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Spis. zn.: 39392/2010 
č. j.: 42822/2010 

U S N E S E N Í  

z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 4. 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. 
 

1555/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
958/08, 1177/09, 1252/09, 1253/09, 1338/09, 1339/09, 1340/09, 1341/09, 
1342/09, 1343/09, 1344/09, 1346/09, 1347/09, 1348/09, 1349/09, 1350/09, 
1354/09, 1355/09, 1361/09, 1364/09, 1367/09, 1392/09, 1393/09, 1394/09, 
1395/09, 1396/09, 1397/09, 1423/09, 1427/09, 1428/09, 1429/09, 1430/09, 
1431/09, 1484/10, 1485/10, 1486/10, 1487/10, 1490/10, 1518/10, 1521/10, 
1529/10, 1530/10, 1531/10, 1532/10, 1533/10, 1534/10, 1535/10, 1549/10, 
1552/10 

1556/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1345/09 do 30.06.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1406/09 do 15.05.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1449/09 do 31.05.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1451/09 do 31.07.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1480/10 do 31.05.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1557/10 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení č. 1519/10 ze dne 28. 1. 2010 

schvaluje 
opravu usnesení č. 1519/10 ze dne 28. 1. 2010 v části chybně stanovené kupní 
ceny pro kupující R. a P. N. – správně má být uvedena kupní cena ve 
výši 42.795,- Kč. 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1558/10 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR 
v roce 2009 

bere na vědomí 
materiály „Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR 
v roce 2009“ a „Zpráva o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk 
za rok 2009“. 
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1559/10 Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 11/1993, o zřízení Městské policie města Šumperka, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 a obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2008 

vydává 
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. h) a o), zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení 
§ 1, odst. 1, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 11/1993, o zřízení Městské policie města Šumperka, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2003 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2008, s účinností 
od 10. 5. 2010. 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1560/10 Vyhodnocení námitek uplatněných ke konceptu územního plánu Šumperka 

schvaluje 
předložený návrh řešení námitek uplatněných ke konceptu územního plánu 
Šumperka dle přílohy č. 1 tohoto návrhu usnesení. 
 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

1561/10 Vyhodnocení připomínek uplatněných ke konceptu územního plánu 
Šumperka 

schvaluje 
předložený návrh řešení připomínek uplatněných ke konceptu územního plánu 
Šumperka dle přílohy č. 2 tohoto návrhu usnesení. 
 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

1562/10 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města za rok 2009 

schvaluje 
předloženou zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Šumperka 
za rok 2009. 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1563/10 Akční plán na léta 2010-2012 

schvaluje 
akční plán na léta 2010-2012 jako nedílnou součást Strategického plánu rozvoje 
města Šumperka. 
 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1564/10 Rozpočtový výhled  na léta 2011-2012 

schvaluje 
rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2011-2012 dle předloženého 
materiálu. 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1565/10 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2009 

schvaluje 
závěrečný účet města Šumperka za rok 2009 bez výhrad. 
Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2009: 
příjmy ve výši 867 854 tis. Kč 
výdaje ve výši 915 333 tis. Kč 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1566/10 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2009 

bere na vědomí 
a) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2009 

činí 54 297 tis. Kč 
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 
c) přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města 
d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora 

o ověření účetní závěrky za období od 1. 1. do 31. 12. 2009. 

1567/10 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo V roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo V roku 2010: 
 
příjmy celkem: 792 258 tis. Kč 
výdaje celkem: 750 534 tis. Kč 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1568/10 Přehled fondů města 

bere na vědomí 
tvorbu a použití fondů města Šumperka v roce 2009.   

     
Fond stav příjmy výdaje  stav 

 k 1. 1. 2009 2009 2009 k 31. 12. 2009 
     

Sociální fond 37.157,20 2.448.357,00 2.417.448,00 68.066,20 
     

Fond životního prostředí 2.067.541,86 77.370,00 39.074,00 2.105.837,86 
     

Fond na úpravu zevnějšku 0,00 106.700,00 106.700,00 0,00 
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1569/10 Granty a dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka 2010 

schvaluje 
v souladu s § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů: 
- přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 
- přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč dle přílohy 

č. 2 
Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

1570/10 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2009 

bere na vědomí 
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2009 dle předloženého materiálu. 

1571/10 Zpráva o stavu civilní ochrany za rok 2009 

bere na vědomí 
zprávu „Civilní ochrana 2009“ o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany 
v roce 2009. 

1572/10 Zpráva o činnosti Obecního živnostenského úřadu Šumperk za rok 2009 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti Obecního živnostenského úřadu Šumperk za rok 2009. 

1573/10 Sociální situace ve městě 

bere na vědomí 
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2009 v oblasti působnosti 
odboru sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu 
dětí. 

1574/10 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 56 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucím kupujícím 
D. P., Šumperk, ke dni 30. 4. 2010. D. P., 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 
vyrovnala s J. P. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/56 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku 
s J. P., Rychnov nad Kněžnou, a to za stejných podmínek s účinností 
od 1. 5. 2010. 

Termín: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1575/10 MJP - ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 4 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt zvláštního určení č. 2958/4 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím J. Č., Šumperk, ke dni 31. 7. 2010. 
 

Termín: 31.07.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1576/10 MJP - výkup pozemku p.č. 921/13 v k.ú. Dolní Temenice (pozemek pod 
komunikací na ulici Blatné) 

schvaluje 
odkoupení pozemku p.č. 921/13 o výměře 20 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za těchto 
podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na 

ulici Blatné 
- prodávající: A. H., Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena: 30,- Kč/m2 
- 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 
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva smluvního, které 

vázne na pozemku p.č. 921/13 v k. ú. Dolní Temenice 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1577/10 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 1534/115 v k.ú. Šumperk z vlastnictví ČR, 
správa Pozemkový fond ČR, do vlastnictví města Šumperka (or. lokalita 
„Vyhlídka 2“) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 1534/115 
o výměře 453 m2 v k.ú. Šumperk, ostatní plocha, jiná plocha, ve vlastnictví ČR ve 
správě Pozemkového fondu ČR v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatný převod výše uvedený 
pozemek přijmout a převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy 
s Pozemkovým fondem ČR. 

Termín: 30.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1578/10 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 1534/115 v k.ú. Šumperk z vlastnictví ČR, 
správa Pozemkový fond ČR, do vlastnictví města Šumperka (or. lokalita 
„Vyhlídka 2“) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k části pozemku p.č. 1534/115 
v k.ú. Šumperk, ostatní plocha, jiná plocha, ve vlastnictví ČR ve správě 
Pozemkového fondu ČR v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatný převod výše uvedenou 
část pozemku přijmout a převzít do vlastnictví města Šumperka na základě 
smlouvy s Pozemkovým fondem ČR. 
Výměra předmětné části pozemku bude stanovena na základě geometrického 
plánu na rozdělení p.p.č. 1534/115 v k.ú. Šumperk. 
 

Termín: 30.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1579/10 MJP - podmínky prodeje nebytového prostoru č. 1646/1 v domě or. ozn. nám. 
Republiky 1-5 (bývalý sklad CO a místnost pro ztráty a nálezy) 

schvaluje 
kupní cenu pro prodej nebytového prostoru č. 1646/1 o velikosti 173,02 m2  v domě 
č. p. 1642-1646 na st.p.č. 1912 v k.ú. Šumperk (or. ozn. nám. Republiky 1-5) 
v minimální výši 100,- Kč/m2, kdy jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených 
obálkách pouze od vlastníků jednotek v domě č. p. 1642-1646 (or. ozn. nám. 
Republiky 1-5). 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1580/10 MJP - prodej u domu Reissova 25, Šumperk (or. lokalita výstavby nad 
Kauflandem) 

bere na vědomí 
dopis ze dne 11. 3. 2010 zaslaný M. N., Hoštejn. 
 

1581/10 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 532/9 o výměře 920 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. ul. Ladova, výstavba RD za domy při ul. Zábřežské) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 15. 5. 2007 do 30. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 759/07 ze 
dne 10. 5. 2007 a podle usnesení zastupitelstva města č. 400/07 ze dne 
13. 9. 2007 a usnesení ZM č. 598/08 ze dne 31. 1. 2008, kterým byl vydán příslib 
prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 532/9 o výměře 920 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: výstavba rodinného domu 
- kupní cena: 650,- Kč/m2, sjednána smlouvou o budoucí smlouvě kupní 

obch 48/2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 2. 2008, doplatek kupní ceny 
bude uhrazen do 90 dnů ode dne podpisu  kupní smlouvy 
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- z důvodu kácení stromů a náhradní výsadby stromů na pozemku města, který 
není předmětem sjednaného příslibu prodeje, se uznává sleva z kupní ceny ve 
výši 15.000,- Kč a za odstranění stavby přístřešku a za betonované jímky 
6.800,- Kč. Výše slevy za kácení stromů je podmíněna provedením náhradní 
výsadby v termínu stanoveného pro doplatek kupní ceny 

- kupující: J. a  A. K., Pohoří 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1582/10 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1431/10, části 1431/5 a části 
p.p.č. 3151 o celkové výměře cca 257 m2, vše v k.ú. Šumperk (problematika 
opravy zídky při ul. Jesenické – světelná křižovatka ul. Jesenické) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 8. 2. 2010 do 24. 2. 2010 dle usnesení rady města č. 4867/10 ze 
dne 4. 2. 2010, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1431/10 o výměře cca 232 m2 a 
části p.p.č. 1431/5 o výměře cca 10 m2 a části p.p.č. 3151 o výměře cca 15 m2, 
včetně zděné zídky v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- budoucí kupující: I. T. a I. T., Šumperk, P. a J. M., Šumperk 
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, včetně zídky, při podpisu smlouvy bude uhrazeno 

60 % kupní ceny, doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů ode podpisu 
kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- budoucí kupující na své náklady provedou opravu stávající zděné zídky, která 
je umístěna na části p.p.č. 1431/5 a části p.p.č. 3151 v k.ú. Šumperk, délka 
opravy zídky bude dána hranicí předmětu vydaného příslibu prodeje 
jednotlivým kupujícím 

- zídka bude opravena do 31. 10. 2010, pokud bude splněn termín, uznává se 
sleva na kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 

- budoucí prodávající před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní nechá 
vyhotovit geometrický plán, kterým bude označen předmět budoucího prodeje 
pro jednotlivé budoucí kupující, geometrický plán bude uhrazen budoucími 
kupujícími při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 

- vlastnické právo k předmětu sjednaného příslibu prodeje bude převedeno 
nejpozději do 31. 12. 2010 

- pokud nebude zídka ve stanoveném termínu opravena, sjednává si budoucí 
prodávající od smlouvy v plném rozsahu odstoupit, pokud bude uplatněno 
právo odstoupení u kteréhokoliv budoucího kupujícího, zavazuje se  budoucí 
kupující, který naplnil podmínky smlouvy, že pozemek včetně zídky, ke 
kterému bylo využito právo odstoupení od smlouvy, odkoupí a provede opravu 
zídku 

- způsob opravy zídky bude předem odsouhlasen budoucím prodávajícím. 
Návrh opravy zídky bude předložen budoucími kupujícími současně 

- budoucím kupujícím P. a J. M., Šumperk, se budoucí prodávající zavazuje 
zřídit věcné břemeno průchodu přes p.p.č. 3151 v k.ú. Šumperk za podmínek, 
které budou dány samostatně 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1583/10 MJP - stanovení kupních cen pro rok 2010, platnost od 22. 4. 2010 

ruší 
usnesení ZM č. 1111/05 ze dne 27. 1. 2005 a usnesení ZM č. 914/08 ze dne 
23. 10. 2008 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1584/10 MJP - stanovení kupních cen pro rok 2010, platnost od 22. 4. 2010 

schvaluje 
pravidlo určování kupních cen u pozemků pro rok 2010, s platností od 22. 4. 2010, 
takto: 
- pod obytnými domy 105,- Kč/m2. Takto stanovená kupní cena platí pouze pro 

zastavěný pozemek, pokud je pozemek zastavěn jen z části, počítá se kupní 
cena rozdílně na zastavěnou část, tj. 105,- Kč/m2 a nezastavěnou část, 
tj. 300,- Kč/m2. V případě nevyužití nabídky bude kupní cena stanovena 
s ohledem na kupní cenu stanovenou oceňovací vyhláškou MF platnou pro 
daný rok 

- pod garážemi (pozemek již stavbou zastavěn) 500,- Kč/m2. V případě nevyužití 
nabídky bude kupní cena stanovena s ohledem na kupní cenu stanovenou 
oceňovací vyhláškou MF platnou pro daný rok 

- nová výstavba garáží v souladu s vyhl. MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky 
č. 456/2008 Sb. a vyhl. č. 460/2009 Sb. 

- u zahrad a pozemků tvořící se zahradou funkční celek bez ohledu jak jsou 
pozemky vedeny v územním plánu, 300,- Kč/m2 s možností zvýšit kupní cenu, 
pokud pozemek je samostatný a je veden v územním plánu jako stavební 
pozemek, ale při prodeji výstavbou není podmiňován 

- pod rodinným domem nebo přístavbou s rodinným domem souvisejícím 
v souladu s vyhl. MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhl. 
č. 460/2009 Sb. 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1585/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010 – vydání příslibu 
prodeje k výstavbě parkovacího domu a polyfunkčních domů, budoucí 
kupující SAN-JV s. r. o. (or. lokalita naproti hotelu HANSA) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010, která spočívá ve změně 
stanovené úhrady zálohy na kupní cenu ze 70 % budoucí kupní ceny na 25 % 
budoucí kupní ceny a dále z povinnosti budoucího kupujícího koupit kupní 
smlouvou inženýrské sítě nově na povinnost budoucího kupujícího uzavřít budoucí 
kupní smlouvu na inženýrské sítě. 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1586/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010 – vydání příslibu 
prodeje k výstavbě parkovacího domu a polyfunkčních domů, budoucí 
kupující SAN-JV s. r. o. (or. lokalita naproti hotelu HANSA) 

schvaluje 
doplnění usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010, kdy budoucímu kupujícímu 
se ukládá povinnost koupit projektovou dokumentaci „p řípojky pro p.p.č. 2347 
v k.ú. Šumperk, z. č. 0308-09/4, červen 2009“. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010 
zůstávají beze změny. 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1587/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010 – vydání příslibu 
prodeje k výstavbě parkovacího domu a polyfunkčních domů, budoucí 
kupující SAN-JV s. r. o. (or. lokalita naproti hotelu HANSA) 

schvaluje 
vydání příslibu prodeje inženýrských sítí – přípojka vody, přípojka splaškové 
kanalizace, chráničky na teplovod a elektro, včetně projektové dokumentace 
„přípojky pro p.p.č. 2347 v k.ú. Šumperk, z. č. 0308-09/4, červen 2009“ kupujícímu 
SAN-JV s. r. o. se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, za dále uvedených 
podmínek: 
- kupní cena: 363.658,47 Kč + 20 % DPH 
- kupní cena za inženýrské sítě a projektovou dokumentaci bude uhrazena 

společně s doplatkem kupní ceny sjednané za pozemky, které jsou předmětem 
budoucího převodu vlastnického práva dle usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 
28. 1. 2010 

- příslib prodeje bude sjednán smlouvou o smlouvě budoucí kupní společně se 
smlouvou o smlouvě budoucí kupní na převod budoucího prodeje vlastnického 
práva k předmětu prodeje daného usnesením ZM č. 1480/10 ze dne 
28. 1. 2010 a usneseními pod body 1. a 2. tohoto materiálu 

 
Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1588/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1539/10 ze dne 11. 3. 2010 - vydání  příslibu 
prodeje pozemků u domu Balbínova 306/1, Šumperk (or. ul. Balbínova) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1539/10 ze dne 11. 3. 2010 spočívající ve změně 
účastníka smlouvy na straně kupujících z M. J., na manželé M. J., Šumperk, 
a P. J., Chromeč. 
Ostatní ustanovení v usnesení ZM č. 1539/10 ze dne 11. 3. 2010 zůstávají beze 
změn. 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1589/10 MJP - přeřazení nebytového prostoru v domě Langrova 34 na seznam 
majetku určeného k prodeji 

schvaluje 
přeřadit nebytový prostor č. 155/1 v domě č. p. 155 na st.p.č. 471/1 v obci a k.ú. 
Šumperk (or. ozn. Langrova 34) ze „Seznamu majetku určeného k ponechání 
v majetku Města Šumperk“ na „Seznam majetku určeného k prodeji“. 
 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1590/10 MJP - přeřazení nebytového prostoru v domě Langrova 34 na seznam 
majetku určeného k prodeji 

schvaluje 
prodej nebytového prostoru č. 155/1 v domě č. p. 155 na st.p.č. 471/1 v obci a k.ú. 
Šumperk (or. ozn. Langrova 34) o velikosti 891,4 m2 ve veřejném výběrovém 
řízení s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku. 
 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1591/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1112/09 ze dne 23. 4. 2009 - vydání příslibu 
prodeje pozemků u domu Vančurova 926/4, Šumperk (or. ul. Vančurova) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1112/09 ze dne 23. 4. 2009 spočívající ve změně 
účastníka smlouvy na straně budoucích kupujících z M. a V. Z., Šumperk, na 
M. P., Šumperk. Dle vzájemné dohody bude složená záloha a jednotlivé splátky 
kupní ceny převedeny z M. a V. Z. na M. P. Změnou účastníka smlouvy dojde ke 
změně sjednaného příslibu prodeje pozemků a tím i stanovení úhrady kupní ceny 
u M. P., kdy nově bude označen předmět budoucího prodeje takto: spoluvlastnický 
podíl v výši 1/7 p.p.č. 465/9 a spoluvlastnický podíl ve výši 2/8 p.p.č. 534/3 v k.ú. 
Šumperk s tím, že kupní cena bude vypočítána v souladu s nově stanoveným 
předmětem budoucího prodeje. 
 
Změna usnesení bude sjednána dodatkem ke smlouvě budoucí kupní označené 
jako obch 0047/2009/Vr ze dne 25. 9. 2009. 
 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1592/10 MJP - realizace příslibu prodeje části p.p.č. 428 o výměře 405 m2 

v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5688-21/2010 p.p.č. 428/1 o výměře 405 m2 

v k.ú. Šumperk (or. ul. Okružní) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 1. 2008 do 4. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3132/09 ze 
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dne 15. 1. 2008 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1068/09 ze dne 
12. 3. 2009, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 428 
o výměře 405 m2, dle GP zak. č. 5688-21/2010 ze dne 25. 2. 2010 p.p.č. 428/1 
o výměře 405 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 0038/2009 -  

300,- Kč/m2 
- prodávající vrátí přeplatek kupní ceny ve výši 600,- Kč kupujícímu do 14 dnů 

ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující: L. H., Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1593/10 MJP - prodej části p.p.č. 500/1 o výměře 521 m2, části p.p.č. 498/1 o výměře 
254 m2, dle GP p.p.č. 500/12 o výměře 730 m2, p.p.č. 500/13 o výměře 45 m2 

a p.p.č. 513/10 o výměře 32 m2, vše v k.ú. Šumperk (za ul. Bludovskou, 
za stávajícími řadovými garážemi) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 3. 2010 do 22. 3. 2010 dle usnesení rady města č. 4933/10 ze 
dne 25. 2. 2010, prodej části p.p.č. 500/1 o výměře 521 m2, části p.p.č. 498/1 
o výměře 254 m2, dle GP p.p.č. 500/12 o výměře 730 m2, p.p.č. 500/13 o výměře 
45 m2 a p.p.č. 513/10 o výměře 32 m2, vše v k.ú. Šumperk za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: J. a A. Z., Šumperk p.p.č. 500/12 a p.p.č. 513/10, Z. a J. D., Šumperk 

p.p.č. 500/13 
- kupní cena: p.p.č. 500/12 a 513/10 .........200,- Kč/m2, kupní cena je stanovena 

s ohledem na zatížení pozemku věcným břemenem 
                         p.p.č. 500/13 .........................300,- Kč/m2 
- kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu 
- společně s kupní smlouvou bude na p.p.č. 500/12 v k.ú. Šumperk pro město 

Šumperk, jako vlastníka p.p.č. 500/11 v k.ú. Šumperk, sjednáno bezúplatné 
věcné břemeno chůze a jízdy 

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

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1594/10 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 1450/7 o výměře 621 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. ul. B. Václavka) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 4. 2009 do 23. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3466/09 ze 
dne 26. 3. 2009, vydání příslibu prodeje p.p.č. 1450/7 o výměře 621 m2  
v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5678-6/2010 p.p.č. 1450/7 o výměře 222 m2,  p.p.č. 
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1450/28 o výměře 85 m2, p.p.č. 1450/29 o výměře 99 m2, p.p.č. 1450/30 o výměře 
99 m2, p.p.č. 1450/31 o výměře 99 m2 a p.p.č. 1450/27 o výměře 14 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 s tím, že při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní bude uhrazeno jednotlivými budoucími kupujícími 10.000,- Kč, dále bude 
kupní cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši nejméně 
500,- Kč nejdéle 36 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

- budoucí kupující: F. P., Šumperk, p.p.č. 1450/28, p.p.č. 1450/27 a podíl o 
velikosti 1/4 na p.p.č. 1450/7 vše v k.ú. Šumperk, L. V., Šumperk, p.p.č. 
1450/29 a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1450/7, vše v k.ú. Šumperk, 
M. S., Rýmařov, p.p.č. 140/30 a podíl v výši 1/4 na p.p.č. 1450/7, vše v k.ú. 
Šumperk, E. H., Šumperk, p.p.č. 1450/31 a podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1450/7, 
vše v k.ú. Šumperk 

- budoucí kupující L. V. a E. H. uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
úhradu za užívání pozemku za období roku 2009 a rok 2010 od 1. 1. 2010 do 
30. 6. 2010 

- podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude zrušena povinnost úhrady 
nájemného 

- budoucí kupující uhradí společně se zálohou na kupní cenu náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu 

- pokud nebude kupní cena pravidelně budoucími kupujícími splácena, sjednává 
si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a budoucí kupující se 
zaváží, že nesplácený předmět budoucího prodeje si mezi sebou rozdělí 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po zaplacení 100 % kupní ceny, 
po schválení v zastupitelstvu města 

 
Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1595/10 MJP - směna pozemků –z vlastnictví města část p.p.č. 9/3 o výměře 198 m2, 
z vlastnictví J. Z. část p.p.č. 9/23 o výměře 19 m2 a z vlastnictví M. R. část 
p.p.č. 9/31 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5675-4/2010 
p.p.č. 9/32 o výměře 131 m2, p.p.č. 9/33 o výměře 3 m2, 
díl „a“ p.p.č. 9/23 o výměře 19 m2 a díl“b“ p.p.č. 9/3 o výměře 67 m2, vše 
v k.ú. Šumperk (ul. Šumavská, vedle školy POMNĚNKA) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města č. 4960/10 ze 
dne 25. 3. 2010, směnu pozemků: 
- z vlastnictví města Šumperka část p.p.č. 9/3 o výměře 67 m2, dle GP zak. 
č. 5675-4/2010 díl „b“ p.p.č. 9/3 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Šumperk, za část 
p.p.č. 9/23 o výměře 19 m2, dle GP zak. č. 5675-4/2010 díl „a“ p.p.č. 9/23 
o výměře 19 m2, vše v k.ú. Šumperk, která je ve vlastnictví J. Z., Šumperk 
- z vlastnictví města Šumperka část p.p.č. 9/3 o výměře 131 m2, dle GP zak. 
č. 5675-4/2010 p.p.č. 9/32 o výměře 131 m2, vše v k.ú. Šumperk za část p.p.č. 
9/31 o výměře 3 m2, dle GP zak. č. 5675-4/2010 p.p.č. 9/33 o výměře 3 m2, vše 
v k.ú. Šumperk, která je ve vlastnictví M. R., Šumperk, za podmínek: 
- účel směny: náprava majetkoprávních vztahů – dořešení pozemku 

s vlastnictvím chodníku – zájem města, sjednocení vlastnictví – zájem 
fyzických osob 
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- kupní cena: 300,- Kč/m2, včetně zpevněné asfaltové plochy – z majetku města 
                         300,- Kč/m2 z vlastnictví fyzických osob 

finanční vypořádání kupních cen bude dorovnáno do 30 dnů ode dne podpisu 
směnné smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu budou uhrazeny jednotlivým 
účastníkem směny v podílu 1/3 vynaložených nákladů na vyhotovení 
geometrického plánu 

- směnná smlouva bude vyhotovena na náklady města Šumperk 
- M. R. a J. Z. uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí 
Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1596/10 MJP - prodej části p.p.č. 1875/4 o výměře cca 1 600 m2 v k.ú. Šumperk  
(or. zahrada u domu při ul. Vyhlídka) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 3. 2010 do 22. 3. 2010 dle usnesení rady města č. 4912/10 ze 
dne 25. 2. 2010, prodej části p.p.č. 1875/4 o výměře cca 1 600 m2 v k.ú. Šumperk, 
za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada u domu 
- kupující: L. B., Šumperk 
- 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 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 1875/4 

v k.ú. Šumperk uhradí kupující 
- kupující uhradí nájemné za užívání části pozemku p.č. 1875/4 v k.ú. Šumperk 

ve výši 2,- Kč/m2/rok za 2 roky zpětně 
- kupující bere na vědomí, že na části p.p.č. 1875/4 v k.ú. Šumperk vázne věcné 

břemeno spočívající v právu uložení a správy zemního vedení plynovodu ve 
prospěch Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy a 
střední školy, Šumperk, se sídlem Vyhlídka 369/1, Šumperk, IČ 00843016 

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1597/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/7 o výměře 
48,36 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 231/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 231/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
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- kupující: H. B., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 224.039,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 749,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 20 % 

činí 898,40 Kč a po snížení o amortizaci 10 % činí 26.180,16 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1598/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/9 o výměře 
50,99 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 244/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 244/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: L. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 236.223,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 791,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 26.180,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1599/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/11 o výměře 
59,74 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
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- kupující: J. a P. B., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 276.760,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 925,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 33.665,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1600/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/18 o výměře 
59,74 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: B. a V. G., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 276.760,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 925,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 33.665,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1601/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/11 o výměře 
59,74 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
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- kupující: J. a P. B., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 276.760,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 925,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 33.665,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1602/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/23 o výměře 
59,74 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: H. H., Šumperk, podíl ve výši ½ 

         J. T., Šumperk, podíl ve výši ½ 
- kupní cena bytové jednotky 276.760,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 925,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 33.665,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1603/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/25 o výměře 
63,30 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 303/10000 na společných částech 
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domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 303/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: D. W., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 293.252,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 983,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 36.232,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1604/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/33 o výměře 
48,36 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 231/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 231/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: M. a M. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 224.039,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 749,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1605/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/30 o výměře 
59,74 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: P. B., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 291.326,- Kč 
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- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 925,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 20 % 

činí 6.810,- Kč a po snížení o amortizaci 10 % činí 33.666,- 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 150.000,- Kč (tj. 45 % 
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 

- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1606/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/29 o výměře 
63,30 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 302/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 302/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: M. a J. P., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 308.686,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 980,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 20 % 

činí 9.288,- Kč a po snížení o amortizaci 10 % činí 36.232,- 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 107.000,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1607/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/26 o výměře 
59,74 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: T. a J. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 291.326,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 925,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 33.665,- 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 100.000,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1608/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/21 o výměře 
63,30 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 303/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 303/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: M. a L. W., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 308.686,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 983,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 36.232,- 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. 35 % 
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
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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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1609/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/8 o výměře 
75,57 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 361/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 361/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: L. P., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 350.096,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.171,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 47.294,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1610/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/15 o výměře 
59,74 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: M. a M. G., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 276.760,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
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- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 925,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 20 % 

činí 20.705,- Kč a po snížení o amortizaci 10 % činí 33.665,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1611/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/17 o výměře 
63,30 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 303/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 303/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: K. Š., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 308.686,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 983,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 36.232,- 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 145.901,- Kč (tj. cca 40 % 
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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1612/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/3 o výměře 
59,74 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: H. R., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 291.686,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 925,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 36.270,- 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 108.521,- Kč (tj. 30 % 
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 5 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1613/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3 .2010, prodej bytové jednotky č. 1763/24 o výměře 
51,88 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 248/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 248/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: L. W., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 240.346,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 804,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 26.180,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1614/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/2 o výměře 
71,82 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 343/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 343/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: R. N., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 332.723,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.113,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 20 % 

činí 3.322,- Kč a po snížení o amortizaci 10 % činí 35.075,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1615/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/12 o výměře 
51,88 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 248/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 248/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: P. D., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 252.996,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 804,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 26.180,- 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 84.000,- 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 
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Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1616/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/1 o výměře 
71,82 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 343/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 343/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: A. Č., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 332.723,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.113,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 48.530,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1617/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/20 o výměře 
51,88 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 248/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 248/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: H. P., Šumperk, podíl o velikosti ½  

K. A., Praha, podíl o velikosti ½ 
- kupní cena bytové jednotky 240.346,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 804,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 28.153,- 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 
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- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1618/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4 .2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/37 o výměře 
22,79 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 109/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 109/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: J. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 105.580,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 354,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 6.367,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1619/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/6 o výměře 
59,74 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek: 
- kupující: Z. O., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 276.760,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 925,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 33.665,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
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Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1620/10 MJP - prodej nebytových prostor v domě M. R. Štefánika 5 a 22 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 8. 2. 2010 do 24. 2. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4861/10 ze dne 4. 2. 2010, prodej nebytového prostoru č. 1228/1 o celkové 
výměře 90,20 m2 v domě č. p. 1228 na st.p.č. 1272/1 (or. ozn. M. R.Štefánika 5), 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2022/10000 na společných částech domu 
č. p. 1228 na st.p.č. 1272/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2022/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 1272/1 o výměře 141 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- kupující: L. Š., Šumperk 
- kupní cena 10.000,- Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a 

zázemí k nebytovému prostoru, tj. 902.000,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 2.993,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1621/10 MJP - prodej nebytových prostor v domě M. R. Štefánika 5 a 22 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 8. 2. 2010 do 24. 2. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4862/10 ze dne 4. 2. 2010, prodej nebytového prostoru č. 1213/6 o celkové 
výměře 55,40 m2 v domě č. p. 1213 na st.p.č. 1273 (or. ozn. M. R.Štefánika 22 ), 
spoluvlastnický podíl o velikosti 950/10000 na společných částech domu 
č. p. 1213 na st.p.č. 1273 a spoluvlastnický podíl o velikosti 950/10000 na 
pozemku st.p.č. 1273 zastavěného domem o výměře 238 m2 a tvořícího zázemí 
k domu o výměře 110 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: J. V., Šumperk 
- kupní cena: 10.000,- Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a 

zázemí k nebytovému prostoru, tj. 554.000,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem, zastavěná plocha o výměře 

238 m2 činí 105,- Kč/m2, tj. 2.374,- Kč a kupní cena podílu na pozemku pod 
domem nezastavěná plocha o výměře 110 m2 činí 300,- Kč/m2, tj. 3.135,- Kč 

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

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

 
Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1622/10 MJP - prodej nebytových prostor v domě 17. listopadu 7 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 4. 3. 2010 do 22. 3. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4909/10 ze dne 25. 2. 2010, prodej nebytového prostoru č. 1327/4 o výměře 
53,71 m2 v domě č. p. 1327 na st.p.č. 188/4 (or. ozn. 17. listopadu 7), 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1536/10000 na společných částech domu 
č. p. 1327 na st.p.č. 188/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1536/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 188/4 o výměře 152 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- kupující: J. S., Postřelmůvek 
- kupní cena: 10.000,- Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a 

zázemí k nebytovému prostoru, tj. 537.100,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 2.451,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1623/10 MJP - prodej nebytových prostor v domě 17. listopadu 7 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 4. 3. 2010 do 22. 3. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4909/10 ze dne 25. 2. 2010, prodej nebytového prostoru č. 1327/5 o  výměře 
37,42 m2 v domě č. p. 1327 na st.p.č. 188/4 (or. ozn. 17. listopadu 7), 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1070/10000 na společných částech domu 
č. p. 1327 na st.p.č. 188/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1070/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 188/4 o výměře 152 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- kupující: M. U., Postřelmov 
- kupní cena: 10.000,- Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a 

zázemí k nebytovému prostoru, tj. 374.200,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.708,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1624/10 MJP - prodej bytové jednotky v domě Vančurova 17 

schvaluje 
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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. 702/5 v domě č. p. 702 
(or. ozn. Vančurova 17) včetně příslušenství o celkové výměře 59,01 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1449/10000 na společných částech domu 
č. p. 702 na st.p.č. 875 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1449/10000 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: V. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 273.378,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 3.393,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 4.130,- Kč 
- cena za výměnu elektrického boileru 7.465,- 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: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1625/10 MJP - správa majetku Kmochova 2322/2 – žádost nájemců o snížení kupní 
ceny – poskytnutí finančního příspěvku do fondu oprav 

neschvaluje 
snížení kupní ceny a trvá na usnesení zastupitelstva města č. 1433/09 ze dne 
10. 12. 2009, kterým byly schváleny nové „Zásady pro prodej bytových domů, bytů 
a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka“. 
 

Termín: 30.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1626/10 MJP - správa majetku Kmochova 2322/2 – žádost nájemců o snížení kupní 
ceny – poskytnutí finančního příspěvku do fondu oprav 

schvaluje 
v souvislosti s odprodejem domu č. p. 2322 stojící na pozemku st.p.č. 297 
(orientačně Kmochova 2 v Šumperku) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
350.000,- Kč (slovy: třistapadesáttisíc korun českých) do fondu oprav nově 
vzniklého společenství vlastníků  jednotek v domě Kmochova 2 v Šumperku. 
 
Podmínky: finanční příspěvek do fondu oprav bude fakticky poskytnut po prodeji 

a zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí poslední bytové 
jednotky v domě Kmochova 2 v Šumperku 

 
Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1627/10 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1293/2 o výměře 338 m2 

v k.ú. Šumperk (u domu Šmeralova 4) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 11. 2007 do 12. 12. 2007 dle usnesení rady města č. 1522/07 ze 
dne 22. 11. 2007 a podle usnesení zastupitelstva města č. 519/07 ze dne 
13. 12. 2007, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1293/2 
o výměře 338 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu Šmeralova 766/4, Šumperk 
- kupní cena: uhrazena kupujícími ve výši sjednané kupní ceny, dle smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní  obch 0011/2008, přičemž kupní cena za 1 m2 činí 
300,- Kč 

- kupující: P. D., podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1293/2, M. G., podíl ve výši 1/4 na 
p.p.č. 1293/2, M. L., podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1293/2, všichni bytem Šumperk, 
a P. L., podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1293/2, Šumperk 

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

- kupující se zavazují respektovat věcné břemeno spočívající v právu průchodu 
přes p.p.č. 1293/2 k bytové jednotce 766/4 v podílu 1/4 odpovídající 
oprávněnému J. L., Šumperk, a průchodu a vjezdu k objektu na st.p.č. 5672 
v k.ú. Šumperk, v podílu ve výši 1/4 odpovídajícímu J. L., Šumperk. Tímto 
závazkem jsou kupující vázáni k datu 31. 7. 2010. Pokud k tomuto datu 
nebude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene, závazek zaniká 

- kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu vstupu a vjezdu k bytové jednotce 766/4 
v domě Šmeralova 4 a k objektu na st.p.č. 5672 v k.ú. Šumperk, nejpozději 
však do 30. 9. 2010 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1628/10 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1293/2 o výměře 338 m2 

v k.ú. Šumperk (u domu Šmeralova 4) 

bere na vědomí 
dopis J. L., Šumperk, ze dne 3. 3. 2010 a 16. 3. 2010. 
 

1629/10 MJP - investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro 
plánovanou výstavbu rodinných domů v Horní Temenici (lokalita za 
hospodou U Hniličků) 

schvaluje 
investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu rodinných 
domů v k.ú. Horní Temencie na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob – p.p.č. 
1070/2, 1070/3 1070/4, 1070/5, 1316/5 a p.p.č. 224 a pozemcích ve vlastnictví 
města Šumperk - pozemky ve ZJE p.č. 213, p.č. 222/101, p.č. 1206 a části 
pozemku ve ZJE 1031, vše v k.ú. Horní Temenice. 
Podmínky investičního  záměru  budou smluvně upraveny dále nepojmenovanou 
smlouvou, ve které účastníkem smlouvy bude na jedné straně město Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, na druhé straně J. a M. G., Šumperk. 
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Podmínky stanovené pro investora město Šumperk: 
- vybuduje výhradně na své náklady společnou část komunikace, tj. komunikace 

od ul. Bohdíkovské po plánovanou účelovou komunikaci na pozemcích ve 
vlastnictví fyzických osob 

- požádá o vydání územního a stavební povolení na výstavbu společné části 
komunikace v termínu tak, aby pravomocné stavební povolení bylo vydáno 
k datu 31. 3. 2011, projektová dokumentace bude výhradně na náklady 
investora 

- výstavba komunikace započne po nabytí právní moci stavebního povolení a 
bude uvedena do předčasného užívání do listopadu roku 2011 

- společně s komunikací bude vybudováno veřejné osvětlení a odvod 
povrchových vod 

 
Podmínky stanovené pro investora J. a M. G.: 
- požádají o územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu společných 

inženýrských sítí, projektová dokumentace bude po řízena výhradně na náklady 
investora 

- vybudují výhradně na své náklady společné inženýrské sítě (splašková 
kanalizace, vodovod a plyn), přičemž společné inženýrské sítě jsou dány studií 
ze dne 12. 9. 2010 „Inženýrské sítě – lokalita za Hniličkou“ vypracovanou 
P. D. 

- inženýrské sítě společné části budou vybudovány do 31. 12. 2010, po 
kolaudaci budou předány správcům sítí 

 
Další podmínky: 
- město Šumperk se zavazuje, že vydá souhlas k napojení povrchových vod 

z účelové komunikace, kterou vybudují manželé G., do své dešťové 
kanalizace, která bude vybudována společně s komunikací 

- ostatní povrchové vody spojené s výstavbou rodinných domů na pozemcích 
fyzických osob budou řešeny samostatně 

- účelová komunikace k výstavbě ve vl. fyzických osob bude vybudována 
výhradně na náklady vlastníků pozemků a po kolaudaci zůstane v jejich 
majetku a správě 

- v rámci výstavby společných inženýrských sítí jsou manželé G. povinni 
informovat o průběhu prací odbor RÚI, který bude na stavbě vykonávat 
stavební dozor 

- manželé G. se zavazují že v rámci řízení územního a stavebního povolení na 
inženýrské sítě v lokalitě, která je ve vlastnictví města Šumperk dají souhlas 
s napojením na sítě, kterými budou investory 

 
Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1630/10 MJP - investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro 
plánovanou výstavbu rodinných domů v Horní Temenici (lokalita za 
hospodou U Hniličků) 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtového opatření roku 2010 částku ve výši 190.000,- Kč na 
výkupy pozemků v lokalitě „Nad Hniličkou“ a částku ve výši 400.000,- Kč na 
vypracování projektové dokumentace pro výstavbu komunikace, ve řejného 
osvětlení a dešťové kanalizace v lokalitě „Nad Hniličkou“. 
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Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1631/10 MJP - investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro 
plánovanou výstavbu rodinných domů v Horní Temenici (lokalita za 
hospodou U Hniličků) 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtu města na rok 2011 částku ve výši 4.500.000,- Kč na 
výstavbu komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace v lokalitě „Nad 
Hniličkou“. 

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1632/10 MJP - investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro 
plánovanou výstavbu rodinných domů v Horní Temenici (lokalita za 
hospodou U Hniličků) 

schvaluje 
odkoupení pozemku p.č. 223/1 o výměře 145 m2 a p.p.č. 1376 o výměře 140 m2, 
vše v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: výstavba komunikace a uložení inženýrských sítí 
- prodávající: J. G., Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- 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 
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1633/10 MJP - investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro 
plánovanou výstavbu rodinných domů v Horní Temenici (lokalita za 
hospodou U Hniličků) 

schvaluje 
odkoupení části pozemku ve ZJE – p.č. 1316 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: výstavba komunikace a uložení inženýrských sítí 
- prodávající: F. H., Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena: 250,- Kč/m2 
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- 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 
- kupující zadá a uhradí geometrický plán k určení předmětu výkupu 
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1634/10 MJP - Bratrušovské koupaliště – ukončení nájemního vztahu s nájemcem 
Agrega a. s. – vypořádání rozdílu neumořeného nájemného 

schvaluje 
uzavření dohody o finančním vypořádání částky v celkové výši 327.193,- Kč bez 
DPH (slovy: třistadvacetsedmtisíc stodevadesáttři korun českých) uzavřenou mezi 
městem Šumperkem, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461, na straně 
jedné, a společností Agrega a. s., Polní ul., Bludov, IČ 47673443, zast. Ing. Jiřím 
Pavlíkem, předsedou představenstva, na straně druhé, z důvodu vypořádání 
rozdílu mezi zůstatkovou hodnotou nevypořádaného nájemného vedenou 
v účetnictví města Šumperka a vedenou v účetnictví společnosti Agrega a. s. 
 
Způsob vypořádání částky 327.193,- Kč ze strany města Šumperka vůči 
společnosti Agrega a. s.: 

 
- úhrada ve 4 splátkách ve výši 81.798,25 Kč/rok vždy k 15. 9. běžného roku 
- první splátka k 15. 9. 2010 
- poslední splátka k 15. 9. 2013 
- ukončení stávají nájemní smlouvy č. MP 276/00/Pro/Ko ze dne 28. 4. 2000 

dohodou ke dni 31. 5. 2010 
Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

1635/10 Parkoviště Finská – ideový záměr 

schvaluje 
ideový záměr parkoviště na ulici Finské a ukládá RM zajistit zpracování projektové 
dokumentace. 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1636/10 Parkoviště Finská – ideový záměr 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtu města 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace 
na parkoviště při ulici Finské. 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1637/10 Program regenerace MPZ na rok 2010 

schvaluje 
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2010 v celkové 
výši 400.000,- Kč R. P., Šumperk, na rekonstrukci fasády a repasi stávajících oken 
domu Hlavní třída 437/19. 

Termín: 30.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1638/10 Program regenerace MPZ na rok 2010 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku R. P., Šumperk, jako podíl města v rámci 
Programu regenerace MPZ pro rok 2010, na rekonstrukci fasády a repasi 
stávajících oken domu Hlavní třída 437/19 ve výši 103.500,- Kč. 
 

Termín: 30.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1639/10 Program regenerace MPZ na rok 2010 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka na rok 2010 částku 
103.500,- Kč pro R. P. jako podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro 
rok 2010. 

Termín: 30.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1640/10 Autorská kniha o Šumperku a okolí pana Josefa Pavlíčka 

schvaluje 
ideový záměr města Šumperka vydat autorskou knihu o Šumperku a okolí pana 
Josefa Pavlíčka v roce 2011 u příležitosti jeho životního jubilea 85 let. 
 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

1641/10 Půjčka společnosti Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

schvaluje 
uzavření smlouvy se společností Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, 
Kladská 1, 787 01 Šumperk, IČ 68923244, o poskytnutí půjčky z rozpočtu města 
Šumperka na rok 2010 ve výši 875.600,- Kč na období duben – 15. 12. 2010. 
 
 

Termín: 22.04.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1642/10 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 11. 3. 2010 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 11. 3. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Příloha č. 1 usnesení č. 1560/10 z 34. zasedání ZM dne 22. 4. 2010 
 
 
Vyhodnocení námitek uplatněných během projednávání konceptu Územního plánu Šumperka 
 

           žadatel(é) 
 
 

datum  
podání  

p.č./k.ú. Vlastník p.č. 
 

požadavek řešení, odůvodnění 
návrhová plocha v ÚP 

1. J. F. 
DOWIN s.r.o. 
Langrova 2799/36 
787 01 Šumperk 

2.2.2010 1845/133 k.ú.Šumperk 
1845/135 k.ú.Šumperk 
1845/136 k.ú.Šumperk 
1845/77 k.ú.Šumperk 

P. H. 
 

- nesouhlas s podmínkami ÚS 
v lokalitě 032 na uvedených 
pozemcích 
 
 
- nesouhlas s ochranným 
pásmem navrhované silnice III. 
třídy.  
 
- nesouhlas s navrhovaným 
pěším propojením lokality 
 
 
Současný stav- bydlení 
Návrh - bydlení 

- v návrhu územního plánu nebudou 
uvedené pozemky zařazeny do územní 
studie vzhledem k vydanému 
územnímu rozhodnutí. VYHOVUJE 
SE 

- jedná se o místní komunikaci, která 
nemá v zastavěném území ochranné 
pásmo. VYHOVUJE SE 

- pěší propojení v ose ul. Blahoslavovy 
byla minimální podmínka pro napojení 
celé lokality východně od Kranichovy 
na město. To je v souladu se Zadáním 
ÚP (kapitola D, první bod). Vzhledem 
k vydanému stavebnímu povolení 
MUSP66645/2009VYS/HAPE           
ze dne 24.8.2009, které nezahrnuje 
navrhované pěší propojení je nutné 
navrhnout prostupnost lokality na 
jiných pozemcích. VYHOVUJE SE 

 
2. J. a M. G. 

Šumperk 
M. P. 
Šumperk 
V. P. 
Šumperk 
J. K. 
Bohdíkov 
F. H. 
Šumperk 

28.1.2010 1070/2 H. Temenice 
1070/3 H. Temenice 
1070/4 H. Temenice 
1070/5 H. Temenice 
1316/3 H. Temenice 
1316/5 H. Temenice 
224 H. Temenice 
 

žadatelé - bydlení 
 
Současný stav- bydlení 
Návrh – plochy smíšené 
nezastavěného území 

- vzhledem k plánované výstavbě na 
uvedených pozemcích, vyřizování 
územního rozhodnutí vlastníky 
pozemků a požadavku města, bude 
v návrhu územního plánu připomínce 
VYHOVUJE SE 

 

 



3. L. a E. G. 
Šumperk 

11.2.2010 236/3 H. Temenice 
233/1 H. Temenice 
233/2 H. Temenice 
645/1 H. Temenice 
99/2  H. Temenice 
98  H. Temenice 

žadatelé - bydlení 
 
Současný stav- bydlení 
Návrh – plochy smíšené 
nezastavěného území 

- rozvoj výstavby v Temenici není 
v souladu s koncepcí rozvoje celého 
města; generoval by nároky na 
veřejnou infrastrukturu 

NEVYHOVUJE  SE 
4. L. S. 

Olomouc 
 

10.2.2010 1165/3 
1165/22 
1165/27 Šumperk 
1165/2 Šumperk 
3085 Šumperk 
3086 Šumperk 
2535 Šumperk 
1165/2 Šumperk 
1165/29 Šumperk 
1165/28 Šumperk 
1165/34 Šumperk 
1165/6 Šumperk 

žadatel - výrobní nebo průmyslová 
plocha 
 
 
Současný stav-  výroba, 
skladování,  zemědělství 
Návrh – plochy smíšené 
nezastavěného území 

- zpracovatel zařadí dotčené pozemky 
do ploch smíšených výrobních při 
zachování vedení ÚSES, prvků 
protipovodňové ochrany atd. 

VYHOVUJE SE 

5. J. Š. 
A. Š. 
Šumperk 

11.2.2010 244 H. Temenice 
245 H. Temenice  
1072 H. Temenice 

žadatel - bydlení 
 
Současný stav- bydlení 
Návrh – plochy smíšené 
nezastavěného území 

- vzhledem k plánované výstavbě na 
uvedených pozemcích, vyřizování 
územního rozhodnutí vlastníky 
pozemků a požadavku města, bude 
v návrhu územního plánu připomínce 
VYHOVUJE SE 

 
6. P. M. 

M. M. 
10.2.2010 1940/1 Šumperk žadatel - bydlení 

 
Současný stav- sportovní 
zařízení, hřiště, koupaliště 
Návrh – rekreace, nezastavěné 
území 

- lokalita šumperského kotle má 
významný potenciál stát se rekreační 
zázemím města. Proto zpracovatel i 
pořizovatel nedoporučují vyhovět 
požadavku. Požadavek města v zadání 
ÚP.  NEVYHOVUJE  SE 

7. P. B.  
Šumperk 
 
S. V. 
Šumperk 
 

11.2.2010 1265/2 H. Temenice žadatel Vyjmutí parcely z ÚP jako 
veřejného prostranství - jedná se o historickou cestu, která 

umožňuje přístup ze zastavěného území 
do volné krajiny 

NEVYHOVUJE  SE 

8. S. V. 
Šumperk 

11.2.2010 325/3 H.Temenice žadatel Vyjmutí parcely z ÚP jako 
veřejného prostranství - jedná se o historickou cestu, která 

umožňuje přístup ze zastavěného území 
do volné krajiny 

NEVYHOVUJE  SE 



9. P. H. 
Šumperk 
 
 
 

8.2.2010 725 D.Temenice 
727/2 D.Temenice 
864 D.Temenice 
865 D.Temenice 
 

žadatel Nesouhlasí s umístěním 
protierozních příkopů  
R-001_X/M, R-002_X/M 

- vybudování protierozních příkopů ve 
svazích západně nad Šumperkem je 
nutné. V rámci podrobnější 
dokumentace bude řešen přejezd 
obsluhy území. Tuto formulaci 
zapracuje zpracovatel do podmínek 
vázaných na tento prvek. Vzhledem 
k veřejnému zájmu se  připomínce 
NEVYHOVUJE  SE  

10. P. P. 10.2.2010 1550/25 Šumperk 
1550/40 Šumperk 
1550/39 Šumperk 
1550/38 Šumperk 
1550/37 Šumperk 
1564/14 Šumperk 

žadatel Vyhlídka II – bydlení 
 
Současný stav- bydlení 
Návrh – rekreace 

- zpracovatel i pořizovatel se 
domnívají, že toto území má významný 
potenciál stát se rekreační zázemím 
města. Pracovní skupina pro územní 
plán navrhuje ponechat území 
v plochách pro rekreaci.  

- jedná se o lokalitu, která je od r.1998 
v platném územním plánu Šumperka 
určena pro bydlení. Přes opakované 
výzvy a jednání s vlastníky pozemků, 
nedošlo v této lokalitě k realizaci 
výstavby. Vzhledem ke skutečnosti, že 
se jedná o velký zábor zemědělského 
půdního fondu a město Šumperk chce 
nabídnout reálné rozvojové plochy pro 
bydlení, navrhujeme vrátit lokalitu do 
zemědělského půdního fondu a určit jí 
funkci rekreace, v návaznosti na 
ucelené rekreační zázemí města. 

NEVYHOVUJE  SE 
11. H. 

Šumperk 
10.2.2010 1582/4 Šumperk žadatel Vyhlídka II - bydlení DTTO 

12. V. M.  
Libina 

10.2.2010 1534/18 Šumperk žadatel Vyhlídka II - bydlení DTTO 

13. J. V. 10.2.2010 1534/114 Šumperk žadatel Vyhlídka II - bydlení DTTO 
14. P. Š. 

Šumperk 
10.2.2010 1582/5 Šumperk žadatel Vyhlídka II - bydlení DTTO 

15. M. S. 
Šumperk 

9.2.2010 1550/33 Šumperk žadatel Vyhlídka II - bydlení DTTO 

16. A. Z. 
Praha 

9.2.2010 1534/82 Šumperk žadatel Vyhlídka II – bydlení DTTO 



17. M. P. 
Šumperk 

9.2.2010 1582/7 Šumperk žadatel Vyhlídka II – bydlení DTTO 

18. H. Z. 
Šumperk 

8.2.2010 1550/32 Šumperk 
1582/3 Šumperk 

žadatel Vyhlídka II – bydlení DTTO 

19. F. Z. 
Šumperk 

8.2.2010 1564/12 Šumperk 
1564/13 Šumperk 

žadatel Vyhlídka II – bydlení DTTO 

20. M. N. 8.2.2010 1534/92 Šumperk 
1534/90 Šumperk 

žadatel Vyhlídka II – bydlení DTTO 

21. M. S. 8.2.2010 1534/95 Šumperk 
1534/110 Šumperk 
1534/98 Šumperk 

žadatel Vyhlídka II – bydlení DTTO 

22. P. H. 
Šumperk 

8.2.2010 1534/96 Šumperk žadatel Vyhlídka II – bydlení DTTO 

23. J. a J. D. 
Šumperk 

3.2.2010 1534/102 Šumperk žadatel Vyhlídka II – bydlení DTTO 

24. F. S. 
J. S. 
Zábřeh 

2.2.2010 1550/26 Šumperk 
1534/15 Šumperk 
1582/8 Šumperk 

žadatel Vyhlídka II – bydlení DTTO 

25. K. V. 5.2.2010 1534/90 Šumperk 
1534/92 Šumperk 

K. V. 
M. N. 

Vyhlídka II – bydlení DTTO 

26. M. G. 
B. F. 
Šumperk 
 

5.2.2010 1550/27 Šumperk 
1564/11 Šumperk 

žadatelé Vyhlídka II – bydlení DTTO 

27. K. K. 
Šumperk 

5.2.2010 1550/35 Šumperk 
1550/36 Šumperk 

žadatel Vyhlídka II – bydlení DTTO 

28. R. P. 
D. P.  
Šumperk 

4.2.2010 1550/31 Šumperk 
1534/100 Šumperk 

žadatel Vyhlídka II – bydlení DTTO 

29. PrametTools a.s. 
Uničovská 2 
787 53 Šumperk 
 

9.2.2010 celý areál žadatel Výroba a skladování 
Současný stav- výroba 
Návrh – plochy smíšené obytné 

- zpracovatel zařadí areál do ploch 
smíšených výrobních 

VYHOVUJE SE 
30. Anodus CZ, s.r.o. 

Rychnovská 121 
Praha 18 - Letňany 

10.2.2010 839/1 Šumperk 
4931 Šumperk 
566/6 Šumperk 

Anodus CZ, s.r.o. Smíšená výrobní plocha 
 
Současný stav- výroba 
Návrh – plochy smíšené obytné 

- koncepce ÚP předpokládá rozvoj 
obytného prostředí této části města.  
Plochy smíšené obytné budou nově 
umožňovat za určitých podmínek 
rozvoj nerušící výroby. Zpracovatel 
upraví podmínky pro využití smíšených 
ploch obytných tak, aby se výrobní 
areál mohl nadále rozvíjet. 

 VYHOVUJE  SE 



31. VV First Company, s.r.o. 
Koněvova 2660/141 
130 00 Praha 3 

15.2.2010 4005 Šumperk 
4006 Šumperk 
2533 Šumperk 
2534 Šumperk 
1165/4 Šumperk 
1153/1 Šumperk 
1165/30 Šumperk 
1165/31 Šumperk 
1165/33 Šumperk 
1165/35 Šumperk 
1165/25 Šumperk 
1165/23 Šumperk 
1165/24 Šumperk 
1165/26 Šumperk 
1165/3 Šumperk 
1165/22 Šumperk 
1165/27 Šumperk 
1165/2 Šumperk 
3085 Šumperk 
3086 Šumperk 
2535 Šumperk 
1165/2 Šumperk 
1165/29 Šumperk 
1165/28 Šumperk 
1165/34 Šumperk 
1165/6 Šumperk 

VV First Company 
  

Výrobní nebo průmyslová zóna 
 
 
Současný stav-  výroba, 
skladování,  zemědělství 
Návrh – plochy smíšené 
nezastavěného území 

- zpracovatel zařadí dotčené pozemky 
do ploch smíšených výrobních při 
zachování vedení ÚSES, prvků 
protipovodňové ochrany atd. 

VYHOVUJE SE 

32. VV First Company, s.r.o. 
Koněvova 2660/141 
130 00 Praha 3 

10.2.2010 4005 Šumperk 
4006 Šumperk 
2533 Šumperk 
2534 Šumperk 
1165/4 Šumperk 
1153/1 Šumperk 
1165/30 Šumperk 
1165/31 Šumperk 
1165/33 Šumperk 
1165/35 Šumperk 
1165/25 Šumperk 
1165/23 Šumperk 
1165/24 Šumperk 
1165/26 Šumperk 
 

VV First Company  Výrobní nebo průmyslová 
plocha 
 
Současný stav-  výroba, 
skladování,  zemědělství 
Návrh – plochy smíšené 
nezastavěného území 

- zpracovatel zařadí dotčené pozemky 
do ploch smíšených výrobních při 
zachování vedení ÚSES, prvků 
protipovodňové ochrany atd. 

VYHOVUJE SE 



33. FORTEX-AGS,a.s. 
DOLS, a.s 
ABA Šumperk, s.r.o. 
Šumperský PROFIT a.s. 
EPCOS s.r.o. 
SHM, s.r.o. 
ŠPVS, a.s. 
POLYDEK, a.s. 
STRABAG, a.s. 
NOVATRONIC 
UR DIAMANT, s.r.o. 
CERAMTEC, s.r.o. 
Pramet Tools, s.r.o. 
Auto Kubíček s.r.o. 
UVAX, s.r.o. 

10.2.2010 
NÁMITKA 

  Výrobní zóna 
 
 
Současný stav- výroba 
Návrh – plochy smíšené obytné 

- zpracovatel zařadí vybrané výrobní 
areály jednak do ploch smíšených 
výrobních, jednak pro ně upraví 
podmínky pro využití smíšených ploch 
obytných tak, aby se mohly nadále 
rozvíjet. 

VYHOVUJE SE 

34. Výstavba SKALKA 
Šumperk s.r.o.,  
R. K. 
 

11.2.2010 316/4 D.Temenice 
316/5 D.Temenice 
316/6 D.Temenice 
316/7 D.Temenice 
316/8 D.Temenice 
316/9 D.Temenice 
316/11 D.Temenice 
316/12 D.Temenice 
316/13 D.Temenice 
316/14 D.Temenice 
316/15 D.Temenice 
316/16 D.Temenice 
316/17 D.Temenice 
316/18 D.Temenice 
316/19 D.Temenice 
316/20 D.Temenice 
316/21 D.Temenice 
316/22 D.Temenice 
383/4 D.Temenice 
383/5 D.Temenice 
879/8 D.Temenice 
478/3 D.Temenice 
478/4 D.Temenice 
478/5 D.Temenice 
478/8 D.Temenice 

Vlastníci  
 

Bydlení 
 
Současný stav- bydlení 
Návrh- plochy smíšené obytné 

- rozvoj výstavby v D. Temenici – 
Skalce je navržen tak, aby nebyla 
narušena koncepce rozvoje celého 
města  

- námitce je z hlediska  navrhovaného 
rozsahu z  větší části vyhověno již 
v konceptu územního plánu (z celkové 
plochy 35 007m2 není zařazeno do 
ploch pro bydlení cca 5000m2) 

VYHOVUJE SE 

 
 
Příloha č. 1 - námitky 



Příloha č. 2 usnesení č. 1561/10 z 34. zasedání ZM dne 22. 4. 2010 
 
Vyhodnocení připomínek uplatněných během projednávání konceptu Územního plánu Šumperka 
 
 

            žadatel(é) 
 
 

datum  
podání  

p.č./k.ú. vlastník p.č. 
 

Požadavek 
 
 

řešení, odůvodnění 
návrhová plocha v ÚP 

1. J. Š. 
Šumperk 
 

21.1.2010 643/1 H. Temenice 
643/2 H. Temenice 
643/3 H. Temenice 

žadatel - bydlení 
 
Současný stav – zem.půda, část 
bydlení 
Návrh – zem. půda 

- rozvoj výstavby v Temenici není 
v souladu s koncepcí rozvoje celého 
města; generoval by nároky na 
veřejnou infrastrukturu 

NEVYHOVUJE  SE 
2. K. V. 

Zábřeh 
 

2.2.2010  
 

České dráhy a.s. - úpravy oblouků na železniční 
trati Šumperk - Bludov - připomínka se netýká konceptu 

územního plánu 

NEVYHOVUJE  SE 
3. Petiční výbor 

A. B. 
Šumperk 
Z. Ch. 
Šumperk 
L. C. 
Šumperk 
J. N. 
Šumperk 
J. K. 
Šumperk 

28.1.2010 276/9 Město Šumperk - zrušit záměr výstavby 
parkovacího domu - připomínka se netýká územního 

plánování, ale stavebního řízení 

NEVYHOVUJE  SE  

 

4. J. P. 
Šumperk 

9.2.2010 Šumperk žadatel Bydlení, změna studie 
Lok. 014 - protažení ul. Vřesové bude navrženo 

jako veřejné prostranství pro pěší 
průchodnost a cyklodopravu   

VYHOVUJE SE 
5. R. L. 

Malá Morava 
 

12.2.2010 101/1 žadatel 

 
Nesouhlasí s umístěním 
trafostanice na obytném domě 
č.p.277 na parcele 101/1 

- připomínka se netýká konceptu 
územního plánu jedná se o převzetí 
stávajícího stavu z  územně 
analytických podkladů  

- o umístění trafostanice musí jednat 
vlastník s dotčenou institucí 

 NEVYHOVUJE  SE 



6. Město Šumperk 
Energetická komise 
(poradní orgán RM) 

21.12.2009   Požadavek změnit znění věty 
bod 4.2.6. Energetika -
zásobování teplem „Zákaz 
odpojování stávajících staveb od 
centrálního zásobování tepla“ 
navrhované znění 
„Upřednostnění stávajícího 
systému CZT s možností využití 
obnovitelných zdrojů, u kterých 
nedochází ke znečišťování 
ovzduší v místě jejich provozu, a 
elektrické energie pro vytápění a 
přípravu teplé vody. 

- zpracovatel i pořizovatel navrhují 
vypuštění zákazu odpojování 
z územního plánu. 

- pracovní skupina pro územní plán 
navrhuje ponechat zákaz odpojování 
v územním plánu na základě usnesení 
ZM 1280/09 ze dne 6.8.2009 

NEVYHOVUJE  SE 

7. E. B. 
Šumperk 
 

11.2.2010   Nesouhlas se zákazem 
odpojování stávajících staveb od 
centrálního zásobování tepla 

- zpracovatel i pořizovatel navrhují 
vypuštění zákazu odpojování 
z územního plánu. 

- pracovní skupina pro územní plán 
navrhuje ponechat zákaz odpojování 
v územním plánu na základě usnesení 
ZM 1280/09 ze dne 6.8.2009 

NEVYHOVUJE  SE 
8. Bytové družstvo T 7,9,11 

Temenická 2577/9 
787 01 Šumperk 
 

5.2.2010   Nesouhlas se zákazem 
odpojování stávajících staveb od 
centrálního zásobování tepla 

- zpracovatel i pořizovatel navrhují 
vypuštění zákazu odpojování 
z územního plánu. 

- pracovní skupina pro územní plán 
navrhuje ponechat zákaz odpojování 
v územním plánu na základě usnesení 
ZM 1280/09 ze dne 6.8.2009 

NEVYHOVUJE  SE 
9. Český zahrádkářský svaz 

Základní organizace 
Šumperk – Vyhlídka 
Předseda Pavel Svoboda 

10.2.2010 Zahrádkářská osada 
v lokalitě 036 nově 
navrhovaného ÚP 

 Ponechat zahrádkářskou kolonii 
 
 
Současný stav – zahrádkářské 
osady 
Návrh – ½ bydlení 
              ½ rekreace 

- zpracovatel i pořizovatel se 
domnívají, že propojení ulic Nezvalovy 
a Janáčkovy s ulicí Vyhlídka spolu 
s výstavbou rodinných domů přispěje 
ke komfortu této části města 

NEVYHOVUJE  SE 
10. Český zahrádkářský svaz 

Základní organizace 
Šumperk – U Sanatoria 

3.2.2010   Nesouhlas s ukončením 
zahrádkářské činnosti 
Současný stav – bydlení 
Návrh – bydlení 

- zpracovatel i pořizovatel se 
domnívají, že rozvoj bydlení přispěje 
ke komfortu této části města 
NEVYHOVUJE  SE 



11. Uvax s.r.o. 
M.R. Štefánkova 28 
787 01 Šumperk 

10.2.2010 Bývalá Hedva 
(za Lidlem) 

žadatel Nesouhlas s US29 - zpracovatel zváží rozsah vymezení 
území pro zpracování územních studií 
na celém území města VYHOVUJE SE 

12. Neznámý žadatel 10.2.2010   Nesouhlas se zákazem 
odpojování stávajících staveb od 
centrálního zásobování tepla 

- zpracovatel i pořizovatel navrhují 
vypuštění zákazu odpojování 
z územního plánu. 

- pracovní skupina pro územní plán 
navrhuje ponechat zákaz odpojování 
v územním plánu na základě usnesení 
ZM 1280/09 ze dne 6.8.2009 

NEVYHOVUJE SE 
13. Výstavba SKALKA 

Šumperk s.r.o.,  
R. K. 
 

11.2.2010   Bydlení 
 
Současný stav – zem půda 
Návrh – zem půda 
 
 
 
 
 
 
Zvýšení podlažnosti ze 2NP na 
4NP 
 

- rozvoj výstavby v Temenici není 
v souladu s koncepcí rozvoje celého 
města. Rozsah a objem zástavby 
navrhovaný v připomínce by generoval 
nároky na veřejnou infrastrukturu nad 
přijatelnou mez. Jednalo by se o značný 
zábor ZPF cca 60 000 m2 

NEVYHOVUJE SE 

- zpracovatel ÚP navrhuje jako 
přípustnou výstavbu ve svazích 
Temenice pouze formu RD 
s maximální výškou římsy 7m (tj.2NP) 

NEVYHOVUJE SE 

- maximální výška zástavby bude 
znovu prověřena v návrhu ÚP  

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 - připomínky 



Příloha č. 1 usnesení č. 1569/10 z 34. zasedání ZM dne 22. 4. 2010

Vyjmenované akce nad 50 tis. Kč
               (kompetence ZM)

 POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

1 Blues Alive 2010 BLEUS ALIVE, s. r. o. Fialova 416/ 3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír, Mgr. 28571444 400 000 310 000
4 Divadlo v parku 2010 Divadlo Šumperk, s. r. o. Komenského 312/3, 787 01 Šumperk Sviderski René, MgA. 25875906 70 000 70 000
5 Džemfest 2010 Bc. Ondřej  Polák, ONION 8. května 59, 787 01 Šumperk Polák Ondřej, Bc. 70603651 85 000 60 000
6 Klasika Viva MgA. Roman Janků - Agentura J + D Boloňská 303, Praha-Horní Měcholupy 109 00 Janků Roman, MgA. 70600562 70 000 55 000
7 Klášterní hudební slavnosti MgA. Roman Janků - Agentura J + D Boloňská 303, Praha-Horní Měcholupy 109 00 Janků Roman, MgA. 70600562 80 000 60 000
8 XX. Mezinárodní folklorní festival I.O.V. Šumperk 2010 Sdružení přátel folkloru Severní Hané Růžová 458, 789 69 Postřelmov Drtil Miroslav 60801158 200 000 180 000

SOUČTY 905 000 735 000

Příloha č. 2 usnesení č. 1569/10 z 34. zasedání ZM dne 22. 4. 2010

Vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč
               (kompetence ZM)

 POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

1 TJ Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda, Mgr. 14617790 600 000 370 000
2 DDM a zařízení pro DVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk Ondráček Jaroslav, Mgr. 00851507 200 000 200 000
3 Hokejový klub Mladí draci Šumperk, o. s. Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr, Ing. 00494917 500 000 120 000
4 Tělocvičná  Jednota Sokol Šumperk U Tenisu 4, 787 01 Šumperk Porteš František 13643240 500 000 100 000
5 FK SAN-JV ŠUMPERK, o. s. Evaldova 3, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 390 000 200 000

SOUČTY 2 190 000 990 000
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NÁZEV   PROJEKTU


