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Spis. zn.: 24973/2010 
č. j.: 24980/2010 

U S N E S E N Í  

z 33. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 11. 3. 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. 

1527/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1176/09, 1334/09, 1472/10, 1473/10, 1474/10, 1475/10, 1476/10, 1477/10, 
1478/10, 1479/10, 1481/10, 1482/10, 1483/10, 1489/10, 1491/10, 1506/10, 
1507/10, 1511/10, 1517/10, 1522/10, 1523/10, 1525/10 
 

1528/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1644/06 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  775/08 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  881/08 do 17.06.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1177/09 do 22.04.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1252/09 do 22.04.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1253/09 do 22.04.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1377/09 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1529/10 Podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka 

ruší 
usnesení ZM č. 1421/09 ze dne 10. 12. 2009 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 11.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1530/10 Obecné podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu 
města Šumperka 

schvaluje 
obecné podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka. 

Termín: 11.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1531/10 Speciální podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka 
v oblasti výkonnostního sportu 

schvaluje 
speciální podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka na činnost 
organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů. 
 

Termín: 11.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

1532/10 Speciální podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
speciální podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města Šumperka. 
 

Termín: 11.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1533/10 Speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost z rozpočtu města 
Šumperka 

schvaluje 
speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost z rozpočtu města 
Šumperka. 

Termín: 11.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1534/10 Poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka na rok 2010 soukromým školám 
a Ječmínku o. p. s. 

schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka na rok 2010 pro 
subjekty: 
- Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské škola 

logopedická Schola Viva, o. p. s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk, 
IČ 25827707, ve výši 670 tisíc Kč 

- Základní škola a střední škola Pomněnka o. p. s., Šumavská 13, 
787 01 Šumperk, IČ 25828274, ve výši 258 tisíc Kč 

- Ječmínek o. p. s., Evaldova 25, 787 01 Šumperk, IČ 26835932, ve výši 
376 tisíc Kč 

 
Smlouvy budou uzavřeny v souladu se schválenými „Obecnými podmínkami pro 
poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka“. 
 
 

Termín: 11.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1535/10 Ceny města Šumperka za rok 2009 - vyhodnocení 

uděluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ceny města Šumperka za rok 2009 
v těchto kategoriích: 
 
Kultura Festival Blues Alive, organizátor DK Šumperk 

zastoupený Mgr. Vladimírem Rybičkou 
Sport Družstvo dívek Gymnázia Šumperk a Lucie 

Domská 
Sociální služby   Dagmar Bundilová za práci v Charitě Šumperk 
Vzdělávání    Mgr. Milada Sobková 
Architektura – novostavba  Polyfunkční dům, Lautnerova 3171/4, Šumperk 
Architektura – rekonstrukce Zábavní a gastronomické centrum MAJÁK, 

Husitská 2635/2, Šumperk 
Humanitární čin  Sbor dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice 
Cena mladých   Pavla Doležalová 
Přínos městu   Jiří Hrubý 
 

Termín: 15.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

1536/10 Zpráva o inventarizaci majetku 

bere na vědomí 
a) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31. 10. 2009 

a k 31. 12. 2009 
b) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31. 10. 2009 

a k 31. 12. 2009 užívaného příspěvkovými organizacemi 
 

 

1537/10 MJP - prodej části p.p.č. 2075/3 o výměře 1 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP zak. 
č. 5637-95/2009 st.p.č. 1341/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Bří Čapků 
u archivu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 1. 2010 do 3. 2. 2010 dle usnesení rady města č. 4781/10 ze 
dne 14. 1. 2010, prodej části p.p.č. 2075/3 v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5637-
95/2009 st.p.č. 1341/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: F. a J. L., Šumperk 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 1.200,- 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 za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1538/10 MJP - prodej části st.p.č. 1593/2 o výměře 353 m2 a p.p.č. 1999/4 o výměře 
341 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5654-106/2009 st.p.č. 1593/2 
o výměře 334 m2, p.p.č. 1999/4 o výměře 93 m2, p.p.č. 1999/20 o výměře 
81 m2, p.p.č. 1999/21 o výměře 100 m2 a p.p.č. 1999/22 o výměře 86 m2, vše 
v k.ú. Šumperk (pozemky u domu Reissova 1454/25, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 8. 6. 2009 do 24. 6. 2009 dle usnesení rady města č. 3845/09 ze 
dne 4. 6. 2009, prodej části st.p.č. 1593/2 o výměře 353 m2 a p.p.č. 1999/4 
o výměře 341 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5654-106/2009 st.p.č. 
1593/2 o výměře 334 m2, p.p.č. 1999/4 o výměře 93 m2, p.p.č. 1999/20 o výměře 
81 m2, p.p.č. 1999/21 o výměře 100 m2 a p.p.č. 1999/22 o výměře 86 m2, vše 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: zahrada  vstupy a vjezdy k domům 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: Z. K., Šumperk, podíl ve výši 1/4 na st.p.č. 1593/2 a pozemek 

p.č. 1999/21 o výměře 100 m2 v k.ú. Šumperk, A. L., Šumperk, podíl ve výši 
1/4 na st.p.č. 1593/2 a pozemek p.č. 1999/4 o výměře 93 m2 v k.ú. Šumperk, 
M. a E. Č., Šumperk, podíl ve výši 1/4 na st.p.č. 1593/2 a pozemek 
p.č. 1999/22 o výměře 86 m2 v k.ú. Šumperk, M. N., Hoštejn, a D. N., Zborov, 
podíl ve výši 1/4 na st.p.č. 1593/2 a pozemek p.č. 1999/20 o výměře 81 m2 

v k.ú. Šumperk. Pozemky jsou nově označeny dle GP zak. č. 5654-106/2009 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupní smlouva musí být podepsána kupujícími nejpozději do 15 dnů ode dne 

výzvy k podpisu smlouvy, nejpozději však do 31. 5. 2010. Pokud podepsána 
nebude, bude kupujícímu, který smlouvu nepodepsal, zrušeno schválení 
prodeje pozemku nebo podílu pozemku a pozemek bude nabídnut jinému 
zájemci 

- kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu společně s kupní 
cenou, a to ve výši každý z kupujících v podílu 1/4 nákladů 

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

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1539/10 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 465/5 o výměře 395 m2 a st.p.č. 1710/3 
o výměře 50 m2, vše v k.ú. Šumperk (pozemky u domu Balbínova 306/1, 
Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1087/07 ze 
dne 9. 8. 2007, prodej  p.p.č. 465/5 o výměře 395 m2 a st.p.č. 1710/3 o výměře 
50 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada a vstup do domu Balbínova 306/1, Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, kupní cena byla splácena v souladu se smlouvou 

o smlouvě budoucí kupní obch 0062/2007, v případě nedoplatku u budoucích 
kupujících bude tento uhrazen při podpisu kupní smlouvy 
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- kupující odkoupí pozemky do vlastnictví každý z nich v podílu ve výši 1/8, 
jmenovitě: J. a L. K., R. K., M. a V. Z., M. J., F. E. P. a D. E., J. M., všichni 
bytem Šumperk, I. W., Šumperk, H. R., Šumperk 

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

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1540/10 MJP - prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 185/1000 st.p.č. 1727 
v k.ú. Šumperk (or. ul. Reissova u Kauflandu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 1. 2010 do 3. 2. 2010 dle usnesení rady města č. 4792/10 ze 
dne 14. 1. 2010, prodej podílu o velikosti 185/1000 st.p.č. 1727 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- kupující: M. P., Šumperk 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,- 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 za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1541/10 MJP - prodej části st.p.č. 1744/2 o výměře 376 m2, části st.p.č. 1745/2 
o výměře 10 m2, části p.p.č. 1999/10 o výměře 1 m2, části p.p.č. 1999/6 
o výměře 14 m2, st.p.č. 2613 o výměře 22 m2 a p.p.č. 1999/11 o výměře 
273 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5630-89/2009 st.p.č. 1744/2 
o výměře 397 m2, p.p.č. 1999/11 o výměře 50 m2, p.p.č. 1999/16 o výměře 
57 m2, p.p.č. 1999/17 o výměře 68 m2, p.p.č. 1999/18 o výměře 56 m2 a p.p.č. 
1999/19 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Šumperk (pozemky u domu Denisova 4, 
Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 8. 2009 do 9. 9. 2009 dle usnesení rady města č. 4206/09 ze 
dne 20. 8. 2009 a od 18. 1. 2010 do 3. 2. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4761/10 ze dne 14.1. 2010, prodej části st.p.č. 1744/2 o výměře 376 m2, části 
st.p.č. 1745/2 o výměře 10 m2, části p.p.č. 1999/10 o výměře 1 m2, části p.p.č. 
1999/6 o výměře 14 m2,  st.p.č. 2613 o výměře 22 m2 a p.p.č. 1999/11 o výměře 
273 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5630-89/2009 st.p.č. 1744/2 o výměře 
397 m2, p.p.č. 1999/11 o výměře 50 m2, p.p.č. 1999/16 o výměře 57 m2, p.p.č. 
1999/17 o výměře 68 m2, p.p.č. 1999/18 o výměře 56 m2 a p.p.č. 1999/19 
o výměře 67 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: vymezený prostor a zahrada k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
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- kupující: 
P. Č., Šumperk, podíl ve výši 1/5 na st.p.č. 1744/2 a p.p.č. 1999/19, vše v k.ú. 
Šumperk 
K. B., Šumperk, podíl ve výši 1/5 na st.p.č. 1744/2 a p.p.č. 1999/18, vše v k.ú. 
Šumperk 
P. M., Šumperk, podíl ve výši 1/5 na st..p.č. 1744/2 a p.p.č. 1999/16, vše v k.ú. 
Šumperk 
Z. H., Šumperk, podíl ve výši 1/5 na st.p.č. 1744/2 a p.p.č. 1999/17, vše v k.ú. 
Šumperk 
V. S., Šumperk, podíl ve výši 1/5 na st.p.č. 1744/2 a p.p.č. 1999/11, vše v k.ú. 
Šumperk 

- pokud nebude kupní smlouva kupujícími podepsána do 15 dnů ode dne výzvy 
k podpisu, bude kupujícímu, který smlouvu nepodepíše, zrušeno schválení 
prodeje a pozemek bude nabídnut jinému zájemci a prodej jako celek bude 
znovu projednán v orgánech města 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1542/10 MJP - prodej části st.p.č. 1744/2 o výměře 376 m2, části st.p.č. 1745/2 
o výměře 10 m2, části p.p.č. 1999/10 o výměře 1 m2, části p.p.č. 1999/6 
o výměře 14 m2, st.p.č. 2613 o výměře 22 m2 a p.p.č. 1999/11 o výměře 
273 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5630-89/2009 st.p.č. 1744/2 
o výměře 397 m2, p.p.č. 1999/11 o výměře 50 m2, p.p.č. 1999/16 o výměře 
57 m2, p.p.č. 1999/17 o výměře 68 m2, p.p.č. 1999/18 o výměře 56 m2 a p.p.č. 
1999/19 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Šumperk (pozemky u domu Denisova 4, 
Šumperk) 

neschvaluje 
prodej p.p.č. 1999/11 o výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk, kdy pozemek je nově 
označen GP zak. č. 5630-89/2009 ze st.p.č. 1744/2, p.p.č. 1999/11, 1999/6 a 
st.p.č. 2613, vše v k.ú. Šumperk, P. M., Šumperk, z důvodu schválení prodeje 
jinému zájemci. 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1543/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1480/05 ze dne 15. 12. 2005 ve znění usnesení 
ZM č. 876/08 ze dne 11. 9. 2008 a usnesení č. 960/08 ze dne 11. 12. 2008 
(při ul. Jesenické, světelná křižovatka směr od Ostravy) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1480/05 ze dne 15. 12. 2005 ve znění usnesení ZM 
č. 876/08 ze dne 11. 9. 2008 a usnesení ZM č. 960/08 ze dne 11. 12. 2008, 
kterými bylo schváleno vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1431/10 a části p.p.č. 
1431/6, vše v k.ú. Šumperk, spočívající: 
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejpozději do 31. 12. 2010 
- konečná úprava zděné zídky bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2010 
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- budoucí prodávající neuplatňuje vyměření smluvní pokuty za nedokončené 
práce zděné zídky z důvodu řešení opravy zídky jako celku a s ohledem na 
skutečnost, že zídka je opravená (podřezaná), není dokončena povrchová 
úprava 

 
Ostatní podmínky dané usnesením schvalujícími vydání příslibu prodeje byly 
slněny a dále se nemění. 

Termín: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1544/10 MJP - realizace příslibu odkoupení části pozemku p.č. 1229/1 o výměře 6 m2 
v k.ú. Šumperk (or. pozemek pod autobusovou zastávkou u SUMTEXU CZ) 

schvaluje 
na základě usnesení ZM č. 1250/09 ze dne 18. 6. 2009, kterým byl vydán příslib 
odkoupení, realizaci odkoupení části pozemku p.č. 1229/1 o výměře 6 m2 v k.ú. 
Šumperk, geometrickým plánem č. 5618-183/2009 ze dne 21. 1. 2010 označené 
jako p.p.č. 1229/8 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: pozemek pod autobusovou zastávkou 
- prodávající: SUMTEX CZ s. r. o., se sídlem Žerotínova 417/85, Šumperk, 

IČ 25859617 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena: 120,- Kč/m2, tj. 720,- 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  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo kupující město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu všech zástavních práv smluvních na 

předmětné části pozemku p.č. 1229/1 o výměře 6 m2 v k.ú. Šumperk 
 

Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1545/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1509/10 – příslib prodeje části pozemku 
p.č. 262/1 v k.ú. Šumperk před budovou Blue Star Bowling 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1509/10 ze dne 28. 1. 2010, kterým byl schválen příslib 
prodeje části p.p.č. 262/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Šumperk společnosti 
LUCKY Plus, s. r. o., se sídlem Hlavní třída 2802/16A, Šumperk, IČ 25390406, za 
kupní cenu pozemku 500,- Kč/m2 spolu s kupní cenou stavby chodníku ze 
zámkové dlažby 467,- Kč/m2. 
Změna spočívá v tom, že budoucí kupující nebude hradit kupní cenou stavby 
chodníku ze zámkové dlažby ve výši 467,- Kč/m2, neboť zámková dlažba bude 
před realizací stavby předána Podnikům města Šumperka, a. s. 
Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 
 

Termín: 31.05.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1546/10 MJP - stanovení ceny pro výkup pozemků pro realizaci stavby 
„Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje 
jednat s vlastníky pozemků v k.ú. Šumperk dotčených plánovanou stavbou 
„Cyklokomunikace Desná“ o výkupu částí pozemků o celkové výměře cca 
3 537 m2 za maximální kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 za účelem realizace stavby 
„Cyklokomunikace Desná“. 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1547/10 MJP - prodej části p.p.č. 145/3 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. pozemek vedle budovy obchodního domu Jednota) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 1. 2010 do 25. 1. 2010  dle usnesení rady města č. 4737/09 ze 
dne 30. 12. 2009, prodej části p.p.č. 145/3 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k budově č. p. 1923 
- kupující: JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem Masarykovo 

náměstí 45/5, Zábřeh, PSČ 789 19, IČ 00032433 
- kupní cena: 150,- 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 za rozdělení pozemku p.č. 145/3 

v k.ú. Šumperk uhradí kupující 
 

Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1548/10 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 ve znění usnesení ZM 
č. 1438/09 ze dne 10. 12. 2009, 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  termínu do 28. 2. 2010 na nový termín do 30. 4. 2010. 
 

Termín: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 



ZM 33 – 11.03.2010 

 
9 

1549/10 MJP - bezúplatný převod pozemku p.č. 290/2 v k.ú. Dolní Temenice 

ruší 
usnesení ZM č. 1362/09 ze dne 17. 9. 2009 ve znění pozdějších usnesení 
z důvodu přijetí nového usnesení. 

Termín: 11.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1550/10 MJP - bezúplatný převod pozemku p.č. 290/2 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p.č. 290/2 v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví České 
republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 (dále jen „převodce“), do 
vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461 
(dále jen „nabyvatel“), za následujících podmínek: 
 
1. Nabyvatel se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat, užívat ji pouze 

jako chodník, autobusovou zastávku a zeleň v souladu s veřejným zájmem, 
tj. zejména ji nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a 
ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že 
předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 15 let od 
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího 
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou 
nemovitost měla ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i 
opakovaně. 

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

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

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

6. Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty 
stanovené v odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji 
aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této 
smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci 
pokutu ve výši 1000 Kč. 

7. Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel. 
 

Termín: 31.07.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1551/10 MJP - změna usnesení ZM č. 912/08 ze dne 23. 10. 2008 – budoucí dar části 
pozemku p.č. 102/1 a díla komunikace, chodníků atd. v k.ú. Horní Temenice – 
budoucí dárce EKOZIS spol. s r. o. (lokalita ul. Hrabenovská v Šumperku) 

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města č. 912/08 ze dne 23. 10. 2008, týkající se 
přijetí budoucího daru části pozemku p.č. 102/1 a díla vybudované komunikace, 
chodníků, parkovacího stání a zelených pásů v k.ú. Horní Temenice. Změna 
spočívá v prodloužení původního termínu pro uzavření vlastní darovací smlouvy, 
a to z termínu 30. 6. 2010 na nový termín 30. 6. 2012. 
V ostatním se usnesení zastupitelstva č. 912/08 ze dne 23. 10. 008 nemění a 
zůstává v platnosti. 

Termín: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1552/10 Digitalizace Kina Oko Šumperk s rozšířením na 3D projekci 

schvaluje 
finanční spoluúčast města Šumperka při realizaci projektu „Digitalizace Kina Oko 
Šumperk s rozšířením na 3D projekci“ ve výši 1.400.000,- Kč. Podmínkou pro 
poskytnutí dotace z rozpočtu města je získání finanční dotace z Fondu 
kinematografie ve výši 1.200.000,- Kč a dofinancování žadatelem příspěvkovou 
organizací Kino Oko Šumperk, Masarykovo náměstí 1170/3, 787 01 Šumperk, 
IČ 00851400. 

Termín: 11.03.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1553/10 Digitalizace Kina Oko Šumperk s rozšířením na 3D projekci 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtového opatření roku 2010 města Šumperka částku 
1.400.000,- Kč jako spoluúčast města Šumperka při realizaci projektu „Digitalizace 
Kina Oko Šumperk s rozšířením na 3D projekci“. 

 
Termín: 22.07.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1554/10 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 28. 1. 2010 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 28. 1. 2010. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal v. r.               Ing. Petr Suchomel v. r. 
  1. místostarosta            2. místostarosta 


