
ZM 32 – 28.01.2010 

 
1 

Spis. zn.: 5078/2010 
č. j.: 5086/2010 

U S N E S E N Í  

z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 
 

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. 
 

1470/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1623/06, 1624/06, 1625/06, 185/07, 430/07, 471/07, 523/07, 525/07, 644/08, 
910/08, 1009/09, 1022/09, 1063/09, 1081/09, 1082/09, 1108/09, 1116/09, 
1117/09, 1118/09, 1119/09, 1120/09, 1122/09, 1123/09, 1124/09, 1125/09, 
1126/09, 1127/09, 1128/09, 1129/09, 1130/09, 1131/09, 1132/09, 1133/09, 
1134/09, 1135/09, 1136/09, 1137/09, 1139/09, 1140/09, 1159/09, 1167/09, 
1175/09, 1179/09, 1184/09, 1185/09, 1186/09, 1187/09, 1188/09, 1189/09, 
1190/09, 1191/09, 1192/09, 1193/09, 1194/09, 1195/09, 1196/09, 1197/09, 
1198/09, 1199/09, 1200/09, 1201/09, 1202/09, 1203/09, 1204/09, 1205/09, 
1206/09, 1207/09, 1208/09, 1209/09, 1210/09, 1211/09, 1212/09, 1213/09, 
1214/09, 1215/09, 1216/09, 1217/09, 1218/09, 1219/09, 1220/09, 1221/09, 
1222/09, 1223/09, 1224/09, 1225/09, 1226/09, 1227/09, 1228/09, 1229/09, 
1230/09, 1231/09, 1232/09, 1233/09, 1234/09, 1235/09, 1236/09, 1237/09, 
1238/09, 1239/09, 1240/09, 1241/09, 1242/09, 1243/09, 1245/09, 1246/09, 
1247/09, 1248/09, 1274/09, 1284/09, 1285/09, 1286/09, 1287/09, 1292/09, 
1295/09, 1296/09, 1297/09, 1298/09, 1299/09, 1300/09, 1301/09, 1304/09, 
1305/09, 1306/09, 1307/09, 1308/09, 1309/09, 1310/09, 1311/09, 1312/09, 
1316/09, 1330/09, 1336/09, 1337/09, 1356/09, 1357/09, 1358/09, 1359/09, 
1360/09, 1365/09, 1366/09, 1371/09, 1372/09, 1373/09, 1374/09, 1375/09, 
1376/09, 1401/09, 1402/09, 1403/09, 1404/09, 1410/09, 1411/09, 1412/09, 
1416/09, 1417/09, 1418/09, 1420/09, 1421/09, 1422/09, 1424/09, 1425/09, 
1432/09, 1433/09, 1434/09, 1435/09, 1436/09, 1437/09, 1438/09, 1439/09, 
1440/09, 1441/09, 1454/09, 1455/09, 1456/09, 1458/09, 1459/09, 1460/09, 
1462/09, 1463/09, 1464/09, 1465/09, 1467/09 
 
 

1471/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  569/03 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1583/06 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  118/07 do 31.05.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  477/07 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  664/08 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  702/08 do 30.06.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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  958/08 do 31.03.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1024/09 do 30.04.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1320/09 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1350/09 do 31.03.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1361/09 do 31.03.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1370/09 do 30.06.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1405/09 do 31.05.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1472/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 608/08 

ruší 
usnesení ZM č. 608/08 ze dne 31. 1. 2008 týkající se úplatného p řevodu 
vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví ČR - správa Pozemkový fond ČR 
v souladu s § 6 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě 
pozemku ve ZJE původ EN p.č. 222/102 o výměře 136 m2 v k.ú. Horní Temenice, 
pro bezpředmětnost. 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1473/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 858/08 

ruší 
usnesení ZM č. 858/08 ze dne 11. 9. 2008 týkající se poskytnutí finančního 
příspěvku Cannibals baseball Šumperk na spolufinancování dostavby tribuny. 
 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1474/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1288/09 

ruší 
usnesení ZM č. 1288/09 ze dne 6. 8. 2009 týkající se výkupu části p.č. 827 – 
pozemek ve ZJE, části p.č. 829 – pozemek ve ZJE a části p.č. 873 – pozemek ve 
ZJE o celkové výměře cca 5 839 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, z důvodu 
nezájmu vlastníka odprodat pozemky. 
 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1475/10 Změna usnesení ZM č. 1175/09 ze dne 18. 6. 2009 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1175/09 ze dne 18. 6. 2009 v bodě B) z termínu 
31. 12. 2009 na termín do 31. 1. 2010. Změna je v souladu s usnesením ZM 
č. 1049/09 ze dne 12. 3. 2009. 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 



ZM 32 – 28.01.2010 

 
3 

1476/10 Rozpočet města Šumperka na rok 2010 

schvaluje 
rozpočet města Šumperka na rok 2010 dle předloženého materiálu: 
 
příjmy rozpočtu celkem 740 995 tis. Kč 
výdaje rozpočtu celkem 700 995 tis. Kč 
 
Rozpočty fondů města Šumperka:  sociálního 
                                                        životního prost ředí 
                                                        na úpravu zevnějšku 
 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1477/10 Náhrada ušlého zisku 

schvaluje 
neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce pro rok 2010 
částku 9.500,-- Kč. 

Termín: 31.01.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1478/10 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2010 

schvaluje 
rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2010 
na granty a dotace v celkové výši 3,5 mil. Kč  takto: 
 
- granty a dotace na činnost  1.600.000,-- Kč 
- vyjmenované akce a činnosti     1.850.000,-- Kč 
- finanční rezerva                                     50.000,-- Kč 
 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

1479/10 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 2010 

schvaluje 
časový harmonogram 

 
- 25.02.2010 - předložení podmínek do RM 
- 11.03.2010 - předložení podmínek do ZM 
- od 22.03.2010 - zveřejnění podmínek na internetových stránkách města 
                                 (včetně formulářů žádostí); zveřejnění v Šumperském 
                                  zpravodaji dne 24.03.2010 
- 03.05.2010 - od 8:00 hod. zahájení podávání žádostí 
- 28.05.2010 - do 14:15 hod. ukončení přijímání žádostí 
- 31.05.2010 - od 14:00 hod. zasedání komise pro p řidělování grantů a 
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                                  dotací 
- 03.06.2010 - předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na 
                                  rozdělení finančních prostředků vyčleněných na výkonnostní 
                                  sport jednotlivým žadatelům do RM ke schválení 
                                  a k doporučení pro rozhodnutí ZM 
- 17.06.2010 - předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků 
                                  vyčleněných na výkonnostní sport jednotlivým žadatelům do 
                                  ZM ke schválení 
 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

1480/10 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 2346 o výměře 683 m2, st.p.č. 469/2 
o výměře 320 m2, st.p.č. 454/2 o výměře 162 m2, včetně stavby občanského 
vybavení bez č. p., část p.p.č. 276/9 o výměře cca 700 m2 a část p.p.č. 2347 
o výměře cca 660 m2, včetně porostů na pozemcích, vše v k.ú. Šumperk 
(dostavba ul. Langrovy – naproti hotelu HANSA) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 10. 2009 do 2. 11. 2009 dle usnesení rady města č. 4398/09 ze 
dne 8. 10. 2009, vydání příslibu prodeje p.p.č. 2346 o výměře 683 m2, st.p.č. 
469/2 o výměře 320 m2, st.p.č. 454/2 o výměře 162 m2, včetně stavby občanského 
vybavení bez č. p., část p.p.č. 276/9 o výměře cca 700 m2 a část p.p.č. 2347 
o výměře cca 660 m2, včetně porostů a oplocení na pozemcích, vše v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: výstavba parkovacího domu a polyfunkčních domů 
- kupní cena: 800,-- Kč/m2 + 1.300.000,-- Kč, jako druhá položka kupní ceny, 

která je stanovena jako ztráta za parkovné naproti hotelu HANSA (při 
stanovení kupní ceny za 1 m2 se počítá plocha pozemku jako celku bez 
rozlišení zastavěné a nezastavěné části pozemku), při podpisu smlouvy bude 
budoucím kupujícím uhrazeno 70 % kupní ceny 

- budoucí kupující: SAN-JV s. r. o., se sídlem Lidická 56, Šumperk, IČ 64618951 
- budoucí kupující zajistí na své náklady odstranění stavby na st.p.č. 454/2, 

včetně povolení k odstranění 
- budoucí kupující v rámci přípravy stavby zajistí na své náklady kácení stromů, 

včetně vyřízení rozhodnutí ke kácení 
- budoucí kupující se zavazuje, že odkoupí samostatnou kupní smlouvou 

inženýrské sítě – přípojka vody a kanalizace a chránička na teplovod a 
elektriku, smlouva bude uzavřena společně se smlouvou o smlouvě budoucí 
kupní, pokud nebude uzavřena kupní smlouva na převod vlastnických práv 
k inženýrským sítím, od svého záměru vydat příslib prodeje dle tohoto 
usnesení budoucí kupující odstoupí, tj. usnesení bude zrušeno v plném 
rozsahu 

- v rámci výstavby se stanovuje povinnost koordinovat stavební práce budoucího 
kupujícího s realizací projektu „Revitalizace ulice J. z Poděbrad...“ 

- náklady spojené s projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení 
budou hrazeny výhradně budoucím kupujícím, bez nároku na jejich 
kompenzaci v případě odstoupení od smlouvy ze strany jak budoucího 
kupujícího tak budoucího prodávajícího, nebo v případě dohody k ukončení 
sjednaného smluvního vztahu  
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- v rámci celkové výstavby polyfunkčních domů bude řešena úprava vodního 
toku, část p.p.č. 2159/5 v k.ú. Šumperk, kdy k potřebným úpravám bude 
uzavřena smlouva dle § 51 zák. č. 40/1964 Sb. OZ. Smlouva bude uzavřena 
na základě výzvy budoucího kupujícího, po odsouhlasení rozsahu prací 
odborem RÚI 

- budoucí prodávající se zavazuje, že uzavře s budoucím kupujícím  smlouvu dle 
§ 51 zák. č. 40/1964 Sb. na  výstavbu parkovacího domu a polyfunkčních 
domů po odsouhlaseném projektu zamýšlené výstavby s odborem RÚI  

- výstavba dle sjednaného účelu příslibu prodeje bude přizpůsobena úpravám 
vodního toku na části p.p.č.2159/5, pokud nedojde k dohodě úpravy toku mezi 
smluvními stranami, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy v plném 
rozsahu odstoupit 

- budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu do 31. 12. 2010 územní 
rozhodnutí a do 30. 9. 2011 stavební povolení k výstavbě dle sjednaného účelu 
příslibu prodeje, pokud nebude rozhodnutí předloženo, sjednává si budoucí 
prodávající právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit bez kompenzace 
nákladů spojených s přípravou projektové dokumentace ke stavbám, které 
budou předmětem smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

- budoucí prodávající si sjednává právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu 
v případě neuzavření smlouvy podle § 51 OZ – smlouva s právem provést 
stavbu – úprava vodního toku na p.p.č. 2159/5 a právem provést stavbu 
polyfunkčních domů a parkovacího domu na p.p.č. 2346 , st.p.č. 469/2, st.p.č. 
454/2, p.p.č. 276/9 a p.p.č. vše v k.ú. Šumperk bez kompenzace nákladů 
spojených s přípravou projektové dokumentace ke stavbám, které budou 
předmětem smlouvy dle § 51 OZ 

- budoucí kupující výhradně na své náklady provede úpravu vodoteče na p.p.č. 
2159/5 v k.ú. Šumperk, a to v části plánované dostavby, kdy rozsah a způsob 
úpravy bude odsouhlasen v rámci stavebního řízení   

- regulativa pro výstavbu:  
" parkovací dům - objekt „ j“ bude mít 3 NP + 1 NP otevřené s maximální 

výškou do 13 m, bude bezprostředně přiléhat k objektu na st.p.č. 471/1 
v k.ú. Šumperk tak, aby nevznikla žádná proluka. V parkovacím domě 
bude umístěno 146 parkovacích míst, stanovena dle přílohy č. 1 
článku 7 ČSN 736056 – 50 % pro podskupinu osobních vozidel O1 a 
50 % pro podskupinu osobních vozidel 02 

" polyfunkční dům – objekt „ I“ bude mít 4 NP s maximální výškou 
do 16 m 

" parkování dle sjednaného účelu příslibu prodeje bude pouze pro osobní 
automobily 

- výstavba dle sjednaného účelu příslibu prodeje bude zahájena do 31. 5. 2012 
a bude vydán kolaudační souhlas do 31. 12. 2013. Pokud nebude ke 
sjednanému účelu příslibu prodeje vydán kolaudační souhlas v termínu do 
31. 12. 2013, sjednává se smluvní pokuta ve výši 200.000,-- Kč, která bude 
uhrazena na základě výzvy budoucího prodávajícího 

- vlastnické právo k předmětu vydaného příslibu prodeje bude převedeno po 
dokončení 1 m hrubé stavby nad terénem 

 
Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1481/10 MJP - prodej bytového domu or. ozn. nám. Míru 3 

schvaluje 
přeřazení objektu bytového domu č. p. 1620 situovaného na pozemku st.p.č. 85, 
or. ozn. nám.Míru 3, Šumperk, s osmi byty ze seznamu majetku určeného 
k ponechání v majetku města do seznamu majetku určeného k prodeji. 
 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1482/10 MJP - prodej bytového domu or. ozn. nám. Míru 3 

schvaluje 
kupní cenu pro prodej bytových jednotek v domě č. p. 1620 na st.p.č. 85, 
or. ozn. nám. Míru 3, Šumperk, za kupní cenu KC = N x P x K, přičemž 
N – vyjadřuje hodnotu měsíčního nájemného ve výši 40,-- Kč/m2 podlahové plochy 
bytu 
P – je podlahová plocha bytu jako součet podlahových ploch všech místností bytu 
a jeho příslušenství 
K – je období 13 let, tedy hodnota 13, 
což činí 6.240,-- Kč/m2 podlahové plochy bytu. 
 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1483/10 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 41 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 2958/14 
v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/41 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucím 
kupujícím R. G., Šumperk, a to ke dni 31. 1. 2010. R. G., Šumperk, 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 R. F.  
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/41 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, 
s R. F., Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 2. 2010.   
 

Termín: 31.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1484/10 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1662/21 o výměře 21 m2, p.p.č. 1662/20 
o výměře 82 m2 a p.p.č. 1581/5 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Šumperk 
(or. zahrada u domu Čsl. armády 196/35, Šumperk) 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 5. 2007 do 30. 5. 2007 dle  usnesení rady města č. 732/07 ze 
dne 10. 5. 2007 a podle usnesení ZM č. 328/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým bylo 
schváleno  vydání příslibu prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1581/5 o výměře 
116 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Čsl. armády 196/35, Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  obch 44/2007/Vr – 

300,-- Kč/m2 
- kupující: F. a J. L., 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 
 

1485/10 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1662/21 o výměře 21 m2, p.p.č. 1662/20 
o výměře 82 m2 a p.p.č. 1581/5 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Šumperk 
(or. zahrada u domu Čsl. armády 196/35, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 5. 2007 do 30. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 732/07 ze 
dne 10. 5. 2007 a podle usnesení ZM č. 327/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým bylo 
schváleno vydání příslibu prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1662/20 o výměře 
82 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Čsl. armády 196/35, Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 45/2007/Vr – 

zahrada 300,-- Kč/m2, část sloužící jako vstup k trafostanic - 100,-- Kč/m2, 
kupní cena celkem 23.400,-- Kč 

- kupující: J. Z., 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 
 

1486/10 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1662/21 o výměře 21 m2, p.p.č. 1662/20 
o výměře 82 m2 a p.p.č. 1581/5 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Šumperk 
(or. zahrada u domu Čsl. armády 196/35, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 5. 2007 do 30. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 732/07 ze 
dne 10. 5. 2007 a podle usnesení ZM č. 326/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým bylo 
schváleno vydání příslibu prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1662/21 o výměře 
72 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Čsl. armády 196/35, Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 46/2007/Vr – 

300,-- Kč/m2 
- kupující: P. F., Šumperk 
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- 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 
 

1487/10 MJP - prodej  p.p.č. 83/8 o výměře 414 m2 v k.ú. Dolní Studénky 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009 dle usnesení rady města č. 4504/09 ze 
dne 5. 11. 2009, prodej p.p.č. 83/8 o výměře 414 m2 v k.ú. Dolní Studénky, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu 
- kupní cena: 60,-- Kč/m2 
- kupující: S. B., podíl ve výši 1/6, bytem Nový Malín, K. F., podíl ve výši 1/6, 

bytem Králec, J. M., podíl ve výši 1/6, bytem Šumperk, J. a R. N., podíl ve 
výši 1/6, bytem Králec, R. P., podíl ve výši 1/6, bytem Králec, J. a M. S., podíl 
ve výši 1/6, bytem Králec 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do KN, tj. kolek 
v hodnotě 500,-- Kč 

Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1488/10 MJP - prodej st.p.č. 3858/3 o výměře 8 m2, st.p.č. 3858/1 o výměře 17 m2, 
st.p.č. 5926/2 o výměře 23 m2, p.p.č. 1371/1 o výměře 53 m2, p.p.č. 1371/2 
o výměře 22 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. výpadovka ze Šumperka směr Nový 
Malín) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 11. 2009 do 14. 12. 2009 dle usnesení rady města č. 4582/09 ze 
dne 19. 11. 2009, prodej st.p.č. 3858/3 o výměře 8 m2, st.p.č. 3858/1 o výměře 
17 m2, st.p.č. 5926/2 o výměře 23 m2, p.p.č. 1371/1 o výměře 53 m2, p.p.č. 1371/2 
o výměře 22 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: dořešení majetkoprávních vztahů – stavba a pozemek jiného 

vlastníka  
- kupující: Zábřežská lesní a. s., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, 

PSČ 78901, IČ 45193185 
- kupní cena: dle znaleckého posudku 47.950,-- Kč, výše kupní ceny sjednána  

smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 145/2003 ze dne 16. 10. 2003, do 
kupní ceny bude započítána složená záloha na kupní cenu ve výši 3.500,-- Kč, 
která byla uhrazena v souladu se smlouvou obch 145/2003  

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

 
Termín: 31.05.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1489/10 MJP - změna usnesení ZM č. 798/07 ze dne 19. 6. 2008 ve znění usnesení ZM 
č. 1121/09 ze dne 23. 4. 2009 (výstavba polyfunkčního domu při ul. 
Krameriově) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 798/07 ze dne 19. 6. 2008 ve znění usnesení č. 1121/09 
ze dne 23. 4. 2009, kterým bylo schváleno vydání příslibu prodeje části p.p.č. 
1632/9 v k.ú. Šumperk, dle nově zapsaného GP p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk, 
budoucí kupující J. N., Šumperk. 
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0030/2008/vr ze dne 
15. 9. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 7. 2009, které spočívají: 
- posunutí termínu předložení potvrzeného ohlášení výstavby nebo stavebního 

povolení na výstavbu v souladu s územním plánem na p.p.č. 1632/10 v k.ú. 
Šumperk z data 31. 12. 2009 na nově stanovený termín 31. 3. 2011, dle čl. IV. 
odst. 3 smlouvy 

- v souladu s posunutím termínu předložení stavebního povolení se stanovuje 
nově termín vydání kolaudačního souhlasu takto: stavba bude povolena 
k užívání nebo bude vydán kolaudační souhlas do 24 měsíců od 
pravomocného stavebního povolení, dle čl. IV. odst. 5 smlouvy 

- budoucí kupující před podpisem dodatku uhradí smluvní pokutu ve výši 
18.000,-- Kč. Smluvní pokuta je stanovena dohodou s ohledem na vyvolanou 
investici společností ČEZ Distribuce, a. s. 

Dále zůstávají podmínky sjednané smluvní pokuty pro případ nesplnění podmínky 
předložení pravomocného stavebního povolení nebo p ředložení potvrzeného 
ohlášení tak, jak byly sjednány dodatkem č. 1 k obch 0030/2008. 
 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 798/07 ze dne 19. 6. 2008 ve 
znění usnesení ZM č. 1121/09 ze dne 23. 4. 2009 zůstávají beze změny. 
 

Termín: 28.02.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1490/10 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 146/4 o výměře 144 m2 v k.ú. Horní 
Temenice (or. zahrada u domu Bohdíkovská 3005/32, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 4. 2001 do 2. 5. 2001 dle  usnesení rady města č. 3810/01 ze 
dne 5. 4. 2001 a podle usnesení ZM č. 1577/01 ze dne 21. 6. 2001, kterým bylo 
schváleno vydání příslibu prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 146/4 o výměře 144 m2 
v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 146/2001/Vr – 

250,-- Kč/m2 
- kupující: P. J., 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 
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1491/10 MJP - prodej bytové jednotky v domě B. Němcové 6 

ruší 
usnesení  ZM  č. 1363/09 ze dne 17. 9. 2009 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1492/10 MJP - prodej bytové jednotky v domě B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3235/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej bytové jednotky č. 890/2 v domě č. p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 97,40 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 976/10000 na společných částech domu č. p. 890 
na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 976/10000 na pozemku st.p.č. 
1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího zázemí k domu o výměře 
71 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: S. L., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 451.228,-- Kč (po odpočtu 

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

tj. 3.494,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 2.087,-- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci 10 % činí 

11.237,-- 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1493/10 MJP - prodej bytů v domě Vančurova 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 12. 2009 do 18. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4445/09 ze dne 22. 10. 2009, prodej bytové jednotky č. 702/1 v domě č. p. 702 
(or. ozn. Vančurova 17) včetně příslušenství o celkové výměře 84,58 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2076/10000 na společných částech domu 
č. p. 702 na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2076/10000 na pozemku 
st.p.č. 875 zastavěného domem o výměře 223 m2 a tvořícího zázemí k domu 
o výměře 95 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: R. L., Šumperk 
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- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 391.836,-- Kč (po odpočtu 
slevy 5 %) 

- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,-- Kč/m2, 
tj. 4.861,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 5.917,-- 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1494/10 MJP - prodej bytů v domě Vančurova 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 12. 2009 do 18. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4445/09 ze dne 22. 10. 2009, prodej bytové jednotky č. 702/2 v domě č. p. 702 
(or. ozn. Vančurova 17) včetně příslušenství o celkové výměře 96,44 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2367/10000 na společných částech domu 
č. p. 702 na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2367/10000 na pozemku 
st.p.č. 875 zastavěného domem o výměře 223 m2 a tvořícího zázemí k domu 
o výměře 95 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: K. a M. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 446.780,-- Kč (po odpočtu 

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

tj. 5.542,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 6.746,-- 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1495/10 MJP - prodej bytů v domě Vančurova 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 12. 2009 do 18. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4445/09 ze dne 22. 10. 2009, prodej bytové jednotky č. 702/3 v domě č. p. 702 
(or. ozn. Vančurova 17) včetně příslušenství o celkové výměře 42,66 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1047/10000 na společných částech domu 
č. p. 702 na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1047/10000 na pozemku 
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st.p.č. 875 zastavěného domem o výměře 223 m2 a tvořícího zázemí k domu 
o výměře 95 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: B. M., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 197.632,-- Kč (po odpočtu 

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

tj. 2.452,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 2.984,-- 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1496/10 MJP - prodej bytů v domě Vančurova 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 12. 2009 do 18. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4445/09 ze dne 22. 10. 2009, prodej bytové jednotky č. 702/4 v domě č. p. 702 
(or. ozn. Vančurova 17) včetně příslušenství o celkové výměře 48,45 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1189/10000 na společných částech domu 
č. p. 702 na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1189/10000 na pozemku 
st.p.č. 875 zastavěného domem o výměře 223 m2 a tvořícího zázemí k domu 
o výměře 95 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: S. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 236.269,-- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,-- Kč/m2, 

tj. 2.784,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 3.387,-- Kč 
- cena za opravy a výměny zařizovacích předmětů provedené v bytě po 

1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 10 % činí 14.020,-- 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 76.938,-- 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1497/10 MJP - prodej bytů v domě Vančurova 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 12. 2009 do 18. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4445/09 ze dne 22. 10. 2009, prodej bytové jednotky č. 702/6 v domě č. p. 702 
(or. ozn. Vančurova 17) včetně příslušenství o celkové výměře 48,45 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 996/10000 na společných částech domu č. p. 702 
na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 996/10000 na pozemku st.p.č. 875 
zastavěného domem o výměře 223 m2 a tvořícího zázemí k domu o výměře 
95 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: M. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 187.996,-- Kč (po odpočtu 

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

tj. 2.332,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 2.839,-- 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1498/10 MJP - prodej bytů v domě Vančurova 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 2. 12. 2009 do 18. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4445/09 ze dne 22. 10. 2009, prodej bytové jednotky č. 702/7 v domě č. p. 702 
(or. ozn. Vančurova 17) včetně příslušenství o celkové výměře 35,66 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 876/10000 na společných částech domu č. p. 702 
na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 876/10000 na pozemku st.p.č. 875 
zastavěného domem o výměře 223 m2 a tvořícího zázemí k domu o výměře 
95 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: H. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 173.898,-- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,-- Kč/m2, 

tj. 2.051,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 2.497,-- 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 53.540,-- 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 

- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
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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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1499/10 MJP - prodej bytů v domě Myslbekova 6 a zahrady za domem p.č. 468/6 
o výměře 318 m2  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4511/09 ze dne 5. 11. 2009, prodej bytové jednotky č. 876/1 v domě č. p. 876 
(or. ozn. Myslbekova 6) včetně příslušenství o celkové výměře 59,71 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2432/10000 na společných částech domu 
č. p. 876 na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2432/10000 na 
pozemku st.p.č. 1024 zastavěného domem o výměře 154 m2 a tvořícího zázemí 
k domu o výměře 110 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: V. D., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 266.309,-- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,-- Kč/m2, 

tj. 3.933,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 8.026,-- Kč 
- celková cena za opravy a výměny zařizovacích předmětů provedené v bytě po 

1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 10 % činí 25.792,-- 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 91.218,-- 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1500/10 MJP - prodej bytů v domě Myslbekova 6 a zahrady za domem p.č. 468/6 
o výměře 318 m2  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4511/09 ze dne 5. 11. 2009, prodej bytové jednotky č. 876/2 v domě č. p. 876 
(or. ozn. Myslbekova 6) včetně příslušenství o celkové výměře 54,93 m2, 
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spoluvlastnický podíl o velikosti 2238/10000 na společných částech domu 
č. p. 876 na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2238/10000 na 
pozemku st.p.č. 1024 zastavěného domem o výměře 154 m2 a tvořícího zázemí 
k domu o výměře 110 m2, vše v k.ú. Šumperk,  za těchto podmínek: 
- kupující: L. G., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 232.659,-- Kč (po odpočtu 

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

tj. 3.619,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 7.385,-- Kč 
- celková cena za opravy a výměny zařizovacích předmětů provedené v bytě po 

1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 10 % činí 3.795,-- 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1501/10 MJP - prodej bytů v domě Myslbekova 6 a zahrady za domem p.č. 468/6 
o výměře 318 m2  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4511/09 ze dne 5. 11. 2009, prodej bytové jednotky č. 876/3 v domě č. p. 876 
(or. ozn. Myslbekova 6) včetně příslušenství o celkové výměře 48,89 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1991/10000 na společných částech domu 
č. p. 876 na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1991/10000 na 
pozemku st.p.č. 1024 zastavěného domem o výměře 154 m2 a tvořícího zázemí 
k domu o výměře 110 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: V. J., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 207.294,-- Kč (po odpočtu 

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

tj. 3.219,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 6.570,-- 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1502/10 MJP - prodej bytů v domě Myslbekova 6 a zahrady za domem p.č. 468/6 
o výměře 318 m2  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4511/09 ze dne 5. 11. 2009, prodej bytové jednotky č. 876/4 v domě č. p. 876 
(or. ozn. Myslbekova 6) včetně příslušenství o celkové výměře 33,02 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1345/10000 na společných částech domu 
č. p. 876 na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1345/10000 na 
pozemku st.p.č. 1024 zastavěného domem o výměře 154 m2 a tvořícího zázemí 
k domu o výměře 110 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: M. D., Radomilov 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 152.973,-- Kč (po odpočtu 

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

tj. 2.175,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 4.439,-- 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1503/10 MJP - prodej bytů v domě Myslbekova 6 a zahrady za domem p.č. 468/6 
o výměře 318 m2  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4511/09 ze dne 5. 11. 2009, prodej bytové jednotky č. 876/6 v domě č. p. 876 
(or. ozn. Myslbekova 6) včetně příslušenství o celkové výměře 28,00 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1141/10000 na společných částech domu 
č. p. 876 na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1141/10000 na 
pozemku st.p.č. 1024 zastavěného domem o výměře 154 m2 a tvořícího zázemí 
k domu o výměře 110 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: J. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 96.271,-- Kč (po odpočtu slevy 

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

tj. 1.845,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 3.765,-- 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1504/10 MJP - prodej bytů v domě Myslbekova 6 a zahrady za domem p.č. 468/6 
o výměře 318 m2  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4511/09 ze dne 5. 11. 2009, prodej bytové jednotky č. 876/5 v domě č. p. 876 
(or. ozn. Myslbekova 6) včetně příslušenství o celkové výměře 20,95 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 853/10000 na společných částech domu č. p. 876 
na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 853/10000 na pozemku 
st.p.č. 1024 zastavěného domem o výměře 154 m2 a tvořícího zázemí k domu 
o výměře 110 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: M. P., Bludov 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 72.031,-- Kč (po odpočtu slevy 

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

tj. 1.379,-- Kč a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,-- Kč/m2, tj. 2.815,-- 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1505/10 MJP - prodej bytů v domě Myslbekova 6 a zahrady za domem p.č. 468/6 
o výměře 318 m2  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4512/09 ze dne 5. 11. 2009, prodej pozemku p.č. 468/6 o výměře 318 m2 v obci 
a k.ú. Šumperk včetně součástí a příslušenství (zahrada za domem or. ozn. 
Myslbekova 6), za těchto podmínek: 
- kupující: V. D., Šumperk, podíl ve výši 1/6, L. G., Šumperk, podíl ve výši 1/6, 

V. J., Šumperk, podíl ve výši 1/6, M. D., Radomilov, podíl ve výši 1/6, J. H., 
Šumperk, podíl ve výši 1/6, a M. P., Bludov, podíl ve výši 1/6 

- kupní cena 300,-- Kč/m2 
- úhrada 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: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1506/10 MJP - žádost M. M., Šumperk 

schvaluje 
vyhovět žádosti M. M., Šumperk, a prodloužit lhůtu splatnosti kupní ceny danou 
čl. III. kupní smlouvy č. MP-K/0175/2009 tak, že nová lhůta splatnosti je 180 dnů 
od uzavření smlouvy s tím, že kupující nemá nárok na slevu 5 % z kupní ceny 
bytové jednotky. 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1507/10 MJP - žádost V. H., Šumperk 

schvaluje 
nevyhovět žádosti V. H., Šumperk, o udělení souhlasu s postoupením nabídky na 
prodej bytové jednotky č. 702/5 v domě č. p. 702 (or. ozn. Vančurova 17) včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 1449/10000 na společných částech domu 
č. p. 702 na st.p.č. 875 a na pozemku st.p.č. 875, vše v k.ú. Šumperk, na jeho 
bratra Z. H., Bystřice pod Hostýnem. 
 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1508/10 MJP - výkup pozemku ve ZJE p.č. 679/4 o výměře 1 200 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice (or. nad ulicí Prievidzskou) 

schvaluje 
odkoupení pozemku ve ZJE původ grafický příděl p.č. 679/4 o výměře 1 200 m2 
v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: sjednocení vlastnictví lokality nad ul. Prievidzskou 
- prodávající: A. A., Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena dohodou: 180,-- Kč/m2, tj. 216 000,-- Kč 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
Termín: 31.05.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1509/10 MJP - příslib prodeje části pozemku p. č. 262/1 o výměře cca 120 m2 

v k.ú. Šumperk (or. chodník před provozovnou Blue Star Bowling) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 12. 2009 do 28. 12. 2009 dle usnesení rady města č. 4665/09 ze 
dne 3. 12. 2009, příslib prodeje části pozemku p. č. 262/1 o výměře cca 120 m2 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
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- účel budoucího prodeje: vybudování trvalé restaurační zahrádky 
- budoucí kupující: LUCKY Plus, s. r. o., se sídlem Hlavní třída 2802/16A, 

Šumperk, IČ 25390406 
- kupní cena pozemku: 500,-- Kč/m2 
- kupní cena stavby chodníku ze zámkové dlažby: 467,-- Kč/m2, která je 

stanovena na základě znaleckého posudku 
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % celkové kupní ceny do 30 dnů ode 

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

a to do 31. 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 p.p.č. 262/1 v k.ú. Šumperk zřídí stavebníkovi právo 
provést stavbu „trvalé restaurační zahrádky“ na p.p.č. 262/1 v k.ú. Šumperk 

- projektová dokumentace bude předem odsouhlasena odborem RUI Městského 
úřadu Šumperk 

- kupní smlouva bude realizována po dokončení stavby „trvalé restaurační 
zahrádky“, po zaměření skutečného stavu stavby geometrickým plánem, který 
nechá vyhotovit na své náklady kupující a po schválení prodeje 
zastupitelstvem města, nejpozději do 31. 12. 2012 

- pro případ nedodržení účelu budoucího prodeje, tj. vybudování trvalé 
restaurační zahrádky, bude sjednána smluvní pokuta ve výši 100 000,-- Kč 

 
Termín: 31.05.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1510/10 MJP - prodej části pozemků kolem budovy č. p. 90 v k.ú. Šumperk (při ulici 
Tatranské a A. Kašpara) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 12. 2009 do 28. 12. 2009 dle usnesení rady města č. 4661/09 ze 
dne 3. 12. 2009, prodej části p.p.č. 2037/1 o výměře 11 m2 označené jako díl „a“, 
části p.p.č. 25/1 o výměře 9 m2 označené jako díl „c“ a části p.p.č. 2035/3 
o výměře 0,19 m2 označené jako díl „b“, a to geometrickým plánem č. 5638-
96/2009 ze dne 14. 12. 2009, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu č. p. 90 
- kupující: NOURRITURE, s. r. o., se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3, Žižkov, 

PSČ 13000, IČ 26870339 
- kupní cena: 500,-- 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 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení předmětných 

pozemků uhradilo město Šumperk 
- před uzavřením kupní smlouvy kupující zajistí technickým opatřením na vlastní 

náklady prostor mezi chodníkem a budovou č. p. 90 z hlediska bezpečnosti 
provozu, jehož provedení bude schváleno Odborem dopravy Městského úřadu 
Šumperk 

Termín: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1511/10 MJP - zrušení usnesení ZM č. 1074/09 ze dne 12. 3. 2009 

ruší 
usnesení ZM č. 1074/09 ze dne 12. 3. 2009 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1512/10 MJP - příslib prodeje částí pozemků o celkové výměře cca 416 m2 

v k.ú. Šumperk (or. mezi stavbami řadových garáží při ul. Banskobystrické 
a bývalou Panelárnou) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 11. 2009 do 14. 12. 2009 dle usnesení rady města č. 4573/09 
a č. 4574/09 ze dne 19. 11. 2009, příslib prodeje části p.p.č. 1463/2 o výměře cca 
1 m2, části p.p.č. 1553/4 o výměře cca 405 m2 a části p.p.č. 2254/12 o výměře cca 
10 m2 včetně porostu, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje: přístup pro pěší a rozšíření areálu firmy 
- budoucí kupující: ACTUEL a. s., se sídlem Jednořadá 1051/53, Praha 6, 

PSČ 160 00, IČ 28210328 
- kupní cena: 300,-- Kč/m2 za část p.p.č. 1463/2 o výměře cca 1 m2,  část p.p.č. 

1553/4 o výměře cca 170 m2 a část p.p.č. 2254/12 o výměře cca 10 m2, vše 
v k.ú. Šumperk 

   200,-- Kč/m2 za část p.p.č. 1553/4 o výměře 235 m2 v k.ú. Šumperk 
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % celkové kupní ceny do 30 dnů ode 

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

a to do 31. 12. 2015 
- kupní smlouva bude realizována po provedení zápisu vlastnického práva pro 

spol. ACTUEL a. s. k pozemkům v areálu spol. ZAPA beton a. s. do katastru 
nemovitostí, za účelem jejichž odprodeje byla mezi spol. ZAPA beton a. s. 
a spol. ACTUEL a. s. uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ze dne 
27. 12. 2007 ve znění dodatků, nejpozději však do 31. 12. 2015. 
O provedení vkladu vlastnického práva budoucí kupující budoucího 
prodávajícího písemně bezodkladně vyrozumí 

- budoucí kupující umožní vstup na pozemky, které jsou p ředmětem budoucí 
koupě, za účelem údržby garáží stojících na sousedních pozemcích  

- budoucí kupující má právo oplotit na své náklady předmět budoucí koupě  
- budoucí kupující zajistí na své náklady údržbu stromů na pozemcích, které 

jsou předmětem budoucí koupě. Pro účely případného kácení stromů požádá 
budoucí kupující budoucího prodávajícího o uzav ření smlouvy o výpůjčce 

 
Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1513/10 MJP - bezúplatný převod spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města 
Šumperka na pozemcích v k.ú. Vikýřovice (podíly na pozemcích pod silnicí 
III. třídy) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 11. 2009 do 14. 12. 2009 dle usnesení RM č. 4597/09 ze dne 
19. 11. 2009 bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti 3/32 na 
pozemku p.č. 1892/13 o výměře 76 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3/32 
na pozemku p.č. 1892/12 o výměře 100 m2 v k.ú. Vikýřovice, a to z majetku města 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, do majetku 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, 
PSČ 779 11, IČ 6609460, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, 
PSČ 772 11, IČ 70960399, za těchto podmínek: 
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku pod 

stavbou silnice III. třídy 
- nabyvatel zajistí na své náklady vyhotovení darovací smlouvy a uhradí správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1514/10 MJP - bezúplatný převod pozemků o celkové výměře 1 477 m2 v k. ú. Dolní a 
Horní Temenice (pozemky pod silnicí III. třídy, or. ul. Temenická) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 2. 2009 do 25. 2. 2009 dle usnesení RM č. 3254/09 ze dne 
5. 2. 2009 bezúplatný převod p.p.č. 100/7 o výměře 16 m2, p.p.č. 104/11 o výměře 
218 m2, p.p.č. 285/4 o výměře 51 m2, p.p.č. 920/14 o výměře 165 m2, p.p.č. 
920/11 o výměře 62 m2, p.p.č. 919/21 o výměře 159 m2, p.p.č. 919/24 o výměře 
688 m2, p.p.č. 285/6 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice a p.p.č. 1275/22 
o výměře 114 m2 v k.ú. Horní Temenice, z majetku města Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, do majetku Olomouckého kraje, se 
sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 6609460, ve 
správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem 
Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399, za těchto 
podmínek: 
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům 

pod stavbou silnice III. třídy 
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1515/10 MJP - bezúplatné nabytí pozemků o celkové výměře 3 861 m2 v k.ú. Dolní a 
Horní Temenice (pozemky pod chodníky a veřejnou zelení, or. ul. Temenická)  

schvaluje 
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bezúplatný převod p.p.č. 918/2 o výměře 156 m2, p.p.č. 918/3 o výměře 143 m2, 
p.p.č. 918/4 o výměře 30 m2, p.p.č. 918/5 o výměře 343 m2, p.p.č. 918/6 o výměře 
283 m2, p.p.č. 918/7 o výměře 257 m2, p.p.č. 918/8 o výměře 43 m2, p.p.č. 918/9 
o výměře 6 m2, p.p.č. 919/4 o výměře 31 m2, p.p.č. 919/5 o výměře 150 m2, 
p.p.č. 919/6 o výměře 98 m2, p.p.č. 919/7 o výměře 212 m2, p.p.č. 304/5 o výměře 
157 m2, p.p.č. 919/11 o výměře 72 m2, p.p.č. 919/12 o výměře 32 m2, p.p.č. 
919/13 o výměře 188 m2, p.p.č. 919/14 o výměře 26 m2, p.p.č. 919/15 o výměře 
386 m2, p.p.č. 919/16 o výměře 45 m2, p.p.č. 919/17 o výměře 67 m2, 
p.p.č. 919/18 o výměře 73 m2, p.p.č. 919/19 o výměře 45 m2, p.p.č. 919/20 
o výměře 8 m2, p.p.č. 919/22 o výměře 275 m2, p.p.č. 919/23 o výměře 453 m2, 
p.p.č. 919/25 o výměře 45 m2, vše v k. ú. Dolní Temenice, a p.p.č. 1275/18 
o výměře 176 m2, p.p.č. 1275/19 o výměře 34 m2, p.p.č. 1275/20 o výměře 5 m2, 
p.p.č. 1275/21 o výměře 16 m2, p.p.č. 1275/23 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Horní 
Temenice, z majetku Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 6609460, ve správě Správy silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 
Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399, do majetku města Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, za těchto podmínek: 
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávních vztahů 
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1516/10 MJP - uzavření souhlasného prohlášení na p.p.č. 388/3 a p.p.č. 388/4 
v k.ú. Horní Temenice (or. ul. Bohdíkovská) 

schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Šumperk, zastoupeným  starostou 
Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, 
a Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, 
PSČ 130 00, IČ 45797072, zastoupený vedoucím územního pracoviště PF ČR 
Šumperk Ing. Janem Tomečkem, se sídlem Nemocniční 53, Šumperk, v souladu 
§ 2, odst. 1, písm. a), zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí 
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, a v souladu s § 7, odst. 1, zák. 
č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 
v platném znění, na základě kterého dojde k zápisu vlastnického práva ve 
prospěch města Šumperka, a to nemovitosti p.p.č. 388/3 o výměře 408 m2 a p.p.č. 
388/4 o výměře 64 m2 v k.ú. Horní Temenice. 
 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1517/10 MJP - správa majetku – nevyměření poplatku z prodlení 

schvaluje 
nevyměřovat a nevymáhat poplatek z prodlení pro nájemce J. R., Šumperk, 
v celkové výši 27 520,-- Kč, vzniklý z pohledávek z nájemného a služeb, 
spojených s užíváním obecního bytu v letech 2006 a 2007, které nebyly vymáhány 
soudní cestou a byly nájemcem uhrazeny v plné výši. 
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Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1518/10 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1320/2 o výměře 1 161 m2 

v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu 8. května 560/10, Šumperk, za restaurací 
Grand, vedle autoškoly) 

schvaluje 
ukončení vydaného příslibu prodeje založeného smlouvou o smlouvě budoucí 
kupní obch 3/2007/Vr ze dne 29. 10. 2007, jehož p ředmětem vydaného příslibu 
prodeje je spoluvlastnický  podíl o velikosti 7/10 p.p.č.  1320/2 v k.ú. Šumperk. 
Budoucí kupující: V. S., Šumperk. Budoucí prodávající město Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1 Šumperk, IČ 00303461, vrátí budoucímu kupujícímu složenou 
zálohu na kupní cenu ve výši 2.000,-- Kč do 14 dnů ode dne podpisu dohody 
k ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní obch 3/2007/Vr. 
 

Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1519/10 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1320/2 o výměře 1 161 m2 

v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu 8. května 560/10, Šumperk, za restaurací 
Grand, vedle autoškoly) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  1. 8. 2006 do 17. 8. 2006 dle usnesení rady města č. 4940/06 ze 
dne 27. 7. 2006 a podle usnesení ZM č. 1756/06 ze dne 14. 9. 2006, ZM č. 316/07 
ze dne 21. 6. 2007 a ZM č. 435/07 ze dne 13. 9. 2007, kterými bylo schváleno 
vydání příslibu prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1320/2 o výměře 1 161 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 0003/2007/Vr – 

300,-- Kč/m2 zahrada – 1 031 m2, 200,-- Kč/m2 – 130 m2, v celkové kupní ceně 
je zohledněna sleva 50.000,-- Kč za odstranění altánu. Kupující, kteří nebudou 
mít k datu podpisu kupní smlouvy  uhrazenu kupní cenu jako celek, uhradí 
doplatek kupní ceny při podpisu kupní smlouvy 

- kupující: 
M. G., Šumperk, podíl ve výši 15/100, kupní cena 42.795,-- Kč 
M. K., Šumperk, podíl ve výši 32/100, kupní cena 91.296,-- Kč 
J. K., Šumperk, podíl ve výši 10/100, kupní cena 28.530,-- Kč 
P. H., Šumperk, podíl ve výši 7/100, kupní cena 19.971,-- Kč 
Z. H., Šumperk, podíl ve výši 12/100, kupní cena 34.236,-- Kč 
R. a P. N., Šumperk, podíl ve výši 15/100, kupní cena 72.795,-- Kč 
R. P., Šumperk, podíl ve výši 9/100,   kupní cena 25.677,-- Kč 

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

- kupující jsou povinni respektovat zapsané věcné břemeno vjezdu ke stavbě na 
st.p.č. 5096 v k.ú. Šumperk 

Termín: 31.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1520/10 MJP - výkup pozemků od soukromých osob v lokalitě Šumperský kotel 

schvaluje 
trvat na kupní ceně ve výši 55,-- Kč/m2 pro výkup pozemků p.č 1940/6, p.č. 
1940/1, p.č. 1940/5, st.p.č. 1823 a p.č. 1940/4 o celkové výměře 11 776 m2, vše 
v k.ú. Šumperk, která byla schválena usnesením ZM č. 1644/06 ze dne 
20. 4. 2006 ve znění usnesení ZM č. 775/08 ze dne 19. 6. 2008, a v případě, že 
tato výše kupní ceny nebude vlastníky akceptovaná, od záměru koupě odstoupit. 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1521/10 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 556/32 o výměře 593 m2 

v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Zábřežská 1283/36, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  26. 9. 2006 do 19. 10. 2006 dle usnesení rady města č. 5154/06 ze 
dne 21. 9. 2006, kterým bylo schváleno vydání příslibu prodeje, realizaci prodeje 
p.p.č. 556/32 o výměře 593 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 0056/2006/Vr – 

300,-- Kč/m2 
- kupující: 

J. a V. V., Šumperk, podíl ve výši 28/100, kupní cena 49.812,-- Kč 
M. J., Šumperk, podíl ve výši 24/100, kupní cena 42.696,-- Kč 
Z. a L. P., Šumperk, podíl ve výši 26/100, kupní cena 46.254,-- Kč 
T. a I. L., Šumperk, podíl ve výši 22/100, kupní cena 39.138,-- Kč 

- 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 
 

1522/10 Městský program prevence kriminality na rok 2010 a vyčlenění finančních 
prostředků 

schvaluje 
Městský program prevence kriminality na rok 2010. 
 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1523/10 Nominace na Ceny Olomouckého kraje 

schvaluje 
nominaci na Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2009: 
- v kategorii č. 1 „Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury“ pro pana Aloise 

Motýla 
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- v kategorii č. 2A „Výjimečný počin roku 2009 v oblasti profesionálního umění - 
hudba“ pro akci Klášterních hudebních slavností, pořádanou panem 
MgA. Romanem Janků 

- v kategorii č. 2B „Výjimečný počin roku 2009 v oblasti profesionálního umění - 
výtvarné umění“ pro galeristu a výtvarníka Miroslava Kovala za vedení Galerie 
Jiřího Jílka a organizaci výstav předních českých výtvarníků - Oldřich Šembera 
„Přírodou“ - listopad 2009, Jaroslav Pulicar „Cestou“ - prosinec 2009 

- v kategorii č. 2C „Výjimečný počin roku 2009 v oblasti divadla“ pro herce Petra 
Komínka za ztvárnění role Alfreda Habigera v inscenaci Zánik samoty Berhof 

- v kategorii č. 2D „Výjimečný počin roku 2009 v oblasti filmu, rozhlasu a 
televize“ pro VistaFilm Šumperk za dokumentární film o městě Šumperku 

- v kategorii č. 2E „Výjimečný počin roku 2009 v oblasti literatura“ pro Miroslava 
Kubíčka za knihu Pradědovy pohádky 

- v kategorii č. 3 „Výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti 
v roce 2009“ pro Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 

- v kategorii č. 4 „Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních 
hodnot v roce 2009“ pro akci „Město čte knihu“, pořádanou Městskou 
knihovnou Šumperk 

- v kategorii č. 5 „Osobnost roku 2009 v oblasti kultury“ pro akademického malí ře 
Lubomíra Bartoše 

Termín: 28.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1524/10 Změna na pozici tajemníka kontrolního výboru 

bere na vědomí 
žádost Evy Malé a schvaluje její uvolnění z funkce tajemníka kontrolního výboru 
k 31. 1. 2010. 

 

1525/10 Změna na pozici tajemníka kontrolního výboru 

jmenuje 
Helenu Hlouškovou tajemnicí kontrolního výboru s účinností od 1. 2. 2010. 
 

Termín: 01.02.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1526/10 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 10. 12. 2009 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 10. 12. 2009. 
 
 
 
 
 
 

                  Ing. Marek Zapletal v. r.               Ing. Petr Suchomel v. r. 
  1. místostarosta            2. místostarosta 


