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Spis. zn.: 61411/2010 
č. j.: 64104/2010 

U S N E S E N Í  

z 35. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 17. 6. 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. 
 
 

1643/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
118/07, 881/08, 1024/09, 1405/09, 1442/09, 1443/09, 1445/09, 1447/09, 1449/09, 
1450/09, 1508/10, 1509/10, 1519/10, 1543/10, 1545/10, 1548/10, 1551/10, 
1557/10, 1559/10, 1560/10, 1561/10, 1562/10, 1563/10, 1564/10, 1565/10, 
1567/10, 1569/10, 1574/10, 1579/10, 1583/10, 1584/10, 1589/10, 1590/10, 
1625/10, 1635/10, 1636/10, 1640/10, 1641/10 
 

1644/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1057/09 do 30.11.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1444/09 do 30.09.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1448/09 do 30.09.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1457/09 do 31.07.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1480/10 do 31.07.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1488/10 do 30.09.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1510/10 do 31.10.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1645/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1406/09 ze dne 22. 10. 2009 

ruší 
usnesení č. 1406/09 ze dne 22. 10. 2009 z důvodu odstoupení budoucího 
kupujícího od záměru koupě. 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1646/10 Časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2010 (do voleb) 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2010. 
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1647/10 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na 
II. pololetí 2010 (do voleb) 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2010. 
 

Termín: 01.07.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1648/10 Územní plán Šumperk – pokyny pro zpracování návrhu územního plánu 

schvaluje 
pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Šumperka (dle p řílohy č. 1). 
 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

1649/10 Plnění investiční výstavby k 31. 5. 2010 

bere na vědomí 
plnění investiční výstavby k 31. 5. 2010. 

1650/10 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo VIII roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo VIII roku 2010: 
 
příjmy ve výši:  3 349 tis. Kč 
výdaje ve výši:  1 300 tis. Kč 
 
příjmy celkem:        800 082 tis. Kč 
výdaje celkem:        757 275 tis. Kč 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1651/10 Přehled příjmů 

bere na vědomí 
přehled daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31. 5. 2010. 

1652/10 Investiční příspěvek 

schvaluje 
finanční spoluúčast města Šumperka při realizaci projektu „Chceme bydlet a 
pracovat jako vy“ Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České 
republice o. s., okresní organizace Šumperk, Šumavská 13, IČ 62353292, 
v celkové výši 2.000 tis. Kč v letech 2011-2012 za podmínky zajištění 
spolufinancování ve výši 3.000 tis. Kč.  

Termín: 30.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1653/10 Investiční příspěvek 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtů města Šumperka částku v celkové výši 2.000 tis. Kč 
v letech 2011-2012 jako spoluúčast při realizaci projektu „Chceme bydlet a 
pracovat jako vy“ Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České 
republice o. s., okresní organizace Šumperk, Šumavská 13, IČ 62353292, 
za podmínky získání dotace a zajištění spolufinancování ve výši 3.000 tis. Kč.  
 

Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1654/10 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 

schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města a uzavření smlouvy se 
společností Hokej Šumperk 2003 s. r. o. se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, 
na hokejovou sezónu 2010/2011 – II. NHL ve výši 2.100 tis. Kč, a to za 
následujících podmínek: 
A. Společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením uzavřených 
sponzorských smluv v úhrnné výši nejméně 7.000 tis. Kč. 
B. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví a na 
požádání umožní kdykoli provedení kontrol v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 
C. Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
schválené usnesením ZM č. 1530/10. 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1655/10 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro společnost Hokej Šumperk 
2003 s. r. o. se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, který bude vyplacen pouze 
za předpokladu splnění následujících podmínek umístění hokejového mužstva 
v průběhu hokejové sezóny 2010/2011 ve druhé hokejové lize, a to v následující 
výši:  
A. 200 tis. Kč za vítězství ve finále II. ligy 
B. 300 tis. Kč za postup do I. celostátní ligy po kvalifikaci či baráži 
Částky budou vyplaceny v roce 2011 do 30 dnů od doručení písemné žádosti 
klubu obsahující oznámení o splnění podmínek uvedených v tomto usnesení. 
 

Termín: 30.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1656/10 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 

ukládá RM 
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zapracovat do rozpočtu města Šumperka roku 2011 částku 500 tis. Kč jako 
finanční příspěvek pro společnost Hokej Šumperk 2003 s. r. o. se sídlem 
Žerotínova 470/55B, Šumperk. 

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1657/10 Hospodaření s komunálními odpady - hodnocení roku 2009 a plán 
na rok 2010 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů za rok 2009 a plán na rok 2010. 
 

1658/10 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2009 

bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka 
v roce 2009. 
 

1659/10 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzské 25, 27 - změna uživatelů a budoucích 
kupujících bytu č. 8 v domě Prievidzská 25, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu mezi M. Š., Šumperk, na straně jedné, a městem Šumperk na 
straně druhé, kterou se ke dni 30. 6. 2010 zruší Smlouva o uzav ření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne 2. 10. 2003, ve znění 
dodatku č. 1, na budoucí převod bytu č. 2922/8 v III. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 
vlastnictví bytové jednotky č. 2922/8 v III. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25 a spoluvlastnického podílu na 
společných prostorách a na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím 
městem Šumperk a budoucími nabyvateli manžely I. a R. P., Raškov. Smlouva 
bude uzavřena s účinností od 1. 7. 2010. Předmětem smlouvy je budoucí převod 
vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/8 v III. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25 včetně příslušných podílů na 
společných částech domu a na pozemku pod domem. 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1660/10 MJP - prodej bytu v domě Zahradní 17 

ruší 
usnesení ZM č. 1446/09 ze dne 10. 12. 2009 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1661/10 MJP - prodej bytu v domě Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/17 o výměře 
80,20 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 
na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 286/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 509 o výměře 504 m2, 
za těchto podmínek:  
- kupující: F. V., Hrabišín 
- kupní cena bytové jednotky 391.100,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.514,- Kč  
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % činí 7.194,- Kč 
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 120.000,- Kč (tj. cca 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny budou kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující budou zavázáni hradit každý 
rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 
31. 12. každého roku 

- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem z řízeno 
zástavní právo ve prospěch města Šumperka 

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

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1662/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

ruší 
usnesení ZM č. 1599/10 ze dne 22. 4. 2010 z důvodu duplicity. 
 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1663/10 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. 1763/32 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: M. H., 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 v bytové jednotce provedené po 1. 1. 2008 po snížení 

o amortizaci 10 % činí 28.020,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1664/10 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. 1763/5 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: I. B., 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 v bytové jednotce provedené 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: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1665/10 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. 1763/13 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:  
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- kupující: M. J., 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 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 

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

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1666/10 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. 1763/28 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: R. B., 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 v bytové jednotce provedené 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: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1667/10 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. 1763/28 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: I. B., 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 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1668/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5293/10 ze dne 13. 5. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/14 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. P., Vikýřovice 
- kupní cena nemovitostí 720.000,- Kč dle nejvyšší nabídky učiněné ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí  ve výši 500,- Kč 
- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu R. B., Šumperk, s dosaženou 
kupní cenou 710.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1669/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5294/10 ze dne 13. 5. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/36 o výměře 
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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: P. S., Kolšov 
- kupní cena nemovitostí 500.000,- Kč dle nejvyšší nabídky učiněné ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí  ve výši 500,- Kč 
- v případě odstoupení kupující od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupující 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu V. B., Šumperk, s dosaženou 
kupní cenou 490.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1670/10 MJP - prodej bytu v domě Myslbekova 6 

ruší 
usnesení ZM č. 1503/10 ze dne 28. 1. 2010 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1671/10 MJP - prodej bytu v domě Myslbekova 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5292/09 ze dne 13. 5. 2010, prodej bytové jednotky č. 876/6 v domě č. p. 876 
(or. ozn. Myslbekova 6) včetně příslušenství o celkové výměře 28,00 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1141/10000 na společných částech domu 
č. p. 876 na st.p.č. 1024 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1141/10000 na 
pozemku st.p.č. 1024 zastavěného domem o výměře 154 m2 a tvořícího zázemí 
k domu o výměře 110 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- kupující: I. D., Šumperk 
- kupní cena nemovitostí 150.000,- Kč dle nejvyšší nabídky učiněné ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před     

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

nemovitostí  ve výši 500,- Kč 
- v případě odstoupení kupující od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupující 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu L. H., Šumperk s dosaženou 
kupní cenou 140.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1672/10 MJP - prodej nebytového prostoru v domě M. R. Štefánika  22 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5291/10 ze dne 13. 5. 2010, prodej nebytového prostoru č. 1213/7 o celkové 
výměře 75,60 m2 v domě č. p. 1213 na st.p.č. 1273 (or. ozn. M. R. Štefánika 22), 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1295/10000 na společných částech domu 
č. p. 1213 na st.p.č. 1273 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1295/10000 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: Vašíček – pekařství a cukrářství, s. r. o., se sídlem Sušilova 1293//50, 

Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 25396820 
- kupní cena nemovitostí 1.240.000,- Kč dle nejvyšší nabídky učiněné ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- kupující vezme na vědomí, že nemovitost na základě smlouvy o nájmu 

nebytových prostor užívá společnost PENAM a. s., a že kupující vstupuje  do 
právního postavení pronajímatele 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu Pekárna Slovan Café, s. r. o., 
Šumperská 537, Uničov, 783 91 s dosaženou kupní cenou 1.230.000,- Kč. 
V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1673/10 MJP - podmínky realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy“ - II. fáze“, který je podporován dotací z Operačního programu 
Životní prostředí na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí 
č. 08022651-SFŽP ze dne 30. 3. 2009 

schvaluje 
podmínky realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy“ -  
II. fáze“, který je podporován dotací z Operačního programu Životní prostředí na 
základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 08022651-SFŽP ze dne 
30. 3. 2009, dle přílohy. 

Termín: 31.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1674/10 MJP - podmínky realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy“ - II. fáze“, který je podporován dotací z Operačního programu 
Životní prostředí na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí 
č. 08022651-SFŽP ze dne 30. 3. 2009 

ukládá RM 
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zapracovat do rozpočtu města Šumperka na rok 2011 částku 7.200.000,-- Kč 
(slovy: sedmmilionů dvěstětisíc korun českých) a do rozpočtu města Šumperka na 
rok 2012 částku 4.766.000,-- Kč (slovy: čtyřimiliony sedmsetšedesátšesttisíc korun 
českých) na zajištění spolufinancování projektu „Zlepšení kvality vod horního 
povodí řeky Moravy“ -  II. fáze“, jehož investorem je společnost Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a. s. 

Termín: 24.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1675/10 MJP - žádost o změnu kupní ceny pro 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 
nevyhovět žádosti L. B., Šumperk, o snížení kupní ceny a trvat na usnesení ZM 
č. 1596/10 ze dne 22. 4. 2010, kterým byl schválen prodej části p.p.č. 1875/4 o 
výměře cca 1 600 m2 v k.ú. Šumperk za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2. 
 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1676/10 MJP - bezúplatné převody v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků 
pod zálivy a chodníky u autobusových zastávek 

schvaluje 
bezúplatný převod  
- části p.p.č. 2157 o výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5696-251/2009 ze 

dne 1. 4. 2010 označené jako p.p.č. 2157/2 o výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk 

- části p.p.č. 2157 o výměře 95 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5696-251/2009 ze 
dne 1. 4. 2010 označené jako p.p.č. 2157/4 o výměře 95 m2 v k.ú. Šumperk 

- části p.p.č. 2157 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5696-251/2009 ze 
dne 1. 4. 2010 označené jako p.p.č. 2157/5 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk 

- části p.p.č. 2157 o výměře 9 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5696-251/2009 ze 
dne 1. 4. 2010 označené jako p.p.č. 2157/6 o výměře 9 m2 v k.ú. Šumperk 

- části p.p.č. 2119/1 o výměře 151 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5697-252/2009 
ze dne 31. 3. 2010 označené jako p.p.č. 2119/3 o výměře 151 m2 v k.ú. 
Šumperk 

- části p.p.č.  2096/1 o výměře 108 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5720-114/2010 
ze dne 21. 5. 2010 označené jako  díl „2x b“ o výměře 108 m2  

- části p.p.č.  2096/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5720-114/2010 
ze dne 21. 5. 2010 označené jako díl „2x c“ o výměře 24 m2  

- části p.p.č. 2115/1 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5723-107/2010 
označené jako p.p.č. 2115/11 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk  

z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 
Hodolany, PSČ 779 11, IČ 60609460, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, 
PSČ 772 11, IČ 70960399, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům 

pod stavbami chodníků 
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- vyhotovení geometrických plánů na zaměření skutečného stavu zajistilo na své 
náklady město Šumperk 

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

 
Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1677/10 MJP - bezúplatné převody v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků 
pod zálivy a chodníky u autobusových zastávek 

schvaluje 
bezúplatný převod části p.p.č. 2254/1 o výměře 79 m2 v k.ú. Šumperk dle GP 
č. 5704-30/2010 ze dne 15. 4. 2010 označené jako díl „e“ a části p.p.č. 2254/1 
o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk dle GP č. 5704-30/2010 ze dne 15. 4. 2010 
označené jako p.p.č. 2254/35 o výměře 24 m2 z vlastnictví České republiky, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, 
PSČ 145 05,  IČ 65993390, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávního vztahu k pozemkům 

pod stavbou chodníku a silničního ostrůvku 
- vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu zajistilo na své 

náklady město Šumperk 
- nabyvatel se zavazuje, že výše uvedené pozemky nebude využívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům on sám, ani je nebude k takovým 
účelům pronajímat. 
V případě, že nabyvatel převede výše uvedené pozemky na třetí osobu ve 
lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit do státního rozpočtu 
částku ve výši 100 % z ceny zjištěné v době převodu 

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

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1678/10 MJP - bezúplatné převody v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků 
pod zálivy a chodníky u autobusových zastávek 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17.  5.  2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení RM č. 5280/10 ze dne 
13. 5. 2010, příslib bezúplatného převodu formou smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací, a to části p.p.č. 2254/11 o výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk dle GP č. 5704-
30/2010 ze dne 15. 4. 2010 označené jako díl „f“ z vlastnictví města Šumperka, se 
sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, do vlastnictví České 
republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – 
Nusle, PSČ 145 05,  IČ 65993390, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávního vztahu k pozemku pod 

stavbou zálivu u autobusové zastávky 
- geometrický plán na zaměření skutečného stavu zajistilo na vlastní náklady 

město Šumperk 
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- darovací smlouva bude uzavřena po datu 1. 1. 2016, nejpozději do 
31. 12. 2016 

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

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1679/10 MJP - prodej části p.p.č. 914/1 o výměře 650 m2, dle GP zak. č. 5641-268/2009 
p.p.č. 914/98 o výměře 650 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Zábřežská vjezd do 
Šumperka před EPCOSEM) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010  do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5316/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej části p.p.č. 914/1 o výměře 650 m2, dle GP zak. č. 5641-
268/2009 p.p.č. 914/98 o výměře 650 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: O. F., Šumperk 
- kupní cena 250,- Kč/m2. Kupující do 30 dnů ode podpisu kupní smlouvy, před 

podáním zápisu vlastnického práva, uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 
nejméně 20.000,- Kč, zbývající část kupní ceny ve výši 175.000,- Kč bude 
kupující splácet v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 36 měsíců až do 
úplného zaplacení. K takto stanovené kupní ceně zaplatí kupující 
prodávajícímu úrok  ve výši 6 % , počítaný z ročního zůstatku nesplacené 
kupní ceny  k 31. 12. běžného roku, v němž povinnost trvá. Po dobu 
splátkování bude zřízeno zástavní právo ve prospěch města Šumperk k p.p.č. 
914/98 v k.ú. Šumperk ve výši pohledávky v hodnotě 175.000,- Kč 

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

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1680/10 MJP - prodej části p.p.č. 914/1 o výměře 650 m2, dle GP zak. č. 5641-268/2009 
p.p.č. 914/98 o výměře 650 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Zábřežská vjezd do 
Šumperka před EPCOSEM) 

neschvaluje 
prodej části p.p.č. 914/1 o výměře 650 m2, dle GP zak. č. 5641-268/2009 p.p.č. 
914/98 o výměře 650 m2 v k.ú. Šumperk, P. F., Šumperk, z důvodu prodeje 
pozemku současnému nájemci pozemku.  
 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1681/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1593/10 ze dne 22. 4. 2010 (za garážemi při 
ul. Bludovské) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1593/10 ze dne 22. 4. 2010, kterým byl schválen prodej   
části p.p.č. 500/1, části p.p.č. 498/1 a p.p.č. 513/10, vše v k.ú. Šumperk,  
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spočívající ve změně v části kupujících, kdy namísto J. a A. Z., Šumperk, budou 
nově uvedeni O. a K. Z., Brno. 
Dále zůstává usnesení ZM č. 1593/10 ze dne 22. 4. 2010 beze změny.  
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1682/10 MJP - prodej podílu o velikosti 1676/10000 na st.p.č. 1740/1 v k.ú. Šumperk 
(pod domem  U Sanatoria  1522/14) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5243/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1676/10000 na st.p.č. 
1740/1 v k.ú. Šumperk (or. pod domem U Sanatoria 1522/14, Šumperk), za těchto 
podmínek: 
- kupující: Z. a I. K., Šumperk 
- kupní cena 105,- Kč/m2, celkem 2.992,- Kč 
- kupní cena bude uhrazena  do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

nemovitostí 
Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1683/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1541/10 ze dne 11. 3. 2010 (ul. Denisova  276/4 ) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1541/10 ze dne 11. 3. 2010, kterým byl schválen prodej   
nově označených pozemků dle GP st.p.č. 1744/2, p.p.č. 1999/11, p.p.č. 1999/16, 
p.p.č. 199917, p.p.č. 1999/18 a p.p.č. 1999/19, vše v k.ú. Šumperk, spočívající ve 
změně v části kupujících, přičemž namísto V. S., Šumperk, bude nově uveden 
K. R., Šumperk. 
Dále zůstává usnesení ZM č. 1541/10 ze dne 11. 3. 2010 beze změny.  
 

Termín: 17.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1684/10 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 547/24 o výměře cca 35 m2 a části 
p.p.č. 1903/2 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Bří Čapků) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5317/10 ze 
dne 13. 5. 2010, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 547/24 o výměře cca 35 m2 a 
části p.p.č. 1903/2 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena 105,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazeno 70 % kupní smlouvy 
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- účel prodeje: rozšíření stávajícího panelového domu – zateplení, úprava 
schodiště a okapových chodníků 

- budoucí kupující:      podíl  
Z. J. A. a A. A.       553/10000 
J. a J. B.        687/10000 
J. Č.        686/10000 
M. a J. F.        722/10000 
B. J.        599/10000 
J. a A. O.        686/10000 
D. P.        598/10000  
V. a M. R.       721/10000 
M. a M. S.       598/10000 
J. a L. S.        686/10000 
P. a J. Š.        686/10000 
A. V.         686/10000  
M. a L.. V.       686/10000 
všichni bytem Šumperk 
Stavební bytové družstvo, se sídlem  
Jesenická 1322/20, Šumperk, IČ 00053465  685/10000 
N. M.        721/10000          
bytem Brno 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po dokončení plánovaných úprav 
panelového domu Bří Čapků 1828/16, Šumperk 

- po dokončené úpravě domu Bří Čapků 1828/16 Šumperk kupující uhradí 
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na označení předmětu 
převodu pozemků 

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

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1685/10 MJP - prodej části st.p.č. 1859 o výměře 160 m2, dle GP zak. č. 5736-61/2010 
st.p.č. 1859/1 o výměře 160 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek pod domem 
Zborovská 1572/5) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010  do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města 5226/10 ze dne 
13. 5. 2010, prodej části st.p.č. 1859 o výměře 160 m2, dle GP zak. č. 5736-61 
st.p.č. 1859/1 o výměře 160 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu  kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupující:                                                                   podíl                    kupní cena  

J. B.....................................................................124/1000..............2.083,- K č 
J. O.....................................................................164/1000..............2.755,- K č 
F. P.....................................................................217/1000..............3.646,- K č 
všichni bytem Šumperk 
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E. L......................................................................170/1000.............2.856,- K č   
bytem Šumperk  
M. S. ...................................................................161/1000.............2.705,- K č 
bytem Šumperk 
A. a V. T..............................................................164/1000..............2.756,- K č 
oba bytem Šumperk 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1686/10 MJP - změna usnesení ZM č. 256/07 ze dne 3. 5. 2007 ve znění usnesení ZM 
č. 707/08 ze dne 24. 4. 2008 a usnesení ZM č. 1403/09 ze dne 22. 10. 2009 
(výstavba polyfunkčních domů při ul. Langrově a Lužickosrbské) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 256/07 ze dne 3. 5. 2007, usnesení ZM č. 707/08 ze dne                      
24. 4. 2008 a usnesení ZM č. 1403/09 ze dne 22. 10. 2009, kterými bylo 
schváleno vydání příslibu prodeje  části 307/4, části p.p.č. 307/1, části 296 a části 
2348, vše v k.ú. Šumperk, spočívající:  
- v posunutí termínu kolaudace polyfunkčního domu z data 30. 11. 2010 na 

31. 5. 2011 
- v posunutí termínu vybudování schodiště z ul. Langrovy na ul. Polskou z data 

30. 6. 2010 na 31. 5. 2011 
- posunutí sjednané smluvní pokuty za nedodržení stanoveného data kolaudace 

z termínu 30. 11. 2010 na 31. 5. 2011 jako termín konečný bez další možnosti 
jeho posunutí 

- v doplnění čl. IV. o odst. 9 s textem: budoucí kupující SAN-JV s. r. o. se sídlem 
Lidická 2547/56, Šumperk, se zavazuje, že v termínu do 31. 5. 2011 opraví  
stávající zděnou zídku nebo vybuduje nové oplocení při hranici p.p.č. 296 
v k.ú. Šumperk. Náklady spojené s rekonstrukcí stávající zídky nebo oplocení 
nového budou fakturovány městu Šumperk v maximální výši 200.000,- Kč. 
Náklady nad tuto částku nese budoucí kupující. Rekonstrukce zídky nebo její 
odstranění a postavení nového oplocení bude odsouhlaseno odborem RÚI. 
V případě vyvolané nutnosti s ohledem na stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
v platném znění, zavazuje se budoucí prodávající uzavřít za tímto účelem 
smlouvu s právem provést stavbu, a to na základě výzvy budoucího kupujícího. 

 
Dále zůstává usnesení ZM č. 256/07 ze dne 3. 5. 2007, usnesení ZM č. 707/08 ze 
dne 24. 4. 2008 a usnesení ZM č. 1403/09 ze dne 22. 10. 2009 beze změny.  
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1687/10 MJP - prodej st.p.č. 1029 o výměře 331 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek pod 
domem Balbínova  863/11) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5 .2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5222/10 ze 
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dne 13. 5. 2010, prodej st.p.č. 1029 o výměře  335 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- kupní cena: zastavěná část pozemku 200 m2..............105,- Kč/m2 

   nezastavěná část pozemku 131 m2...........300,- Kč/m2  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupující:                                                                podíl                    kupní cena  

P. K......................................................................558/2000.............16.823,- K č 
P. a M. S..............................................................210/1000..............12.663,- K č 
M. Š.....................................................................201/1000..............12.120,- K č 
J. a O. V...............................................................194/1000..............11.698,- K č 
všichni bytem Šumperk 
A. M. K.................................................................232/2000...............6.995,- K č 
bytem Zbožíčko 

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

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1688/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1594/10 ze dne 22. 4. 2010 (pozemek u domu 
B. Václavka 1221/8) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1594/10 ze dne 22. 4. 2010, kterým bylo schváleno vydání 
příslibu prodeje nově označených pozemků dle GP jako p.p.č. 1450/7, p.p.č. 
1450/28, p.p.č. 1450/29, p.p.č. 1450/30, p.p.č. 1450/31 a p.p.č. 1450/27, vše v k.ú. 
Šumperk, spočívající ve změně v části budoucích kupujících, kde namísto L. V., 
Šumperk, budou nově uvedeni P. D., Šumperk, a Z. K., Libina, každému 
spoluvlastnické podíly o velikosti  1/2 na  p.p.č. 1450/9 a 1/8 na p.p.č. 1450/7, vše 
v k.ú. Šumperk. 
Dále zůstává usnesení ZM č. 1594/10 ze dne 22. 4. 2010 beze změny.  
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1689/10 MJP - doplnění usnesení ZM č. 1633/10 ze dne 22. 4. 2010 (lokalita za 
Hniličkou) 

schvaluje 
doplnění usnesení ZM č. 1633/10 ze dne 22. 4. 2010, kterým byl schválen výkup  
části pozemku ve ZJE - p.č. 1316 o výměře 400 m2 v k.ú. Horní Temenice,  
spočívající v upřesnění předmětu výkupu dle GP číslo 809-90/2010, kde namísto  
části pozemku ve ZJE – p.č. 1316 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Horní Temenice  
bude  nově část pozemku ve ZJE –p.č. 1316 o výměře 231 m2 a část pozemku ve 
ZJE - p.č. 1070 o výměře 94 m2, vše v k.ú. Horní Temenice. 
Dále zůstává usnesení ZM č. 1633/10 ze dne 22. 4. 2010 beze změny.  
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1690/10 MJP - doplnění usnesení ZM č. 1633/10 ze dne 22. 4. 2010 (lokalita za 
Hniličkou) 

schvaluje 
doplnění usnesení ZM č. 1633/10 ze dne 22. 4. 2010, kterým byl schválen 
investiční záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitě „Za Hniličkou“, spočívající v doplnění p.p.č. 1031/2 v k.ú. Šumperk 
na straně investora města Šumperk. 
Dále zůstává usnesení ZM č. 1629/10 ze dne 22. 4. 2010 beze změny.  
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1691/10 MJP - prodej st.p.č. 3871 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Čsl. armády) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5235/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej st.p.č. 3871 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupující: M. a H. T., Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1692/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1112/09 ze dne 23. 4. 2009 ve znění usnesení 
ZM č. 1591/10 ze dne 22. 4. 2010 (pozemek u domu Vančurova 926/4) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1112/09 ze dne 23. 4. 2009 ve znění usnesení ZM 
č. 1591/10 ze dne 22. 4. 2010, kterým bylo schváleno vydání p říslibu prodeje   
nově označených pozemků dle GP jako p.p.č. 465/9 a p.p.č. 534/3, vše v k.ú. 
Šumperk, spočívající ve změně v části budoucích kupujících, kde namísto 
J. a K. P., Šumperk, budou nově uvedeni M. S. a M. P., Šumperk, každému 
spoluvlastnické podíly o velikosti 1/16 na p.p.č. 534/3 a  1/14 na p.p.č. 465/9, vše 
v k.ú. Šumperk. 
Změna usnesení bude sjednána dodatkem ke smlouvě budoucí kupní označené 
jako obch 0047/2009/Vr ze dne 25. 9. 2009. Dále zůstává usnesení ZM č. 1112/09 
ze dne 23. 4. 2009 ve znění usnesení ZM č. 1591/10 ze dne 22. 4. 2010 beze 
změny.  

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1693/10 MJP - realizace příslibu prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii – „Kolonie 
u Splavu“ (mezi náhonem a řekou za tzv. českou čtvrtí, vjezd od SUMTEXU) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 12. 2008 do 29. 12. 2008 dle usnesení rady města č. 3009/08 ze 
dne 4. 12. 2008, a podle usnesení zastupitelstva města č. 1020/09 ze dne 
29. 1. 2009, č. 1073/09 ze dne 12. 3. 2009, kterými bylo schváleno vydání p říslibu 
prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 1324/2 o výměře 605 m2 a části p.p.č. 
1266/2 o výměře 767 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5474-139/2008 se jedná 
o dále uvedené parcely a jednotlivé kupující: 
- p.p.č. 1324/6 o výměře 227 m2, A. S., Šumperk 
- p.p.č. 1324/7 o výměře 215 m2, J. V., Praha 
- p.p.č. 1324/8 o výměře 239 m2, A. P., Šumperk 
- p.p.č. 1324/9 o výměře 237 m2, E. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/10 o výměře 229 m2, M. a A. M., Šumperk 
- p.p.č. 1324/11 o výměře 222 m2, M. O., Nový Malín 
- p.p.č. 1324/12 o výměře 212 m2, M. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/13 o výměře 220 m2, L. Č., Šumperk 
- p.p.č. 1324/14 o výměře 214 m2, P. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/15 o výměře 213 m2, V. Š., Šumperk 
- p.p.č. 1324/16 o výměře 223 m2, V. a M. D., Šumperk 
- p.p.č. 1324/17 o výměře 216 m2, J. Ž., Šumperk 
- p.p.č. 1324/18 o výměře 218 m2, P. a J. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/19 o výměře 219 m2, P. N., Šumperk, a R. N., Šumperk 
- p.p.č. 1324/20 o výměře 211 m2, M. Č., Šumperk 
- p.p.č. 1324/21 o výměře 229 m2, I. M., Šumperk 
- p.p.č. 1324/22 o výměře 214 m2, V. Š., Šumperk 
- p.p.č. 1324/23 o výměře 231 m2, N. a D. L., Šumperk 
- p.p.č. 1324/24 o výměře 215 m2, I. Č., Šumperk 
- p.p.č. 1324/25 o výměře 221 m2 a p.p.č. 1324/26 o výměře 229 m2, L. a J. S., 

Šumperk 
- p.p.č. 1324/27 o výměře 268 m2, L. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/28 o výměře 286 m2, J. P., Zábřeh 
- p.p.č. 1324/29 o výměře 220 m2, I. K., Postřelmov 
- p.p.č. 1324/30 o výměře 215 m2, P. F., Šumperk 
- p.p.č. 1324/31 o výměře 212 m2, A. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/32 o výměře 218 m2, V. H., Šumperk p.p.č. 1324/33 o výměře 209 

m2, J. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/34 o výměře 214 m2, J. K. a H. E., Šumperk 
- p.p.č. 1324/35 o výměře 204 m2, H. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/36 o výměře 188 m2 a st.p.č. 5546 o výměře 24 m2, J. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/37 o výměře 212 m2, J. a N. G., Šumperk 
- p.p.č. 1324/38 o výměře 211 m2, P. H., Šumperk 
- p.p.č. 1324/39 o výměře 207 m2, T. a D. M., Šumperk 
- p.p.č. 1324/40 o výměře 211 m2, J. P., Šumperk 
- p.p.č. 1324/41 o výměře 208 m2, M. a Z. H., Šumperk 
- p.p.č. 1324/42 o výměře 212 m2, J. a F., Šumperk 
- p.p.č. 1324/43 o výměře 210 m2, L. a M. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/44 o výměře 210 m2, M. S., Šumperk  
- p.p.č. 1324/45 o výměře 210 m2, J. a N. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/46 o výměře 213 m2, M. Š., Šumperk 
- p.p.č. 1324/47 o výměře 211 m2, E. K., Brumovice 
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- p.p.č. 1324/48 o výměře 228 m2, J. U., Šumperk 
- p.p.č. 1324/49 o výměře 212 m2, Z. a M. H., Šumperk 
- p.p.č. 1324/50 o výměře 212 m2, I. a P. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/51 o výměře 213 m2, Z. Š., Šumperk 
- p.p.č. 1324/52 o výměře 215 m2, A. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/53 o výměře 214 m2, B. a J. J., Šumperk 
- p.p.č. 1324/54 o výměře 217 m2, J. O., Šumperk 
- p.p.č. 1324/55 o výměře 217 m2, F. a V. T., Šumperk 
- p.p.č. 1324/56 o výměře 213 m2, Z. H., Šumperk 
- p.p.č. 1324/57 o výměře 213 m2, V. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/58 o výměře 215 m2, J. a J. J. F., Šumperk 
- p.p.č. 1324/59 o výměře 214 m2, L. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/60 o výměře 213 m2, M. D., Šumperk 
- p.p.č. 1324/61 o výměře 422 m2, G. a J. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/62 o výměře 210 m2, V. a M. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/63 o výměře 208 m2, J. M., Šumperk 
- p.p.č. 1324/65 o výměře 207 m2, A. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/66 o výměře 241 m2, J. a M. M., Šumperk 
- p.p.č. 1324/67 o výměře 193 m2, T. a J. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/68 o výměře 216 m2, L. a D. K., Šumperk 
- p.p.č. 1324/69 o výměře 213 m2, J. Š., Šumperk 
- p.p.č. 1324/70 o výměře 219 m2, J. P., Šumperk 
- p.p.č. 1324/71 o výměře 213 m2, A. Š., Šumperk 
- p.p.č. 1324/72 o výměře 210 m2, V. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/73 o výměře 221 m2, P. a J. H., Šumperk 
- p.p.č. 1324/74 o výměře 213 m2, V. H., Šumperk 
- p.p.č. 1324/75 o výměře 241 m2, M. a L. O., Šumperk 
- p.p.č. 1324/76 o výměře 220 m2, J. a V. R., Šumperk 
- p.p.č. 1324/77 o výměře 219 m2, J. V., Šumperk 
- p.p.č. 1324/78 o výměře 254 m2, P. R., Šumperk 
- p.p.č. 1324/79 o výměře 227 m2, J. a R. R., Šumperk 
- p.p.č. 1324/80 o výměře 255 m2, A. K., Šumperk p.p.č. 1266/10 o výměře 

354 m2, J. a M. B., Šumperk 
- p.p.č. 1324/64 o výměře 213 m2, p.p.č. 1324/5 o výměře 1 991 m2 a p.p.č. 

1266/9 o výměře 413 m2, občanské sdružení „Kolonie u Splavu“ se sídlem 
Nový Malín 713, IČ 26612810 

- účel prodeje + kupní cena  
     a) plocha k zahrádkářské činnosti nebo pozemek pod stavbou,   
         kupní cena 55,- Kč/m2               
     b) přístupové společné plochy, kupní cena 30,- Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí, kolek v hodnotě 500,- Kč 
- kupní cena byla uhrazena jednotlivými kupujícími v souladu s ujednáním 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní – obch 0018/2009, včetně nákladů za 
vyhotovení geometrického plánu 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1694/10 MJP - prodej nebytového prostoru č. 1646/1 v domě or. ozn. nám. Republiky 
1-5 (bývalý sklad CO a místnost pro ztráty a nálezy) 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26.  4.  2010 do 12. 5. 2010 dle usnesení rady města č. 5184/10 ze 
dne 22. 4. 2010, prodej nebytového prostoru č. 1646/1 o výměře 173,02 m2 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 375/10000 na společných částech domu 
č. p. 1642, 1643, 1644, 1645 a 1646 na stavební parcele č. 1912 v k.ú. Šumperk, 
včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 375/10000 na pozemku pod domem 
stavební parcela č. 1912 o výměře 1 421 m2 v k.ú. Šumperk, or. ozn. nám. 
Republiky 1-5, Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: doprodej nebytového prostoru vlastníkům jednotky v domě 

č. p. 1642-1646 (or. ozn. nám. Republiky 1-5) 
- kupující: M. a Z. M., Šumperk 
- kupní cena nebytového prostoru a podílu na společných částech domu, včetně 

vnitřního vybavení – pancéřové pokladny, je určena písemnou nabídkou 
kupujících v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 1579/10 ze dne 
22. 4. 2010: 101,-  Kč/m2, tj. 17.476,- Kč k celku  

- kupní cena podílu na pozemku pod domem: 105,- Kč/m2, tj. 5.595,- Kč k celku 
- kupující spolu s kupní cenou uhradí městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav, 

který bude aktuálně vyčíslen ke dni uzavření kupní smlouvy  
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí  
- kupující berou na vědomí, že v nebytovém prostoru se nachází potrubí 

hlavního řadu vody a vodovodní přípojky. V případě havárie či oprav se 
kupující zavazují umožnit bezodkladný přístup do nebytového prostoru 
k odstranění havárie či provedení opravy 

- kupující berou na vědomí, že v nebytovém prostoru se nacházejí vybírací a 
čistící otvory z komínů a zavazují se umožnit přístup do nebytového prostoru 
za účelem čištění komínů 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1695/10 MJP - schválení úplatného převodu pozemku p.č. 1845/25 a p.č. 1845/69 
v k.ú. Šumperk a díla komunikace a inženýrských sítí v lokalitě U Vodárny 

schvaluje 
odkoupení  pozemku p.č. 1845/25 – ostatní komunikace a pozemku p.č. 1845/69 – 
ostatní komunikace v k.ú. Šumperk a na něm stojící vybudované dílo komunikace 
a dále odkoupení inženýrských sítí, a to splaškové a dešťové kanalizace, 
vodovodu a veřejného osvětlení vybudovaných v rámci II. a III. etapy na 
pozemcích p.p.č 1845/25 a 1845/69 v k.ú. Šumperk (lokalita U Vodárny 
v Šumperku). 
 
  
Prodávající: FORTEX – AGS, a. s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, 

PSČ 787 92, IČ 00150584                              
 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Kupní cena: 100,-- Kč k celku včetně DPH 
 
Předmět koupě: pozemek p.č.1845/25 – ostatní komunikace a pozemek p.č. 
1845/69  - ostatní komunikace a na něm stojící vybudované dílo komunikace a 
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dále inženýrské sítě, a to splašková a dešťová kanalizace, vodovod a veřejné 
osvětlení vybudované vybudovaných v rámci II. a III. etapy na pozemcích p.p.č. 
1845/25 a 1845/69 v k.ú. Šumperk (lokalita U Vodárny v Šumperku). 
 

Termín: 31.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1696/10 MJP - účast města Šumperka v zájmovém sdružení právnických osob 
s názvem „OK4EU“, včetně schválení stanov a zakladatelské smlouvy  
tohoto sdružení 

schvaluje 
založení a účast města Šumperka v zájmovém sdružení právnických osob 
s názvem „OK4EU“, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11. 
 

Termín: 31.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1697/10 MJP - účast města Šumperka v zájmovém sdružení právnických osob 
s názvem „OK4EU“, včetně schválení stanov a zakladatelské smlouvy  
tohoto sdružení 

schvaluje 
stanovy zakládaného zájmového sdružení právnických osob s názvem „OK4EU“, 
se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, dle přílohy. 
 

Termín: 31.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1698/10 MJP - účast města Šumperka v zájmovém sdružení právnických osob 
s názvem „OK4EU“, včetně schválení stanov a zakladatelské smlouvy  
tohoto sdružení 

schvaluje 
zakladatelskou smlouvu zakládaného zájmového sdružení právnických osob 
s názvem „OK4EU“, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, dle 
přílohy. 

Termín: 31.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1699/10 MJP - účast města Šumperka v zájmovém sdružení právnických osob 
s názvem „OK4EU“, včetně schválení stanov a zakladatelské smlouvy  
tohoto sdružení 

schvaluje 
finanční příspěvek pro zakládané zájmového sdružení právnických osob s názvem 
„OK4EU“, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 1, a to ve výši 
30.000,-- Kč/rok. 

Termín: 31.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1700/10 MJP - správa majetku – uzavření splátkového kalendáře s N. J.   

schvaluje 
uzavření dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře s N. J., trvalý pobyt 
Šumperk, bývalým nájemcem obecního bytu číslo 51 na adrese Čsl. armády 
445/22 v Šumperku na dlužnou částku 95.920,- Kč, a to za podmínek: 
délka splatnosti    60 měsíců 
datum splátky    25. kalendářní den měsíce 
měsíční splátka    min. 1.600,- Kč 
nezaplacením byť jediné splátky se dluh stane splatným jako celek 
 

Termín: 31.07.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1701/10 MJP - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Šumperka do 
vlastnictví Lesů České republiky, s. p. (pozemky pod vodními toky) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22. 4. 2010 do 10. 5. 2010 dle usnesení rady města č. 5098/10 ze 
dne 15. 4. 2010, bezúplatný převod pozemků pod vodními toky z vlastnictví města 
Šumperka, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jmenovitě:  
p.p.č. 1544/3 o výměře 803 m2 a p.p.č. 1544/4 o výměře 180 m2 v k.ú Rejchartice 
u Šumperka 
p.p.č. 2206/1 o výměře 2 255 m2, p.p.č.  2207 o výměře 1 074 m2 a p.p.č. 2208 
o výměře 963 m2 v k.ú. Šumperk 
p.p.č. 1586 o výměře 18 m2 v k.ú. Nový Malín 
do vlastnictví Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec 
Králové, PSČ 501 68, IČ 42196451, DIČ CZ 421 96 451 
- účel převodu: sjednocení vlastnictví a správy pozemků pod vodními toky  
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1702/10 MJP - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Šumperka do 
vlastnictví Česká republika – Zemědělská vodohospodářská správa, 
organizační složka Ministerstva zemědělství (pozemky pod vodními toky) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města č. 4971/10 ze 
dne 25. 3. 2010, bezúplatný převod pozemků pod vodními toky z vlastnictví města 
Šumperka, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jmenovitě:  
p.p.č. 755/28 – 83 m2 
p.p.č. 755/34 – 102 m2 
p.p.č. 914/4 – 2 923 m2 
p.p.č. 2174 – 454 m2 
p.p.č. 2175/3 – 23 m2 
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p.p.č. 2175/4 – 16 m2 
p.p.č. 2175/7 – 81 m2 
p.p.č. 2176/2 – 1 m2 
p.p.č. 2176/3 – 45 m2 
p.p.č. 2176/4 – 7 m2 
p.p.č. 2176/5 – 24 m2 
p.p.č. 2176/6 – 84 m2 
p.p.č. 2176/7 – 50 m2 
p.p.č. 2176/11 – 24 m2 
p.p.č. 2176/13 – 59 m2 
p.p.č. 2187/1 – 113 m2 
p.p.č. 2190 – 1 636 m2 
2317/1 – 1 054 m2 
k.ú. Dolní Temenice 
p.p.č. 274/11 – 581 m2  
p.p.č. 316/3 – 215 m2 
p.p.č. 626 – 995 m2 
p.p.č. 874/3 – 27 m2 
p.p.č. 2707/1 – 882 m2 – k.ú. Bludov 
p.p.č. 1674 – 21 m2 – k.ú. Bratrušov 
p.p.č. 1676 – 126 m2 k.ú. Bratrušov    
do vlastnictví Česká republika - Zemědělská vodohospodářská správa, 
organizační složka Ministerstva zemědělství, se sídlem Hlinky 60, Brno, 
PSČ 603 00, IČ 00020451 
- účel převodu: sjednocení vlastnictví pozemků a správy pod vodními toky  
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1703/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1370/09 ze dne 17. 9. 2009 – realizace příslibu 
prodeje pozemku p.č. 2340 a části pozemku p.č. 389 v k.ú. Šumperk 
(or. ozn. při ul. Slovanské) 

schvaluje 
změnit usnesení ZM č. 1370/09 ze dne 17. 9. 2009, kterým byla schválena 
realizace příslibu prodeje pozemku p.č. 2340 o výměře 153 m2 a části pozemku 
p.č. 389/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5604-182/2009 
ze dne 2. 9. 2009 označené jako pozemek p.č. 389/6 o výměře 5 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, kupujícím T. a R. V., Nový Malín. 
Změna spočívá ve změně kupujícího, kterým bude nově pouze T. V., Šumperk.  
Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1704/10 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 554/2 a části p.p.č. 912/2 v k.ú. Dolní 
Temenice z vlastnictví ČR, správa Pozemkový fond ČR do vlastnictví města 
Šumperka (or. lokalita ul. Bratrušovská) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k  pozemku p.č. 554/2 o výměře 
179 m2 v k.ú. Dolní Temenice, ostatní plocha, jiná plocha, ve vlastnictví ČR ve 
správě Pozemkového fondu ČR v souladu s § 2, odst. 7, písm. b), zákona 
č. 569/1991Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, 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: 31.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1705/10 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 554/2 a části p.p.č. 912/2 v k.ú. Dolní 
Temenice z vlastnictví ČR, správa Pozemkový fond ČR do vlastnictví města 
Šumperka (or. lokalita ul. Bratrušovská) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k části p.p.č. 912/2 o výměře cca 
60 m2 v k.ú. Dolní Temenice, skutečná výměra bude upřesněna na základě GP, 
orná půda, vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR v souladu se 
zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních 
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatný převod část výše 
uvedeného pozemku přijmout a převzít do vlastnictví města Šumperka na základě 
smlouvy s Pozemkovým fondem ČR. 
 

Termín: 31.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1706/10 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 554/2 a části p.p.č. 912/2 v k.ú. Dolní 
Temenice z vlastnictví ČR, správa Pozemkový fond ČR do vlastnictví města 
Šumperka (or. lokalita ul. Bratrušovská) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k p.p.č. 912/2 o výměře 272 m2 
v k.ú. Dolní Temenice, orná půda, vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu 
ČR v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a 
lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatný převod uvedeného 
pozemku přijmout a převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy 
s Pozemkovým fondem ČR. 

Termín: 31.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1707/10 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 554/2 a části p.p.č. 912/2 v k.ú. Dolní 
Temenice z vlastnictví ČR, správa Pozemkový fond ČR do vlastnictví města 
Šumperka (or. lokalita ul. Bratrušovská) 

neschvaluje 
požádat  o převod vlastnického práva k  pozemku p.č. 1362/1 o výměře 12 131 m2 
v k.ú. Šumperk, trvalý travní porost, ve vlastnictví ČR ve správě Pozemkového 
fondu ČR v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1708/10 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 554/2 a části p.p.č. 912/2 v k.ú. Dolní 
Temenice z vlastnictví ČR, správa Pozemkový fond ČR do vlastnictví města 
Šumperka (or. lokalita ul. Bratrušovská) 

neschvaluje 
požádat o převod vlastnického práva k pozemku st. p.č. 158 o výměře 118 m2  
v k.ú. Dolní Temenice, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, p.p.č. 382 
o výměře 933 m2 v k.ú. Dolní Temenice, ostatní plocha, neplodná půda a p.p.č. 
383 o výměře 1 993 m2 v k.ú. Dolní Temenice, zahrada, ve vlastnictví ČR ve 
správě Pozemkového fondu ČR v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., 
o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1709/10 MJP - vydání příslibu prodeje části pozemku st.p.č. 140/5 o výměře cca 10 m2 
v obci a k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5288/10 ze 
dne 13. 5. 2010, vydání příslibu prodeje části st.p.č. 140/5 o výměře cca 10 m2 

v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- budoucí kupující: L. B., Bludov 
- účel prodeje: vybudování chodníku k prodejně  
- kupní cena 600,- Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 50 % celkové kupní ceny do 30 dnů ode 

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

to do 30. 6. 2011 
- nedílnou součástí smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní bude smlouva 

o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964, kterou město 
Šumperk jako vlastník st.p.č. 140/5 v k. ú. Šumperk zřídí stavebníkovi právo 
provést stavbu chodníku na st.p.č. 140/5 v k. ú. Šumperk 

- kupní smlouva bude realizována po dokončení stavby chodníku,  po zaměření 
skutečného stavu stavby geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své 
náklady kupující a po schválení prodeje zastupitelstvem města, nejpozději do 
30. 6. 2011. Budoucí kupující je povinen odsouhlasit hranice budoucího 
převodu s PMŠ a. s. 
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Termín: 30.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1710/10 MJP - žádost S. L. , Šumperk, o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny 

schvaluje 
vyhovět žádosti S. L., Šumperk, a prodloužit lhůtu splatnosti kupní ceny danou 
čl. III. kupní smlouvy č. MP-K/0191/2009 tak, že nová lhůta splatnosti je 120 dnů 
od uzavření smlouvy. Kupující má nárok na slevu 5 % z kupní ceny.  
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1711/10 Přechodový ostrůvek na ulici Jesenické a u ulice U Potoka 

schvaluje 
investiční akci na rok 2011 „Přechodový ostrůvek na ulici Jesenické“.   
 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1712/10 Přechodový ostrůvek na ulici Jesenické a u ulice U Potoka 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtu 2011 na akci „Přechodový ostrůvek na ulici Jesenické“ 
částku 184.000,- Kč. 

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1713/10 Výkonnostní sport 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 nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města 
Šumperka na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 
seniorů a juniorů pro rok 2010, dle přílohy č. 2.   
 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

1714/10 Předfinancování projektu Dětské hřiště v Šumperku - Temenici         
podaného ZŠ Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864, v rámci Regionálního 
operačního programu Střední Morava 

schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka na předfinancování a 
spolufinancování projektu „Temenické děti – mají si kde hrát?“ na úhradu výdajů 
uvedených v projektové žádosti o finanční dotaci Regionálního operačního 
programu Střední Morava: 
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1. poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 2.380.203,- Kč Základní škole Šumperk, 
Sluneční 38, IČ 00852864, určené ke spolufinancování projektu „Temenické 
děti - mají si kde hrát?“, realizovaného v rámci Regionálního operačního 
programu Střední Morava v letech 2010-2011 

 
2. poskytnutí příspěvku ve výši 321.327,- Kč Základní škole, Šumperk, 

Sluneční 38, IČ 00852864, účelově určeného k úhradě vlastního podílu 
žadatele v rámci projektu „Temenické děti - mají si kde hrát?“, realizovaného 
v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava v letech 
2010-2011. 

Termín: 17.06.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

1715/10 Stanovení počtu členů ZM 

stanoví 
v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů 
zastupitelstva města pro volební období 2010–2014 na 27 členů. 
 

Termín: volby do ZM 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

1716/10 Schválení partnerské smlouvy TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ORP 

schvaluje 
uzavření Partnerské smlouvy s obcemi ORP pro projekt „Technologické centrum 
ORP a elektronická spisová služba“. 

Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1717/10 Požadavek na zlepšení dopravní obslužnosti regionu - zastavování 
vlakových spojů  ve stanici Zábřeh na Moravě 

schvaluje 
uplatnění požadavku na zastavování rychlíku R 441 Excelsior v železniční stanici 
Zábřeh na Moravě do nového jízdního řádu grafikonu vlakové dopravy 2010/2011 
z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti regionu. 
 

Termín: 30.06.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                   Ing. Petr Suchomel v. r. 
           starosta                2. místostarosta 
  



Příloha č. 1 k usnesení č. 1648/10 z 35. zasedání ZM dne 17. 6. 2010 

                                         
 

MĚSTO ŠUMPERK 
                                       
                            

 

 

 

 

POKYNY  PRO  ZPRACOVÁNÍ  NÁVRHU 

ÚZEMNÍHO  PLÁNU  ŠUMPERKA 
(k.ú.Šumperk, k.ú.Horní Temenice, k.ú.Dolní Temenice) 

 

 

 

 

 

 

 

Pořizovatel: Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje,  

    územního plánování a investic 

 

Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Šumperka 

Určený člen zastupitelstva: Ing. Marek Zapletal 

V Šumperku 17.6.2010 
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Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Šumperka 
a jejich odůvodnění 

 
Zastupitelstvo města Šumperka schválilo usnesením č. 1648/10 ze dne 17.6.2010 následující 
materiál, zpracovaný Městským úřadem Šumperk, odborem strategického rozvoje,územního 
plánování a investic, jako pořizovatelem územně plánovací dokumentace a ing. Markem 
Zapletalem jako určeným zastupitelem města. Materiál byl zpracován na základě výsledku 
projednání konceptu územního plánu Šumperka (dále ÚP Šumperka), v souladu s § 49,      odst. 1 a 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební 
zákon)  
 
Obsah:                      
 
1. Údaje o projednání konceptu ÚP Šumperka  ....................................................................... 3 
2. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Šumperka  .................................................................... 3 
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    2.2.  Požadavky vyplývající ze stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury 
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    2.3.  Požadavky vyplývající z akceptovaných námitek  ....................................................... 5 
    2.4. Požadavky vyplývající z akceptovaných připomínek  ................................................... 5  
    2.5. Požadavky pořizovatele vyplývající z veřejného projednání konceptu ÚP 
           a z aktualizovaných územně analytických podkladů (ÚAP)  ......................................... 5 
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     3.2. Vyhodnocení souladů se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem krajského úřadu, 
politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem ..................... 7  
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1. Údaje o projednání konceptu územního plánu Šumperka 
 

Usnesením zastupitelstva města č.104/07 ze dne 25.1.2007  o pořízení územního plánu 
Šumperka a doplňujících průzkumů a rozborů, zpracoval pořizovatel (MěÚ Šumperk, odbor 
strategického rozvoje, územního plánování a investic), ve spolupráci s určeným zastupitelem a 
zpracovatelem územního plánu, fy Knesl-Kynčl s.r.o., Šumavská 416, Brno, návrh zadání 
územního plánu Šumperka.  

Zadání územního plánu Šumperka schválilo ZM usnesením č.1103/2009 ze dne 23.4.2009. 
Na základě schváleného zadání územního plánu byl zpracován fy Knesl-Kynčl s.r.o. 

koncept územního plánu, který řeší koncepci celého správního území Šumperka (tj. k.ú.Šumperk, 
k.ú. Horní Temenice, k.ú. Dolní Temenice).  

Koncept územního plánu byl, dle §6 odst.1 písm. a), zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, vystaven od 28.12.2009 do 26.1.2010 k veřejnému 
nahlédnutí. Dne 27.1.2010 se uskutečnilo veřejné projednání konceptu územního plánu Šumperka.  

Do 15 dnů od veřejného projednání (tj. do 11.2.2010) mohl každý uplatnit své připomínky. 
Ve stejné lhůtě mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. 

Usnesení ZM o námitkách a připomínkách je nedílnou součástí těchto pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu.  

Na základě schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu zajistí pořizovatel 
zhotovení návrhu územního plánu firmou Knesl-Kynčl s.r.o., Šumavská 416, Brno. Dle smlouvy o 
dílo bude návrh územního plánu odevzdán do 5 měsíců od převzetí pokynů. 
 
  Ke konceptu ÚP Šumperka bylo v zákonné lhůtě uplatněno celkem 10 stanovisek dotčených 
orgánů z 23 obeslaných. Dále pořizovatel obdržel v zákonné lhůtě celkem 7 stanovisek 
s vyjádřeními a připomínkami ostatních subjektů a okolních obcí z 34 obeslaných a stanovisko 
odboru strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dále bylo uplatněno 34 
námitek  a 12 připomínek. Po zákonné lhůtě obdržel pořizovatel 2 námitky, které z tohoto důvodu 
nebyly do vyhodnocení zahrnuty.  
 
2. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Šumperka 
 
2.1. Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu: 
 
2.1.1. Respektovat ložisko stavebního kamene Šumperk-Kokeš B3 170 300 a ložisko stavebního 
kamene B3 172 200. 
2.1.2. Na úseku ochrany ZPF – DO je KrÚ, u lokalit nad 10 ha je třeba postupovat dle čl.II.odst.1 
Metodického pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96.  
2.1.3. Respektovat zákon č.44/1988Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v pl.znění. 
2.1.4. Respektovat památkové hodnoty jednotlivých nemovitých kulturních památek (seznam 
uveden v dopise NPÚ ze dne 17.12.2009) a městské památkové zóny včetně jejich prostředí. 2.1.5. 
Na území městské památkové zóny respektovat historicky daný půdorys města (poměr historicky 
zastavěných a nezastavěných ploch) a jemu odpovídající prostorovou a hmotovou skladbu.  
2.1.6. Respektovat vyhl. MK č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader měst za 
památkové zóny, v platném znění. 
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2.1.7.  Z důvodu ochrany historických panoramat města navrhnout výškovou regulaci zástavby 
celého řešeného území tak, aby výška a objem nové zástavby respektovaly hmotovou skladbu 
stávající většinové zástavby v dané lokalitě (výšku zástavby, tvar, sklon a orientaci střech) a nesmí 
narušovaly blízké a dálkové pohledy na městskou památkovou zónu a jednotlivé kulturní památky. 
2.1.8. Vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, zejména  s ohledem na 
dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území, a s ohledem na  uspořádání  ploch 
ZPF, kterým by  měla být s  ohledem na § 2 zákona č. 17/1992 Sb.,o životním prostředí, co  
nejméně narušena  původní krajina a její funkce.Prokázat nezbytnost požadavku na odnětí 
zemědělské půdy a zdůvodnit v čem je navrhované řešení z hlediska ochrany  zemědělského 
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější (§ 5 odst. 1 zákona). 
2.1.9. V návrhu zařadit PUPFL v lokalitě 032 do plochy smíšené nezastavěného území. (lesní 
pozemky parc. č. 1845/2 a 1845/3 v k.ú. Šumperk)  
2.1.10. Do návrhu upravit vymezení památných stromů v regulačních kartách lokalit a 
v odůvodnění. 
2.1.11. Doplnit do koncepce sídelní zeleně také stávající zeleň podél Desné, Benátky (rybník), u 
Krenišovského náhonu, zeleň u ulic Uničovská, Finská, Zahradní, Zábřežská. (5.5. Textové části a 
4.5. Odůvodnění) Obecně k navrženým územním studiím – v lokalitách, kde se vyskytuje stávající 
zeleň (včetně nové výsadby), řešit předmětné lokality ve vztahu k této zeleni s maximalizací jejího 
zachování, či doplnění. 
2.1.12.  Zajistit zásobování pitnou vodou do lokalit pro novou zástavbu, zajistit a navrhnout 
případná nová ochr.pásma vod.zdrojů a respektovat stávající. 
2.1.13. Hlučné provozy vymístit mimo obytnou zónu. 
2.1.14. Navrhnout a respektovat OP kolem vysokého napětí, léčebných zdrojů, ZPF, lesa, dětských 
zařízení, budov sloužících k tělovýchovným a rekreačním účelům, průmyslové výroby, 
zemědělských závodů, školských zařízení, budov sloužící k obytným, zdravotnickým a 
potravinářským účelům, hřbitova, případně pro těžbu nerostných surovin, komunikací, železnice 
atd. 
2.1.15. Respektovat ochranná pásma letiště Šumperk a heliportu HEMS. 
2.1.16. Doplnit spektrum ploch o plochy dopravní infrastruktury. 
2.1.17. Upřesnit vymezení pojmu „plocha“ v souladu s požadavky §2 odst.1. písm. g) stavebního 
zákona. 
2.1.18. V textové části detailněji rozvést:  
 a) koncepci rozvoje území města a rozvoje jeho hodnot (část 1, odst. 1, písm. b) příl.č.7 
vyhlášky 500/2006 Sb.) 
 b) podmínky pro umísťování veřejné infrastruktury (část 1, odst. 1, písm. d) příl.č.7 
vyhlášky 500/2006 Sb.) 
 c) koncepci uspořádání krajiny vč. vymezení ploch stávajícího a požadovaného využití a 
stanovení podmínek pro změny jejich využití 
2.1.19. Stanovit prostorovou regulaci, zejména maximální výšky zástavby. 
2.1.20. Do návrhu upravit četnost vymezení územních studií a upravit míru detailu stanovenou pro 
zadání územní studií. 
2.1.21. Respektovat plochy a koridory ze ZÚR OK, zejména: 

a) koridor pro umístění napájecího el. Vedení VVN 110kV vč. TS 110/22 kV Šumperk – 
sever (E.02) 

 b) koridor pro umístění VTL plynovodu Paseka – Šumperk (E.011) 
 c) záplavové území  
 d) návrhové plochy  RO2/01, RO2/02 a plochu územní rezervy RO2/03 
2.1.22. Odstranit z textové části zákaz odpojování stávajících staveb od CZT. 
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2.1.23. Výkres VPS a VPO řešit v souladu s §2 písm. a) vyhlášky 500/2006 Sb. v platném znění. 
2.1.24. Koordinační výkres řešit v souladu s §2 písm. b) vyhlášky 500/2006 Sb. v platném znění. 
2.1.25. Zohlednit Územní generel dopravy. 
 
2.2. Požadavky vyplývající ze stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a 
ostatních subjektů: 
 
2.2.1. Respektovat ochranné pásmo stávající silnice I/11 tj. 50 m od osy vozovky 
2.2.2. Aktualizovat intenzity dopravy dle nejnovějších měření ŘSD. 
2.2.3. Upravit textovou část (kap. 3.1.1) s ohledem na požadavek DO (viz. tabulka vyhodnocení 
stanovisek a připomínek řádek 36) 
2.2.4. Do návrhu ÚP zapracovat Stanovení záplavového území ze dne 5.1.2010 č.j.KÚOK552/2010 
a studii proveditelnosti „Protipovodňová ochrana obcí na řece Desné v úseku Šumperk – Maršíkov 
ř.km.8.7-25.0“ 
2.2.5. Upravit textovou část výrokové části (kapitola 5.2.) dle požadavku DO – řádek č.49 tabulky 
vyhodnocení stanovisek a připomínek ke konceptu ÚP Šumperk 
2.2.6. Respektovat plynárenská zařízení včetně jejich ochranných pásem v souladu se zákonem č. 
458/2000 Sb. energetickým zákonem v platném znění 
 
2.3. Požadavky vyplývající z akceptovaných námitek: 
Viz. příloha č.2 
 
2.4. Požadavky vyplývající z akceptovaných připomínek: 
Viz. příloha č.3 
 
2.5. Požadavky pořizovatele vyplývající z veřejného projednání konceptu ÚP a z 
aktualizovaných územně analytických podkladů (ÚAP): 
 
2.5.1. Dodržet členění dokumentu (opatření obecné povahy) tak, jak je požadováno v zákoně 
183/2006Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění. 
2.5.2. Užívat pojmy dle právních předpisů. V případě potřeby používat jiné pojmy a tyto 
jednoznačně definovat  
2.5.3. Řešit urbanistickou koncepci města 
2.5.4. Ke každé vymezené ploše přiřadit odpovídající regulativa tak, aby jednotlivé plochy byly 
v návaznosti 
2.5.5. Vymezit návrhové plochy, které budou podmíněny územní studií 
2.5.6. Vymezit plochy přestavby 
 
2.6. Rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení: 
Koncept územního plánu Šumperka nebyl variantně zpracován. 
 
V Šumperku dne 17.6.2010 
 
Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Šumperka zpracoval:  
Ing. Marek Zapletal 
místostarosta a určený zastupitel pro ÚP 
Ing. Ivana Kašparová 
vedoucí oddělení územního plánování, MěÚ Šumperk 
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Schvalovací doložka: 
 
Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Šumperka byly schváleny Zastupitelstvem města Šumperka v 
souladu s ustanovením § 49, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 1648/10 Zastupitelstva města Šumperka ze dne 
17.6.2010. 
 
 
 
 
 
 
__________________                 ____________________ 
  Mgr. Zdeněk Brož       Ing. Marek Zapletal 
        Starosta            místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

3. Odůvodnění Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Šumperka 
 
V souladu s § 49, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, připojuje 
pořizovatel odůvodnění Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Šumperka: 
 
Pořizovatel požaduje dodržet pojmy a strukturu podle přílohy č.7 odst.1 písm f) v yhlášky 500/2006 
Sb., v platném znění. Ve výrokové části chybí kapitola koncepce rozvoje území obce. Základní 
koncepce rozvoje území není zřejmá ani z následujících kapitol. Grafické vyjádření hranic ploch je 
příliš komplikované, snižuje čitelnost výkresu. Komplikovanost, nepřehlednost a rozporuplnost 
výkresů může být zdrojem chyb v rozhodování.  Koncept ÚP nedostatečně řeší urbanistickou 
koncepci, o čemž svědčí i velké množství a rozsah požadovaných územních studií. Není dodrženo 
jednotné pojmosloví v textové a grafické části dokumentu. 
 
3.1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání územního plánu Šumperka  
požadováno, neboť žádný z dotčených orgánů ve svém stanovisku k návrhu zadání neuplatnil 
požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí. 
 
 
3.2. Vyhodnocení souladů se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem krajského úřadu, 
politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
3.2.1. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů, sousedních obcí a krajského 
úřadu: 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, sousedních obcí, krajského úřadu je provedeno 
v tabulce – příloha č.1 
 
3.2.3. Vyhodnocení souladů s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem: 
Koncept územního plánu respektuje PÚR ČR 2008 a ZÚR Olomouckého Kraje. 
 
3.3. Zdůvodnění výběru varianty řešení s přihlédnutím k vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území 
Koncept územního plánu Šumperka nebyl variantně zpracován. 
 
3.3.1. Vyhodnocení námitek a připomínek: 
Vyhodnocení námitek je provedeno v tabulce – příloha č.2 
Vyhodnocení připomínek je provedeno v tabulce – příloha č.3 
 
 
V Šumperku dne 7.6.2010 
 
 
 
Odůvodnění pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Šumperka zpracoval:  
Ing. Marek Zapletal 
místostarosta a určený zastupitel pro ÚP 
Ing. Ivana Kašparová 
vedoucí oddělení územního plánování, MěÚ Šumperk 



Příloha č. 2 k usnesení č. 1713/10 z 35. zasedání ZM dne 17. 6. 2010

Přidělení finančních částek nad  50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost  
organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů pro rok 2010

               (kompetence ZM)

 Doporučená
Název organizace adresa statutární zástupce částka

3 FK SAN-JV ŠUMPERK s. r. o. fotbal - muži Evaldova 3, 787 01 Šumperk Dostál Vladimír 27847861 240.000
4 TJ Šumperk  oddíl házené - muži Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda Mgr. 14617790 90.000

SOUČTY 330.000
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