sluníčko
11. 1916 Šumavská 15 MŠ - Sluníčko
12. 2613 Prievidzská 1 MŠ - Veselá školka
13. 2309 Temenická 61 MŠ - Veselá školka
14. 2689 Zahradní 17A MŠ - Veselá školka

skupina V. - zdravotnictví 
p.č. ulice č.o. m2 poznámka

1.
Historický majetek v 
areálu nemocnice 41 3000 *
CELKEM 3000

**  areál nemocnice Šumperk - jedná se o historický majetek + 150 lůžek
         + převedený majetek Olomouckým krajem

skupina VI. - nebytové prostory, ze kterých se nevybírá nájemné
p.č. ulice č.o. m2 poznámka
1. Komenského 16 34 průjezd

CELKEM 34

skupina VII. - nebytové prostory - garáže
p.č. ulice č.o. m2 poznámka
1. Jesenická 31 19 město bez nájmu
2. Jesenická 31 18 město bez nájmu
3. Jesenická 31 19 město bez nájmu
4. Jesenická 31 18 město bez nájmu
5. Jesenická 31 19 město bez nájmu
6. Jesenická 31 18 město bez nájmu
7. Jesenická 31 19 město bez nájmu
8. Jesenická 31 18 město bez nájmu
9. 8. května 39 17
10. Temenická 109 27 bezbariérový dům
11. Temenická 109 23 bezbariérový dům
12. Temenická 109 22 bezbariérový dům
13. Temenická 109 27 bezbariérový dům
14. Temenická 109 27 bezbariérový dům
15. Temenická 109 22 bezbariérový dům
16. Temenická 109 22 bezbariérový dům
17. Temenická 109 32 bezbariérový dům
18. Temenická 109 32 bezbariérový dům

CELKEM 399
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Příloha č. II aktualizace k 10.12.2009

 
1. domy určené k prodeji    

p.č. č.pop. ulice č.o. bytů výměra bytů m2poznámka
1. 876 Myslbekova 6 6 245,5
2. 2661 Zahradní 11 23 1545
3. 2662 Zahradní 13 23 1259
4. 2663 Zahradní 15 23 1259
5. 2664 Zahradní 17 23 1545
6. 890 B. Němcové 6 15 998
7. 249 Starobranská 20 9 1410
8. 702 Vančurova 17 5 407

9. 1763 Jesenická 55 38 2083
10. 2322 Kmochova 2 77 4256

 CELKEM  242 15007,5

  
2. nebytové prostory určené k prodeji    

p.č. č.pop. ulice č.o. výměra NP m2 poznámka
1. Temenická 85-99 1113,1 služby
2. 2766 Temenická 92 392,95 lékaři

3. 32 Kozinova 13 98
Centrum 
zdravotně 
postižených

4. 1228 M.R.Štefánika 5 90,2 bar HELD
5. 1213 M.R.Štefánika 22 75,6 prodejna
6. 1213 M.R.Štefánika 22 55,5 prodejna
7. 1327 17. listopadu 7 46 prodejna
8. 1327 17. listopadu 7 38 prodejna

9. 1642-1646 nám. Republiky 3 207 sklad CO *
CELKEM 2116,35

* schváleno usnesením RM č. 2674/08 ze dne 18.09.2008

Seznam majetku určeného k prodeji na základě usnesení  
ZM č.1004/09 ze dne 29.01.2009 a usnesením ZM č.1433/09 ze dne 10.12.2009
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 Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor 
ve vlastnictví města Šumperka  

 
 
 
Zastupitelstvo města Šumperka svým usnesením č. 1433/09 ze dne 10.12.2009 vydává 
v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto 
„Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Šumperka“, dále jen „Zásady“. 

Článek I. 
Základní ustanovení 

 
1. Tyto „Zásady“ se vztahují na prodej bytových domů, prodej pozemků zastavěných 

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

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

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

 
Článek II. 

 
Vymezení pojmů 

 
Pro účely těchto „Zásad“ se rozumí: 
 

1.   bytovým domem – taková stavba, která je určena výhradně k bydlení 

2. jednotkou – byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona o 
vlastnictví bytů 

3. společnými částmi bytového domu – části domu určené pro společné užívání, 
zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, 
chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky 
tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, 
vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny 
mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu ( např. drobné 
stavby ) a společná zařízení domu ( např. vybavení společné prádelny ). 

4. podlahovou plochou bytu - podlahová plocha všech místností bytu včetně místností, 
které tvoří  příslušenství bytu 

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

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

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

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

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

11. veřejným výběrovým řízením – je prodej jednotek formou dražby 
12. zákonem – je zákon č. 72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 
některé zákony ( zákon o vlastnictví bytů ) 

 

Článek III. 
Předmět prodeje 

1. Předmětem prodeje realizovaného v souladu s koncepcí bytové politiky podle zákona 
je bytový dům s vymezenými bytovými jednotkami a nebytovými prostory na základě 
prohlášení vlastníka.  

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

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

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

 
      Článek IV. 

Nabídka prodeje bytové jednotky 
1.  Podle ust. § 22 odst. 1  zákona je prodávaná bytová jednotka nabízena nejprve 

současnému oprávněnému nájemci, který má právo první koupě ve lhůtě 6 měsíců ode 
dne, kdy mu byla doručena nabídka převodu. Všichni nájemci bytů v bytových 
domech schválených k prodeji budou doporučeným dopisem vyrozuměni o záměru  
města ve věci prodeje. Součástí nabídky na prodej bude: 

• Označení bytové jednotky údaji podle katastru nemovitostí 

• Označení pozemků pod bytovým domem nebo případně pozemků s bytovým 
domem tvořící jeden funkční celek, které jsou předmětem převodu vlastnictví  
údaji podle katastru nemovitostí 
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• Stanovení výše  spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
spoluvlastnického podílu na pozemku zastavěném bytovým domem. 

• Cena bytové jednotky a pozemků určených k prodeji 

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

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

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

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

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

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

       Článek V. 
 

Stanovení ceny při prodeji bytové jednotky 
 

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

 
N – vyjadřuje hodnotu ročního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, platnou pro 
rok 2009, které bylo dosaženo postupným zvyšováním regulovaného nájemného dle 
zákona č. 107/2006 Sb.  

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

       
 K –období 13 let, tedy hodnota 13                                                
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Článek VI. 
 

Platební podmínky pro prodej bytové jednotky 
1. S oprávněným nájemcem, který přijme nabídku na převod bytové jednotky, bude 

uzavřena kupní smlouva do 60 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji  
2. Kupní cenu je možné hradit jednorázově ve lhůtě 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
nebo ve formě splátek dle bodu 4. článku VI. těchto „zásad“. 

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

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

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

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

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

Článek VII. 
 

Nabídka prodeje nebytového prostoru 
1.  Přestože ze zákona při prodeji nebytového prostoru nevyplývá nájemcům nebytových 

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

• Označení nebytového prostoru údaji podle katastru nemovitostí 

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

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

• Cena nebytového prostoru a pozemku určeného k prodeji 

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

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

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

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

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

Stanovení ceny při prodeji nebytového prostoru 
 

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

Článek IX. 
 

Platební podmínky pro prodej nebytového prostoru 
 

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

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

 
Článek  X. 

Pravidla veřejného výběrového řízení 
1. Bytové jednotky a nebytové prostory, jejichž oprávnění nájemci odmítli nabídku ve 

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

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

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

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

nemovitostí 
o Označení spoluvlastnického podílu na společných částech domu a             

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

prodeje dle čl. IV. a VIII. “zásad”. 
o Povinnost účastníka VVŘ složit kauci ve výši 20.000,- Kč, která se prvnímu z 

pořadí započte do kupní ceny, druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny 
prvním z pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu 
po ukončení VVŘ 

o Povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. V případě prodeje bytové jednotky s řádným nájemním vztahem, 
bude před podpisem kupní smlouvy učiněna opětovná nabídka nájemci dle čl. 
VI. odst 4. těchto “zásad”. 
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o V případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude. 

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

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

o Termín konání VVŘ 
5. Bytové jednotky a nebytové prostory spolu s příslušenstvím a odpovídajícími       

spoluvlastnickými podíly na společných částech domu  a pozemku pod domem jsou ve 
VVŘ nabízeny ve stavu v jakém stojí a leží ke dni jeho konání a jejich stav je 
zhodnocen v nabídkové ceně. 

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

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

 
Článek XI. 

 
Úhrada poplatků 

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

 
 

Článek XII. 
 

Ostatní ujednání 
 

1. Po schválení zveřejnění záměru prodeje bytového domu nebudou v předmětných 
domech povolovány výměny bytů. V individuálních případech je rada města pověřena 
udělit výjimku z tohoto ustanovení. 

2. V případě, že se po schválení zveřejnění záměru prodeje bytového domu v tomto 
domě uvolní byt, nebude tento přidělen jako nájemní, ale bude odprodán zájemci, 
který nabídne nejvyšší cenu ve VVŘ. 
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3. Po zveřejnění záměru předmětu prodeje nebudou v předmětném domě povolovány 
stavební úpravy, při kterých  by docházelo k úpravě plochy bytu nebo ke změně 
způsobu užívání stavby. 

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

5. Opravy a výměny zařizovacích předmětů provedených v bytových a nebytových 
jednotkách po 1.1.2008 se promítnou do kupní ceny. Za každý započatý kalendářní 
rok, následující po roce v němž byla oprava provedena, se cena opravy sníží o 
amortizaci ve výši 10%. V případě zařizovacích předmětů, za které bylo hrazeno 
nájemné, se z ceny odpočítá nájemné již uhrazené. 

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

 
Článek XIII. 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tyto “Zásady” nabývají účinnosti dnem 10.12.2009. 
2. Dnem účinnosti těchto “Zásad”se ruší “Zásady pro prodej bytových domů, bytů a 

nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka” schválené usnesením ZM č. 
1004/09 ze dne 29.1.2009 a usnesením ZM č.1303/09 ze dne 6.8.2009. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 


