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Spis. zn.: 89393/2010 

č. j.: 89395/2010 

 

U S N E S E N Í  

z 37. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 16. 9. 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. 
 

1781/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1332/09, 1345/09, 1452/09, 1457/09, 1480/10, 1492/10, 1493/10, 1494/10, 
1495/10, 1496/10, 1497/10, 1499/10, 1500/10, 1501/10, 1502/10, 1504/10, 
1516/10, 1537/10, 1538/10, 1539/10, 1540/10, 1542/10, 1550/10, 1553/10, 
1575/10, 1582/10, 1585/10, 1586/10, 1587/10, 1588/10, 1592/10, 1629/10, 
1630/10, 1639/10, 1645/10, 1647/10, 1648/10, 1650/10, 1654/10, 1660/10, 
1662/10, 1670/10, 1673/10, 1674/10, 1675/10, 1680/10, 1695/10, 1696/10, 
1697/10, 1698/10, 1699/10, 1700/10, 1704/10, 1705/10, 1706/10, 1707/10, 
1708/10, 1713/10, 1714/10, 1717/10, 1718/10, 1719/10, 1720/10, 1725/10, 
1771/10, 1774/10, 1775/10, 1776/10, 1777/10, 1778/10, 1779/10 
 
 
 

1782/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  702/08 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1370/09 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1451/09 do 31.03.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1498/10 do 30.11.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1541/10 do 31.10.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1591/10 do 30.09.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1593/10 do 31.10.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1594/10 do 30.09.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1632/10 do 31.10.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1633/10 do 31.10.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1637/10 do 31.10.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1638/10 do 31.10.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1683/10 do 31.10.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1783/10 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení č. 702/08 ze dne 24. 4. 2008 

schvaluje 
opravu usnesení č. 702/08 ze dne 24. 4. 2008, spočívající ve vypuštění předmětu 
směny části p.p.č. 568/5 o výměře 1 200 m2 v k.ú. Šumperk, neboť pozemek byl 
již městu darován. 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1784/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 804/08 ze dne 19. 6. 2008 

ruší 
usnesení č. 804/08 ze dne 19. 6. 2008 z důvodu neobdržení dotace společností 
Pontis, o. p. s. 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1785/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1505/10 ze dne 28. 1. 2010 

ruší 
usnesení č. 1505/10 ze dne 28. 1. 2010 z důvodu změn na straně kupujících. 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1786/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1512/10 ze dne 28. 1. 2010 

ruší 
usnesení č. 1512/10 ze dne 28. 1. 2010. 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1787/10 Kontrola plnění usnesení – doplnění usnesení č. 1541/10 ze dne 11. 3. 2010 
ve znění usnesení ZM č. 1683/10 ze dne 17. 6. 2010 

schvaluje 
doplnění usnesení ZM č. 1541/10 ze dne 11. 3. 2010 ve znění usnesení ZM 
č. 1683/10 ze dne 17. 6. 2010 spočívající v rozšíření kupujícího o L. Č., Šumperk. 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1788/10 Výsledky hospodaření města Šumperka k 16. 9. 2010 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 16. 9. 2010. 
 
 

1789/10 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem k 30. 6. 2010 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem 
k 30. 6. 2010. 

 
 

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2010 
(v tis. Kč) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1790/10 Plnění investiční výstavby k 31. 8. 2010 

bere na vědomí 
plnění investiční výstavby k 31. 8. 2010. 
 

z toho: 
Název příspěvkové 

organizace: Ředitel/ka: Výnosy 
celkem 

dotace 
na 

provoz 

 
Náklady 
celkem 

 
Hospodářský 

výsledek 

Základní škola Šumperk,  
Dr. E. Beneše 974/1 PaedDr. Tichý 11 820 614 11 941 - 121 

Základní škola Šumperk,  
8. května 870/63  Mgr. Pavelka 16 224 663 14 010 2 214 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 2692/38 PaedDr. Pálka 10 527 547 10 572 - 45 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 1846/22 Mgr. Málek 8 728 496 8 665 63 

Základní škola Šumperk,  
Šumavská 1915/21 Mgr. Krejčí 16 596 635 14 640 1 956 

Mateřská škola Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 2613/1 Mgr. Šimková 8 316 436 7 900 416 

Mateřská škola Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 1907/25 Palová 9 531 506 9 369 162 

Mateřská škola Pohádka 
Šumperk, Nerudova 567/4B Bošková 5 463 351 5 190 273 

Dům dětí a mládeže U radnice 
Šumperk, nám. Míru 94/20 PaedDr. Formánek 3 173 242 2 417 756 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 1170/3 Holubářová 3 201 201 3 007 194 

Městská knihovna Šumperk,  
17. listopadu 630/6 Mgr. Daňková 3 734 895 3 682 52 
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1791/10 MJP - odkoupení objektu na ul. Gen. Svobody 68, Šumperk - Obzor, 
VD Zlín - pobočka Šumperk 

schvaluje 
odkoupení objektu bez č. p.jiná stavba situovaná na pozemku st.p.č. 1785, včetně 
pozemku st.p.č. 1785 o výměře 589 m2 (or. ozn. Gen. Svobody 68, Šumperk) 
v k.ú. Šumperk pro účely  
Integrovaného zařízení sociálních služeb za podmínek: 
 
Prodávající: OBZOR, výrobní družstvo Zlín, se sídlem Na Slanici 378, 

PSČ 764 13 Zlín-Louky, IČ 00030988 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 

IČ 00303461 
 
Kupní cena: dohodou ve výši 4.850.000,- Kč 
Kupní cena bude uhrazena jednorázově do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 
Kupující na své náklady vyhotoví kupní smlouvu a uhradí správní poplatek ve výši 
500,- Kč za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí. 
 
 

Termín: 30.11.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1792/10 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo XIII roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo XIII roku 2010: 
příjmy ve výši:  -15 050 tis. Kč 
výdaje ve výši:  -13 287 tis. Kč 
 
příjmy celkem: 795 159 tis. Kč 
výdaje celkem: 752 246 tis. Kč 
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1793/10 Veřejné finanční podpora pro TJ Šumperk 

schvaluje 
navýšení veřejné finanční podpory pro TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, 
pro rok 2010 o 80 tis. Kč na zvýšené náklady na energie na Tyršově stadionu.  
 
 

Termín: 30.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1794/10 MJP - prodej části p.p.č. 468/10 o výměře 116 m2, (dle GP zak. 
č. 5771-77/2010 p.p.č. 468/10 o výměře 116 m2), p.p.č. 469/8 o výměře 40 m2, 
p.p.č. 469/2 o výměře 207 m2, p.p.č. 469/3 o výměře 410 m2 a st.p.č. 1907/2 
o výměře 86 m2, vše v k.ú. Šumperk (zahrada u domu Dobrovského 3, 
Šumperk, vedle objektu Policie ČR) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5399/10 ze 
dne 3. 6. 2010, prodej části p.p.č. 468/10 o výměře 116 m2, (dle GP zak. č. 5771-
77/2010 p.p.č. 468/10 o výměře 116 m2), p.p.č. p.p.č. 469/8 o výměře 40 m2, p.p.č. 
469/2 o výměře 207 m2, p.p.č. 469/3 o výměře 410 m2 a st.p.č. 1907/2 o výměře 
86 m2, včetně příslušenství, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: P. D., A. J., P. K., Z. a B. N., S. P., M. S., J. Š., všichni bytem 

Šumperk, jednotliví kupující odkoupí na pozemcích podíl o velikosti 1/7 
- kupní cena 300,- Kč/m2 včetně příslušenství 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující při podpisu kupní smlouvy uhradí 1/2 nákladů vynaložených na 

vyhotovení geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 468/10 v k.ú. Šumperk a 
správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolku za zápis vlastnického práva do 
katastru nemovitostí 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1795/10 MJP - prodej p.p.č. 1342/6 o výměře 1 228 m2, dle GP zak. č. 5285-193/2007 
p.p.č. 1342/10 o výměře 22 m2, p.p.č. 1342/8 o výměře 848 m2, p.p.č. 1342/9 
o výměře 97 m2 a p.p.č. 1342/6 o výměře 261 m2, vše v k.ú. Šumperk (při ul. 
Rooseveltově) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 4. 2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 666/07 ze dne 
19. 4. 2007 a podle usnesení zastupitelstva města č. 337/07 ze dne 12. 4. 2007 a 
usnesení zastupitelstva města č. 595/08 ze dne 31. 1. 2008, kterými byl vydán 
příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1342/6 o výměře 1 228 m2, dle GP zak. 
č. 5285-193/2007 p.p.č. 1342/10 o výměře 22 m2, p.p.č. 1342/8 o výměře 848 m2, 
p.p.č. 1342/9 o výměře 97 m2 a p.p.č. 1342/6 o výměře 261 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada  
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 0050/2007 

300,- Kč/m2 s uznáním slevy ve výši 90.000,- Kč demontování starého a 
výstavbu nového oplocení  

- kupující: I. K., podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1342/6 a p.p.č. 1342/9 v k.ú. 
Šumperk, bytem Brno, L. R., podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1342/6, podíl 
o velikosti 1/2 na p.p.č. 1342/8 a p.p.č. 1342/10, bytem Šumperk, P. F., podíl 
o velikosti 1/4 na p.p.č. 1342/6, podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1342/8, bytem 
Šumperk, a A. S. podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1342/6, bytem Zábřeh 

- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1796/10 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1999/6 a části st.p.č. 1595/2, dle GP 
p.p.č. 1999/26 o výměře 70 m2, p.p.č. 1999/25 o výměře 36 m2, p.p.č. 1999/24 
o výměře 35 m2, p.p.č. 1999/23 o výměře 78 m2, p.p.č. 1999/6 o výměře 81 m2 
a st.p.č. 1595/2 o výměře 359 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Reissova – nová 
výstavba u Kauflandu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5263/10 ze 
dne 13. 5. 2010, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1999/6 a části st.p.č. 1595/2, 
dle GP p.p.č. 1999/26 o výměře 70 m2, p.p.č. 1999/25 o výměře 36 m2, p.p.č. 
1999/24 o výměře 35 m2, p.p.č. 1999/23 o výměře 78 m2, p.p.č. 1999/6 o výměře 
81 m2 a st.p.č. 1595/2 o výměře 359 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- budoucí kupující: M. A., podíl o velikosti 2280/10000 na st.p.č. 1595/2 

a p.p.č. 1999/23, bytem Šumperk, J. F., podíl o velikosti 1339/10000 na st.p.č. 
1595/2 a 1999/25, bytem Šumperk, I. V., podíl o velikosti 2593/10000 na st.p. č. 
1595/2 a p.p.č. 1999/6, B. a J. K., podíl o velikosti 1229/10000 na st.p.č. 
1595/2 a p.p.č. 1999/24, oba bytem Bludov, a D. Š., podíl o velikosti 
2559/10000 a p.p.č 1999/26, bytem Šumperk 

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 31. 12. 2012 a vlastnické právo 
k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do 28. 2. 2013 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní zálohu 
na kupní cenu ve výši minimálně 10 % kupní ceny, dále bude kupní cena 
hrazena pravidelnými měsíčními splátkami s tím, že pokud nebude uhrazena 
stanovená splátka v termínu, budoucí prodávající od smlouvy odstoupí. 
V případě uplatněného odstoupení od smlouvy ze strany budoucího 
prodávajícího   se zavazují budoucí kupující, kteří plní své závazky vyplývající  
ze smlouvy, uzavřít s budoucím prodávajícím smlouvu na prodej nebo budoucí 
prodej těch pozemků, kde bylo uplatněno právo odstoupení od smlouvy  

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady 
spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- budoucí kupující jsou povinni strpět zapsané věcné břemeno v katastru 
nemovitostí na st.p.č. 1595/2 v k.ú. Šumperk 

 
Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1797/10 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 585/3 o výměře 737 m2 a části p.p.č. 
585/2 o výměře 1 199 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5453-107/2008 ze 
dne 20. 10. 2008 p.p.č. 585/2 o výměře 894 m2, p.p.č. 585/9 o výměře 422 m2, 
p.p.č. 585/3 o výměře 168 m2, p.p.č. 585/11 o výměře 141 m2 a p.p.č. 585/10 
o výměře 310 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Zábřežská u společnosti AZ 
EKOTHERM) 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5266/10 ze 
dne 13. 5. 2010, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 585/3 o výměře 737 m2 a části 
p.p.č. 585/2 o výměře 1 199 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5453-
107/2008 ze dne 20. 10. 2008 p.p.č. 585/2 o výměře 894 m2, p.p.č. 585/9 
o výměře 422 m2, p.p.č. 585/3 o výměře 168 m2, p.p.č. 585/11 o výměře 141 m2 a 
p.p.č. 585/10 o výměře 310 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní a vlastnické právo k pozemku bude převedeno po 
uhrazení kupní ceny, nejpozději do 31. 12. 2013 

- záloha na  kupní cenu ve výši minimálně 10 % kupní ceny bude uhrazena při 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dále bude kupní cena hrazena 
pravidelnými měsíčními splátkami s tím, že pokud nebude uhrazena stanovená 
splátka v termínu, budoucí prodávající od smlouvy odstoupí. V p řípadě 
uplatněného odstoupení od smlouvy ze strany budoucího prodávajícího se 
zavazují budoucí kupující, kteří plní své závazky vyplývající ze smlouvy, uzavřít 
s budoucím prodávajícím smlouvu na prodej nebo budoucí prodej těch 
pozemků, kde bylo uplatněno právo odstoupení od smlouvy  

- budoucí kupující: I. H., podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/11, p.p.č. 585/9 a 
p.p.č. 585/3, bytem Šumperk, M. B., podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/11, podíl 
o velikosti 2/3 na p.p.č. 585/2 a podíl o velikosti 2/3 na p.p.č. 585/10, Šumperk 
a M. S., podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/11, podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 
585/2 a podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/10, bytem Šumperk  

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady 
spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- budoucí kupující jsou povinni strpět právo podzemního a nadzemního vedení 
NN, sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 a dalších 
zapsaných věcných břemen 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1798/10 MJP - prodej st.p.č. 4889 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk (or. „Česká čtvrť“  
ul. Blanická a Javoříčko směrem k zahrádkářské kolonii) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5236/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej st.p.č. 4889 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN 
- kupující: L. a E. S., Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolku za zápis vkladu 

práva do KN 
Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1799/10 MJP - prodej st.p.č. 3406 o výměře 66 m2 v k.ú. Šumperk (or. řadové garáže 
„Cihelna“) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5234/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej st.p.č. 3406 o výměře 66 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN 
- kupující: L. R., Australie 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolku za zápis vkladu 

práva do KN 
Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1800/10 MJP - realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1645/1 o výměře 22 m2 a prodej  
části p.p.č. 1645/5 o výměře 2 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5728-75/2010 
díl „a“ p.p.č 1645/1 o výměře 22 m2 a  prodej dílu „b“ p.p.č. 1645/5  o výměře 
2 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Příčná u sběrného dvora) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2546/08 ze 
dne 7. 8. 2008  a podle usnesení zastupitelstva města č. 779/08 ze dne 
19. 6. 2008, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 1645/1, 
dle GP díl „a“ p.p.č. 1645/1 o výměře 22 m2, a prodej části p.p.č. 1645/5, dle GP 
díl „b“ p.p.č. 1645/5 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod stavbou garáží  
- kupní cena u realizace příslibu prodeje, díl „a“ p.p.č. 1645/1: dána smlouvou 

o smlouvě budoucí kupní obch 0045/2008...500,- Kč/m2, kupní cena dílu “b“ 
p.p.č. 1645/5...1.383,- Kč/m2  

- kupující: P. B., Vikýřovice 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1801/10 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 584/2 o výměře 106 m2, st.p.č. 912 
o výměře 464 m2, p.p.č. 583/2 o výměře 403 m2 a část p.p.č. 565/8 o výměře 
143 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 565/8 o výměře 143 m2, vše v k.ú. Šumperk 
(or. ul. Nemocniční, naproti kamenictví) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 11. 2008 do 23. 11. 2008 dle usnesení rady města č. 2797/08 ze 
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dne 30. 10. 2008 a od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5262/10 ze dne 13. 5. 2010, vydání příslibu prodeje p.p.č. 584/2 o výměře 
106 m2, st.p.č. 912 o výměře 464 m2, p.p.č. 583/2 o výměře 403 m2 a části p.p.č. 
565/8 o výměře 143 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 565/8 o výměře 143 m2, vše v k.ú. 
Šumperk  za těchto podmínek: 
- účel prodeje: pozemek pod domem a zahrada k domu 
- kupní cena: st.p.č. 912 zastavěná část 105,- Kč/m2, nezastavěná část 

300,- Kč/m2, p.p.č. 584/2, 583/2 a část p.p.č. 565/8...300,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní a vlastnické právo k pozemku bude převedeno po 
uhrazení kupní ceny, nejpozději do 31. 12. 2013 

- záloha na  kupní cenu ve výši minimálně 10 % kupní ceny bude uhrazena při 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dále bude kupní cena hrazena 
pravidelnými měsíčními splátkami 

- budoucí kupující: E. Ch., Staré Město pod Sněžníkem 
- budoucí kupující se zavazuje, že nejpozději do 31. 12. 2010 odstraní na vlastní 

náklady stavby postavené na p.p.č. 583/2 v k.ú, Šumperk, pokud nebudou 
stavby odstraněny, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy v plném 
rozsahu odstoupit  

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady 
spojené s vyhotovením geometrického plánu  

 
Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1802/10 MJP - prodej p.p.č. 144/1 o výměře 369 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 144/1 
o výměře 178 m2 a p.p.č. 144/1 o výměře 191 m2, vše v k.ú. Horní Temenice 
(or. ul. Bohdíkovská) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5264/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej p.p.č. 144/1 o výměře 369 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 144/1 
o výměře 178 m2 a p.p.č. 144/1 o výměře 191 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, za 
těchto podmínek: 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: S. a D. Z., díl „a“ p.p..č 144/1, oba bytem Šumperk, a L. a A. R., 

p.p.č. 144/1, oba bytem Šumperk 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí společně náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní 

poplatek v hodnotě 500,- Kč kolku za zápis vkladu práva do KN   
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1803/10 MJP - prodej p.p.č. 1463/11 o výměře 4 m2, p.p.č. 1463/7 o výměře 3 m2 a 
p.p.č. 1463/8 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. řadové garáže ul. 
Jesenická) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 6. 2010 do 13. 7. 2010 dle usnesení rady města č. 5489/10 ze 
dne 24. 6. 2010, prodej p.p.č. 1463/11 o výměře 4 m2, p.p.č. 1463/7 o výměře 
3 m2 a p.p.č. 1463/8 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupující: M. a L. W., p.p.č. 1463/7, oba bytem Šumperk, O. a J. H., 

p.p.č.1463/11, oba bytem Šumperk, V. a L. B., p.p.č. 1463/8, oba bytem 
Šumperk 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN 

- kupující uhradí společně náklady na vyhotovení geometrického plánu, 
jednotliví kupující 1.440,- Kč a správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolku za 
zápis vkladu práva do KN   

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1804/10 MJP - prodej části p.p.č. 1450/7, dle GP p.p.č. 1450/32 o výměře 4 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. zahrada k domu Revoluční 1153/49) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 6. 2010 do 13. 7. 2010 dle usnesení rady města č. 5488/10 ze 
dne 24. 6. 2010, prodej části p.p.č. 1450/7, dle GP p.p.č. 1450/32 o výměře 4 m2  
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: J. L., podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1450/32, a M. S., podíl o velikosti 

1/2 na p.p.č. 1450/32, bytem Šumperk 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí společně správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolku za zápis 

vkladu práva do KN   
Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1805/10 MJP - příslib prodeje p.p.č. 1534/27 v k.ú. Šumperk (křižovatka ul. Revoluční, 
Chodská) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 390/07 ze dne 13. 9. 2007, usnesení ZM č. 716/08 ze dne 
24. 4. 2008 a usnesení ZM č. 1017/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM 
č. 1360/09 ze dne 17. 9. 2009, kterými bylo schváleno vydání p říslibu prodeje 
p.p.č. 1534/27 v k.ú. Šumperk, spočívající v prodloužení předložení potvrzeného 
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ohlášení výstavby nebo stavebního povolení, a to z data 30. 9. 2010 na nově 
stanovený termín 31. 5. 2011, pokud nebude k nově stanovenému datu 
předloženo povolení v souladu se stavebním zákonem, využije budoucí 
prodávající sjednaného práva a od smlouvy v plném rozsahu odstoupí, bez nároku 
na kompenzaci nákladů spojených s projektovou dokumentací. 
Dále se stanovuje: 
- nepožadovat sjednanou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý 

měsíc nesplnění předložení stavebního povolení nebo potvrzeného ohlášení 
z důvodu překážky výstavby, a to vodovodní přípojky pro dům Revoluční 57, 
Šumperk 

- doplnění čl. IV. odst. 4 takto: k datu 31. 12. 2012 bude stavba rodinného domu 
povolena k užívání    

- změna usnesení bude sjednána dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí 
kupní označená jako obch 49/2007, doplněná dodatkem ze dne 30. 6. 2008, 
dodatkem ze dne 23. 4. 2009 a dodatkem ze dne 12. 10. 2009 

- ostatní podmínky sjednané ve smlouvě obch 49/2007 zůstávají beze změny 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1806/10 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 1316/14 o výměře 954 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. ul. K. H. Máchy, křižovatka s ul. Bezručovou) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5312/10 ze 
dne 13. 5. 2010, vydání příslibu prodeje p.p.č. 1316/14 o výměře 954 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, od kupní ceny celkem se odečte za každé sjednané 

věcné břemeno 6.000,- Kč včetně DPH, kupní cena bude uhrazena nejpozději 
do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a vlastnické 
právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do 
31. 12. 2013 

- záloha na  kupní cenu ve výši minimálně 10 % kupní ceny bude uhrazena při 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dále bude kupní cena hrazena 
pravidelnými měsíčními splátkami s tím, že pokud nebude uhrazena stanovená 
splátka v termínu, budoucí prodávající od smlouvy odstoupí. V p řípadě 
uplatněného odstoupení od smlouvy ze strany budoucího prodávajícího se 
zavazují budoucí kupující, kteří plní své závazky vyplývající ze smlouvy, uzavřít 
s budoucím prodávajícím smlouvu na prodej nebo budoucí prodej podílu 
pozemku, kde bylo uplatněno právo odstoupení od smlouvy  

- budoucí kupující: B. K., podíl o velikosti 175/1000, B. M., podíl o velikosti 
177/1000, V. a L. R., podíl o velikosti 149/1000, všichni bytem Šumperk, 
L. a S. H., podíl o velikosti 174/1000, oba bytem Ramzová, O. P., podíl 
o velikosti 159/1000, bytem Šumperk, M. a M. R., podíl o velikosti 166/1000, 
oba bytem Šumperk 

- budoucí kupující se společně zavazují, že uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní souhlasí, aby B. M. a O. P. si na své náklady nechali zaměřit 
pozemky pod stávajícími stavbami, přičemž tato plocha nenavýší sjednaný 
podíl stanovený těmto jednotlivým budoucím kupujícím k odkoupení p.p.č. 
1316/14 v k.ú. Šumperk, dále se budoucí kupující zavazují, že souhlasí s tím, 
aby M. a M. R. si na své náklady nechali zaměřit pozemek na budoucí 
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výstavbu garáže s tím, že tato plocha nenavýší jim sjednaný podíl k odkoupení 
p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk  a dále budoucí kupující souhlasí s výstavbou 
samotného vjezdu z ul. Bezručovy k nemovitosti na st.p.č.5218 v k.ú. Šumperk 
za podmínky, že vjezd bude vybudován B. K., jakožto vlastníkem objektu na 
st.p.č.5218 v k.ú. Šumperk, výhradně na její náklady. K. vybudování nového 
vjezdu na p.p.č. 1314/16 v k.ú. Šumperk je povinna předložit ke schválení 
odboru majetkoprávnímu, po předchozím odsouhlasení způsobu řešení vjezdu 
všemi budoucími kupujícími   

- budoucí prodávající se zavazuje, že v případě dodatečného povolení staveb 
nebo výstavby nové garáže  sjedná s budoucími kupujícími smlouvu s právem 
provést stavbu podle § 51 OZ , dále se zavazuje, že pokud bude odsouhlasen 
budoucími kupujícími vjezd ke stavbě na st.p.č. 5218 v k.ú. Šumperk, sjedná 
s vlastníkem stavby na st.p.č. 5218 v k.ú. Šumperk smlouvu s právem provést 
stavbu podle § 51 OZ  

- budoucí kupující berou na vědomí, že v průběhu splátkování kupní ceny bude 
na p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk sjednáno věcné břemeno vstupu a vjezdu 
k nemovitostem na st.p.č. 5699 a st.p.č. 5219 vše v k.ú. Šumperk, kde  
vlastníci těchto staveb nejsou vlastníky bytových jednotek v domě K. H. Máchy 
900/15 Šumperk. Věcné břemeno bude uzavřeno s podmínkou úhrady nákladů 
na úpravu zpevněné plochy sloužící k vjezdu ze strany oprávněných 
v z věcného břemene, a to podílem stanoveným podle počtu vlastníků 
bytových jednotek v domě K. H. Máchy 900/15, Šumperk, a oprávněných 
z věcného břemene 

- budoucí kupující se zavazují že do 31. 12. 2011 provedou opravu stávajícího 
oplocení v délce 14 m od hranice p.p.č. 1316/13 v k.ú. Šumperk při ul. 
Bezručově, pokud bude oplocení v termínu opraveno, zavazuje se budoucí 
prodávající, že uzná slevu z kupní ceny ve výši 30.000,- Kč, která bude 
přiznána sjednaným dodatkem ke smlouvě budoucí kupní a odečtena od kupní 
ceny jako celku a přiznána budoucím kupujícím podílem staveným při prodeji 
p.p.č. 1316/14 k.ú. Šumperk. Pokud bude oplocení řešeno jiným způsobem 
než nahrazením stávajícího oplocení, bude o výši slevy jednáno samostatně   

 
Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1807/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1488/10 ze dne 28. 1. 2010 – prodej Zábřežská 
lesní (lesní školka směr Nový Malín) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1488/10 ze dne 28. 1. 2010, kterým byl schválen prodej 
p.p.č. 1371/1, p.p.č. 1371/2, st.p.č. 3858/3, st.p.č. 3858/1 a st.p.č. 5926, vše v k.ú. 
Šumperk, spočívající v doplnění způsobu úhrady kupní ceny takto: kupní cena 
bude hrazena ve 3 splátkách k datu 30. 9. 2010, 31. 10. 2010 a 30. 11. 2010. 
Pokud nebude uhrazena kupní cena nejpozději k datu 10. 12. 2010, sjednává si 
prodávající právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit a řešit majetkoprávní 
vypořádání soudní cestou. 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1808/10 MJP - prodej části p.p.č. 119 o výměře cca 35 m2 a části st.p.č. 101 o výměře 
cca 380 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice (or. křižovatka ul. Sládkova a ul. 
Šumavská) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5267/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej části p.p.č. 119 o výměře 35 m2 a část st.p.č. 101 
o výměře cca 380 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada   
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: J. D., Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1809/10 MJP - prodej části p.p.č. 119 o výměře cca 35 m2 a části st.p.č. 101 o výměře 
cca 380 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice (or. křižovatka ul. Sládkova a ul. 
Šumavská) 

neschvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5267/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej části p.p.č. 119 o výměře 35 m2 a část st.p.č. 101 
o výměře cca 380 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice K. W., Šumperk, z důvodu prodej 
jinému zájemci. 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1810/10 MJP - realizace prodeje části p.p.č. 1431/6 o výměře 394 m2, dle GP ze dne 
5722-48/2010 nově pozemek označen jako p.p.č. 1431/6 o výměře 394 m2, vše 
v k.ú. Šumperk (or. ul. Jesenická u světelné křižovatky ze směru Ostrava) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5401/10 ze 
dne 3. 6. 2010 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1481/05 ze dne 
15. 12. 2005, usnesení zastupitelstva města č. 955/08 a č. 956/08 ze dne 
11. 12. 2008, kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 
1431/6 o výměře 394 m2, dle GP zak. č. 5722-48/2010 p.p.č. 1431/6 o výměře 
394 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Jesenická 524/47, Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 0013/2006 

300,- Kč/m2  
- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 



ZM 37 – 16.09.2010 

 
14 

- kupující: J. a E. D., podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1431/6, V. a E. S., podíl ve výši 
1/4 na p.p.č. 1431/6, L. K., podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1431/6, všichni bytem 
Šumperk, a A. K., podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 1431/6, bytem Šumperk 

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

- kupující uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu  
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1811/10 MJP - prodej podílu o velikosti 2908/10000 na st.p.č. 1745/1 v k.ú. Šumperk 
(or. pozemek pod domem Denisova 294/6, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5239/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej podílu o velikosti 2908/10000 na st.p.č. 1745/1 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: A. K., Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1812/10 MJP - prodej podílu o velikosti 248/1000 na st.p.č. 1717/1 v k.ú. Šumperk 
(or. pozemek pod domem Javoříčko 1511/5, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5240/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej podílu o velikosti 248/1000 na st.p.č. 1717/1 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: P. P., Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1813/10 MJP - prodej podílu o velikosti 2414/10000 na st.p.č. 901 v k.ú. Šumperk 
(or. pozemek pod domem Gen. Krátkého 731/2, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5247/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej podílu o velikosti 2414/10000 na st.p.č. 901 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně, se sídlem Petrov nad 

Desnou 203, PSČ 788 16, IČ 42766214 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1814/10 MJP - prodej podílu o velikosti 285/10000 na st.p.č. 437 v k.ú. Dolní Temenice 
(or. pozemek pod domem Temenická 2580/13, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5249/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej podílu o velikosti 285/10000 na st.p.č. 437 v k.ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: L. V., Moravičany 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1815/10 MJP - prodej části p.p.č. 924/1 o výměře cca 150 m2 v  k.ú. Horní Temenice 
(or. začátek Bratrušova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 6. 2010 do 13. 7. 2010 dle usnesení rady města č. 5538/10 ze 
dne 24. 6. 2010, prodej části p.p.č. 924/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za těchto podmínek: 
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- účel prodeje: zajištění vstupu a vjezdu k pozemkům ve vlastnictví fyzických 
osob 

- kupní cena: 50,- Kč/m2 
- kupující: I. M., Šumperk 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad do katastru nemovitost 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva  do KN 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1816/10 MJP - soudní spor město Šumperk x V. D. – o částku 
29.403,- Kč s příslušenstvím, sp. zn. 16C 210/2002 – výkon rozhodnutí 
014 EX 4452/08 

schvaluje 
po uhrazení úroku z prodlení v celkové  výši 40.000,- Kč, nákladů předcházejícího 
soudního řízení ve výši 10.190,- Kč a nákladů exekučního řízení povinným 
D. přistoupit k zastavení exekučního řízení proti povinnému D., vedeného 
exekutorským úřadem Jeseník pod sp. zn. 014 EX 4452/08. 
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1817/10 MJP - prodej bytových jednotek v domě Zahradní 17, Jesenická 55 

ruší 
usnesení ZM č. 1444/09 ze dne 10. 12. 2009 u důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1818/10 MJP - prodej bytových jednotek v domě Zahradní 17, Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/12 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 
na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 509 o výměře 504 m2, 
za těchto podmínek:  
- kupující: E. Č., Šumperk  
- kupní cena bytové jednotky 352.722,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
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nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 106.230,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující bude zavázán hradit každý 
rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 
31. 12. každého roku 

- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1819/10 MJP - prodej bytových jednotek v domě Zahradní 17, 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. 1763/27 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 L. Ř., 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1820/10 MJP - prodej bytových jednotek v domě Zahradní 17, 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. 1763/22 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: D. Š., Šumperk 
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- 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 

- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1821/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

ruší 
usnesení ZM č. 1739/10 ze dne 13. 7. 2010 z důvodu přijetí nového usnesení 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1822/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/19 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: V. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 241.477,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 23.740,- 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 
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nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 100.000,- 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 zavázána 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1823/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/43 o výměře 
44,54 m2  v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: M. P., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 26.786,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1824/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/16 o výměře 44,54 
m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. 
ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
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105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. B., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 27.004,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1825/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/62 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: L. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1826/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/57 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
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(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
142/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: H. L., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1827/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/20 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: V. a J. Š., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1828/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
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č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/38 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: M. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1829/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/25 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: M. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 28.743,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

 
Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1830/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/42 o výměře 
60,21 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných 
částech domu č.p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
142/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: S. N., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 278.937,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1831/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/61 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: M. D., Opava 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 23.740,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1832/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/64 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 23.740,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1833/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/8 o výměře 60,35 m2  
v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. 
Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných částech 
domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. B., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 40.863,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1834/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/55 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: V. R., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 30.560,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1835/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/11 o výměře 
61,76 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 146/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
146/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. a M. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 286.117,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 744,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1836/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/1 o výměře 45,65 m2  
v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. 
Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 108/10000 na společných částech 
domu č.p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 108/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: A. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 222.615,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 551,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 30.049,- 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 47 %  
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 zavázána 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1837/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/28 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322  na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. J., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 217.202,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 32.634,- 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 
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nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 100.000,- Kč (tj. cca  40 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 4 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující bude zavázána 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1838/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/6 o výměře 60,21 m2  
v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. 
Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných částech 
domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. a D. P., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 293.618,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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. cca  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 zavázána 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1839/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

ruší 
usnesení ZM č. 1770/10 ze dne 13. 7. 2010 z důvodu přijetí nového usnesení. 
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Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1840/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/2 o výměře 40,38 m2  
v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. 
Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 95/10000 na společných částech 
domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 95/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: Z. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 187.069,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 485,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 25.579,- Kč, cena za sporák 6.586,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1841/10 MJP - prodej bytů v domě nám. Míru 3 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 28. 6. 2010 do 13. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5548/10 ze dne 24. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 1620/2 v domě č. p. 1620 
(or. ozn. nám. Míru 3) včetně příslušenství o celkové výměře 108,86 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1319/10000 na společných částech domu č. p. 
1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1319/10000 na pozemku 
st.p.č. 85 zastavěného domem o výměře 370 m2 a tvořícího zázemí k domu 
o výměře 266 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- kupující: L. a M. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 645.322,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 5.124,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 10.526,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 5.821,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1842/10 MJP - prodej bytů v domě nám. Míru 3 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 28. 6. 2010 do 13. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5548/10 ze dne 24. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 1620/3 v domě č. p. 1620 
(or. ozn. nám. Míru 3) včetně příslušenství o celkové výměře 99,29 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1203/10000 na společných částech domu č. p. 
1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1203/10000 na pozemku 
st.p.č. 85 zastavěného domem o výměře 370 m2 a tvořícího zázemí k domu 
o výměře 266 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- kupující: J. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 588.592,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 4.674,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 9.600,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1843/10 MJP - prodej bytů v domě nám. Míru 3 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 28. 6. 2010 do 13. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5548/10 ze dne 24. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 1620/4 v domě č. p. 1620 
(or. ozn. nám. Míru 3) včetně příslušenství o celkové výměře 110,19 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1335/10000 na společných částech domu č. p. 
1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1335/10000 na pozemku 
st.p.č. 85 zastavěného domem o výměře 370 m2 a tvořícího zázemí k domu 
o výměře 266 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- kupující: J. a A. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 653.207,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 5.186,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 10.653,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 1.241,- Kč 
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- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1844/10 MJP - prodej bytů v domě nám. Míru 3 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 28. 6. 2010 do 13. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5548/10 ze dne 24. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 1620/6 v domě č. p. 1620 
(or. ozn. nám. Míru 3) včetně příslušenství o celkové výměře 106,38 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1289/10000 na společných částech domu č. p. 
1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1289/10000 na pozemku 
st.p.č. 85 zastavěného domem o výměře 370 m2 a tvořícího zázemí k domu 
o výměře 266 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- kupující: V. a J. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 630.620,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 5.008,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 10.286,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1845/10 MJP - prodej bytů v domě nám. Míru 3 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 28. 6. 2010 do 13. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5548/10 ze dne 24. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 1620/8 v domě č. p. 1620 
(or. ozn. nám. Míru 3) včetně příslušenství o celkové výměře 106,56 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1293/10000 na společných částech domu č. p. 
1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1293/10000 na pozemku 
st.p.č. 85 zastavěného domem o výměře 370 m2 a tvořícího zázemí k domu 
o výměře 266 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- kupující: V. G., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 631.687,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
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- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 5.023,- Kč 
a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 10.318,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1846/10 MJP - realizace příslibu prodeje pozemku p.č. 1420/2 v k.ú. Šumperk 
(při křižovatce ul. 8. května a Lidická v Šumperku) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 11. 2008 do 23. 11. 2008, dle usnesení rady města č. 2811/08 ze 
dne 30. 10. 2008, prodej p.č. 1420/2 – ostatní plocha díl a) a díl b) o celkové 
výměře 905 m2 v k.ú. Šumperk. 
 
Prodávající: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ  00303461 
 
Kupující: M. Ř., bytem Nový Malín 
 
Předmět koupě: pozemek p.č. 1420/2 – ostatní plocha díl a) a díl b) o celkové 

výměře 905 m2 v katastrálním území Šumperk, dle 
geometrického plánu zak. č. 5519-14/2009  

 
Kupní cena:  600,- Kč/1m2 

 

Podmínky uzavření  kupní smlouvy: 
 

- úhrada zbytku kupní ceny ve výši 85.560,- Kč do 30 dnů ode dne uzavření 
kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí  

- předmět koupě bude prodán ve stavu jak stojí a leží dle ust. §  501občanského 
zákoníku 

             -    správní poplatek ve výši 500,- Kč za vklad do KN uhradí kupující 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1847/10 MJP - dar části pozemku p.č. 96/1 díl e) o výměře 80 m2 v k.ú. Horní 
Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 30. 8. 2010 do 15. 9. 2010, dle usnesení rady města č. 5625/10 ze 
dne 26. 8. 2010, dar části pozemku p.č. 96/1 díl e) o výměře 80 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, dle geometrického plánu zak. č. 758-600/2008. 
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Dárce: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 

IČ  00303461 
 
Obdarovaný:  Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, 

PSČ 779 11, IČ 60609460, DIČ CZ60609460 
 
Předmět daru: část pozemku p.č. 96/1 díl e) o výměře 80 m2 v k.ú. Horní 

Temenice, dle geometrického plánu zak. č. 758-600/2008 
 
 
Účel:  majetkoprávní vypořádání pozemků po zaměření stavby 

„Rekonstrukce komunikace na ul. Temenická v Šumperku“ 
s Olomouckým krajem 

 
Náklady na zpracování geometrického plánu č. 758-600/2008 ponese ze svého 
město Šumperk. Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obdarovaný. 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1848/10 MJP - přijetí daru části pozemku dle geometrického plánu zak. 
č. 758-600/2008 označené jako pozemky parc. č. 1275/25, parc. č. 1275/26  a 
parc. č. 1275/29, části pozemku 1275/1 díl „f“, díl „a“, díl „d“ a díl „p“  a části 
pozemku parc. č. 1333, dle geometrického plánu zak. č. 758-600/2008 
označené jako části pozemku parc. č. 1333 díl „u“, díl „a1“, díl „b“  a díl „t“, 
vše v k.ú. Horní Temenice (majetkoprávní vypořádání pozemků po zaměření 
stavby „Rekonstrukce komunikace na ul. Temenická v Šumperku“) 

schvaluje 
přijetí daru nemovitostí, a to části pozemku parc. č. 1275/1 o celkové výměře 
653 m2, dle geometrického plánu zak. č. 758-600/2008 označené jako pozemky 
parc. č. 1275/25 o výměře 56 m2, parc. č. 1275/26 o výměře 30 m2 a parc. 
č. 1275/29 o výměře 259 m2, části pozemku 1275/1 díl „f“ o výměře 142 m2, díl „a“ 
o výměře 40 m2, díl „d“ o výměře 63 m2 a díl „p“ o výměře 63 m2, a části pozemku 
parc. č. 1333 o celkové výměře 231 m2, dle geometrického plánu zak. č. 758-
600/2008 označené jako části pozemku parc. č. 1333 díl „u“ o výměře 14 m2, díl 
„a1“ o výměře 15 m2, díl „b“ o výměře 145 m2 a díl „t“ o výměře 57 m2, vše v k.ú. 
Horní Temenice. 
 
Dárce: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, 

PSČ 779 11, IČ 60609460, DIČ CZ60609460  
 
 
Obdarovaný: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 

IČ  00303461 
 
Předmět daru: část pozemku parc. č. 1275/1 o celkové výměře 653 m2, dle 

geometrického plánu zak. č. 758-600/2008 označené jako 
pozemky parc. č. 1275/25 o výměře 56 m2, parc. č. 1275/26 
o výměře 30 m2 a parc. č. 1275/29 o výměře 259 m2, části 
pozemku 1275/1 díl „f“ o výměře 142 m2, díl „a“ o výměře 
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40 m2, díl „d“ o výměře 63 m2 a díl „p“ o výměře 63 m2, a části 
pozemku parc. č. 1333 o celkové výměře 231 m2, dle 
geometrického plánu zak. č. 758-600/2008 označené jako 
části pozemku parc. č. 1333 díl „u“ o výměře 14 m2, díl „a1“ 
o výměře 15 m2, díl „b“ o výměře 145 m2 a díl „t“ o výměře 
57 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, dle geometrického plánu 
zak. č. 758-600/2008. 

 
Účel:  majetkoprávní vypořádání pozemků po zaměření stavby 

„Rekonstrukce komunikace na ul. Temenická v Šumperku“  
s Olomouckým krajem 

 
Náklady na zpracování geometrického plánu č. 758-600/2008 ponese ze svého 
město Šumperk. Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obdarovaný. 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1849/10 MJP - realizace prodeje části p.p.č. 1229/2 o výměře 7 509 m2, st.p.č. 5588 
o výměře 17 m2, st.p.č. 5426 o výměře 12 m2, st.p.č. 5690 o výměře 16 m2, 
st.p.č. 5592 o výměře 13 m2, st.p.č. 5381 o výměře 12 m2, st.p.č. 5432 
o výměře 12 m2, st.p.č. 5430 o výměře 9 m2, st.p.č. 5429 o výměře 16 m2, 
st.p.č. 5428 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. zahrádkářská kolonie 
„U náhonu“ odbočka před CSAD směr Studénky) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 2. 2009 do 25. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3244/09 ze 
dne 5. 2. 2009 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1072/09 ze dne 
12. 3. 2009 a usnesení zastupitelstva města č. 1287/09 ze dne 6. 8. 2009, kterými 
byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 1229/2 o výměře 7 509 m2, 
st.p.č. 5588 o výměře 17 m2, st.p.č. 5426 o výměře 12 m2, st.p.č. 5690 o výměře 
16 m2, st.p.č. 5592 o výměře 13 m2, st.p.č. 5381 o výměře 12 m2, st.p.č. 5432 
o výměře 12 m2, st.p.č. 5430 o výměře 9 m2, st.p.č. 5429 o výměře 16 m2, st.p.č. 
5428 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5744-12/2010 se jedná 
o dále uvedené parcely vše v k.ú. Šumperk a kupující:  
- R. a B. K., Šumperk, p.p.č. 1229/41 o výměře 196 m2 
- I. Š., Šumperk, p.p.č. 1229/39 o výměře 201 m2 
- J. a J. G., Šumperk, p.p.č. 1229/37 o výměře 182 m2 a st.p.č. 5588 

o výměře 17 m2 
- P. V., Šumperk, p.p.č. 1229/35 o výměře 393 m2 a st.p.č. 5426 o výměře 12 m2 
- J. a R. P., Šumperk, p.p.č. 1229/33 o výměře 200 m2 
- E. M., Šumperk, p.p.č. 1229/31 o výměře 201 m2 
- V. M., Šumperk, p.p.č. 1229/29 o výměře  202 m2 
- J. M., Šumperk, p.p.č. 1229/27 o výměře  197 m2 
- F. S., Šumperk, p.p.č. 1229/25 o výměře 202 m2 
- J. a J. D., Šumperk, p.p.č. 1229/19 o výměře 186 m2, p.p.č. 1229/23 

o výměře 110 m2 a st.p.č. 5590 o výměře 16 m2 
- L. Š., Šumperk, p.p.č. 1229/20 o výměře 291 m2 
- J. a L. K., Šumperk, p.p.č. 1229/16 o výměře 205 m2  
- S. a A. F., Šumperk, část p.p.č. 1229/13 o výměře 397 m2 
- L. a J. K., Šumperk, p.p.č. 1229/11 o výměře  231 m2 
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- M. a B. D., Šumperk, p.p.č. 1229/12 o výměře 216 m2 
- J. a E. V., Šumperk, p.p.č. 1229/14 o výměře 203 m2 
- Z. H., Šumperk, p.p.č. 1229/15 o výměře 200 m2 
- F. a H. H., Šumperk, p.p.č. 1229/17 o výměře 183 m2 a st.p.č. 5592 

o výměře 13 m2 
- J. Š., Velké Losiny, p.p.č. 1229/18 o výměře 189 m2 a st.p.č. 5381 

o výměře 12 m2 
- M. a L. F., Šumperk, p.p.č. 1229/21 o výměře 198 m2 
- J. B., Šumperk, p.p.č. 1229/24 o výměře 187m2 a st.p.č. 5432 o výměře 12 m2 
- J. a M. Š., Šumperk, p.p.č. 1229/26 o výměře 199 m2 
- Z. a A. D., Šumperk, p.p.č. 1229/28 o výměře 204 m2 
- T. a L. H., Šumperk, p.p.č. 1229/30 o výměře 202 m2 a st.p.č. 5430 

o výměře 9 m2 
- V. a V. M., Šumperk, p.p.č. 1229/32 o výměře 186 m2 
- M. a M. M., Šumperk, p.p.č. 1229/34 o výměře 182 m2 a st.p.č. 5429 

o výměře 16 m2 
- B. a I. B., Šumperk, p.p.č. 1229/36 o výměře 203 m2 
- L. V., Šumperk, p.p.č. 1229/38 o výměře 385 m2 a st.p.č. 5428 o výměře 12 m2 
- A. J., Šumperk, p.p.č. 1229/42 o výměře 203 m2 a p.p.č. 1229/43 

o výměře  205 m2 
- ZO ČZS „U NÁHONU“ se sídlem Bludovská 16, Šumperk, IČ 72028599, 

p.p.č. 1229/10 o výměře 194 m2 a p.p.č. 1229/9 o výměře 577 m2 
 
Podmínky prodeje:  
- účel prodeje + kupní cena  

a) plocha k zahrádkářské činnosti nebo pozemek pod stavbou 55,- Kč/m2  
b) přístupové plochy - p.p.č. 1229/9 a p.p.č. 1229/10 kupní cena 

celkem 17.310,- Kč (při stanovení ceny se vychází u p.p.č. 1229/9 z kupní 
ceny 30,- Kč/m2 a p.p.č. 1229/10 se neoceňuje z důvodu nevyužitelnosti 
pozemku, převedením vlastnictví pozemku se řeší budoucí údržba 
pozemku) 

- kupující uhradí společně  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 0019/2009/Vr a obch 0053/2009 

 
Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1850/10 MJP - změna usnesení ZM č. 873/09 ze dne 11. 9. 2008 ve znění usnesení ZM 
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008,  ve znění usnesení ZM 
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, 
kterými bylo schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/19 v k.ú. Šumperk, 
obchodní společnosti REAL SYSTEM DEVELOPMENT a. s., se sídlem 
Lessnerova 263, Praha 10, Petrovice, PSČ 109 00, IČ 283743363, spočívající: 
- v prodloužení termínu předložení pravomocného územního rozhodnutí na 

výstavbu inženýrských sítí, komunikace a chodníků, z termínu do jednoho roku 
od nabytí vlastnického práva k  pozemkům p.č. 1662/1, 1670/8, 1670/3, 1670/1 
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a 1670/2, vše v k.ú. Šumperk na město Šumperk, nejpozději do 30. 9. 2010 na 
termín do 31. 12. 2010 

- v posunutí termínu dokončení výstavby inženýrských sítí, komunikace a 
chodníků, z termínu do 30. 9. 2011 na nově stanovený termín do 31. 12. 2011. 
Termín splatnosti sjednané smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč a uplatnění 
sjednaného práva v plném rozsahu odstoupit od smlouvy se upravují dle shora 
nově uvedených termínů 

- v posunutí termínu plnění budoucího kupujícího s vlastníky pozemků pracovně 
nazvané „Nad vyhlídkou“, kdy z termínu do 6 měsíců od nabytí vlastnického 
práva k pozemkům p.č. 1662/1, 1670/8, 1670/3, 1670/1 a 1670/2, vše v k.ú. 
Šumperk, na město Šumperk, nejpozději do 31. 3. 2010 na nově stanovený 
termín  do 31. 12. 2010, s podmínkou budoucího kupujícího p ředložit k datu 
31. 1. 2011 listiny prokazující vyjádření nesouhlasu podílet se na výstavbě  
inženýrských sítí a komunikačního napojení lokality „ Nad vyhlídkou“ (výstavba    
nad ulicí Nezvalovou) 

 
Další podmínky stanovené usnesením ZM č. 873/08, ve znění usnesení ZM 
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, 
neuvedená v tomto usnesení, zůstávají nezměněny. Změna usnesení bude 
sjednána dodatkem č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní označená jako obch 
0036/2008/Vr. Dodatek bude uzavřen společně se smlouvou s právem provést 
stavbu inženýrských sítí a komunikačního napojení. Pokud nebude tato smlouva 
uzavřena do 31. 10. 2010, bude toto usnesení zrušeno. 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1851/10 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1581/1 o výměře cca 560 m2, části 
p.p.č. 1581/2 o výměře cca 50 m2 a části p.p.č. 1534/42 o výměře cca 75 m2, 
vše v k.ú. Šumperk (or. výstavba při ul. Hrubínova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 30. 8. 2010 do 15. 9. 2010 dle usnesení rady města  č. 5626/10 ze 
dne 26. 8. 2010, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1581/1 o výměře cca 560 m2, 
části p.p.č. 1581/2 o výměře cca 50 m2 a části p.p.č. 1534/42 o výměře cca 75 m2, 
vše v  k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena: 250,- Kč/m2, záloha na kupní cenu ve výši 50 % bude uhrazena p ři 

podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
- budoucí kupující: REAL SYSTEM DEVELOPMENT a. s. se sídlem 

Lessnerova 263, Praha 10, Petrovice PSČ 109 00, IČ 28374363 
- ostatní  podmínky budou shodné s podmínkami sjednanými smlouvou 

o smlouvě budoucí kupní – obch 0035/2009/Vr 
Smlouva bude uzavřena společně se smlouvou o právu provést stavbu 
inženýrských sítí a komunikačního napojení v souladu s § 51 OZ. 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1852/10 MJP - prodej části st.p.č. 1708/2 o výměře  cca 152 m2, st.p.č. 1709/2 
o výměře 62 m2 a  části p.p.č. 1439/1 o výměře cca 402 m2, dle GP st.p.č. 
1709/3 o výměře 8 m2, st.p.č. 1709/2 o výměře 54 m2, st.p.č. 1708/3 o výměře 
98 m2, st.p.č. 1708/2, o výměře 62 m2, p.p.č. 1439/22 o výměře 169 m2, p.p.č. 
1439/24 o výměře 8 m2, p.p.č. 1439/25 o výměře 24 m2, p.p.č. 1439/23 
o výměře 105 m2, p.p.č. 1439/27 o výměře 21 m2, p.p.č. 1439/28 o výměře 
19 m2 a p.p.č. 1439/26 o výměře 48 m2, vše v 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. 5261/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej části st.p.č. 1708/2 o výměře cca 152 m2, st.p.č. 1709/2 
o výměře 62 m2 a  části p.p.č. 1439/1 o výměře cca 402 m2, dle GP st.p.č. 1709/3 
o výměře 8 m2, st.p.č. 1709/2 o výměře 54 m2, st.p.č. 1708/3 o výměře 98 m2, 
st.p.č. 1708/2, o výměře 62 m2, p.p.č. 1439/22 o výměře 169 m2, p.p.č. 1439/24 
o výměře 8 m2, p.p.č. 1439/25 o výměře 24 m2, p.p.č. 1439/23 o výměře 105 m2, 
p.p.č. 1439/27 o výměře 21 m2, p.p.č. 1439/28 o výměře 19 m2 a p.p.č. 1439/26 
o výměře 48 m2, vše v k.ú Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu B. Václavka 1486/7, Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: J. a K. H., podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1709/3, podíl o velikosti 1/4 

na p.p.č. 1439/24, podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1439/23, p.p.č. 1439/25 a 
p.p.č. 1439/28, oba bytem Šumperk, V. a M. H., podíl o velikosti 2/6 na st.p.č. 
1708/2, podíl o velikosti 1/2 na st.p.č. 1709/3, podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
1439/24, p.p.č. 1439/22 a st.p.č. 1708/3, A. S., podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 
1709/3, podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1439/24, podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
1439/23, p.p.č. 1439/26 a p.p.č. 1439/27, J. A., podíl o velikosti 1/12 na st.p.č. 
1708/2, L. N., podíl o velikosti 1/12 na st.p.č. 1708/2, J. a M. A. podíl o velikosti 
1/6 na st.p.č. 1708/2, V. a S. R. podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1708/2,  M. a J. 
V. podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1708/2, všichni bytem Šumperk  

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad do katastru nemovitost 

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

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1853/10 MJP - vydání příslibu prodeje  části p.p.č. 1439/1 o výměře cca 594 m2, části 
st.p.č. 1707/2 o výměře cca 132 m2 a části st.p.č. 1707/3 o výměře cca 125 m2, 
dle GP st.p.č. 1703/7 o výměře 257 m2, p.p.č. 1439/13 o  výměře 25 m2, p.p.č. 
1439/14 o výměře 27 m2, p.p.č. 1439/15 o výměře 27 m2, p.p.č. 1439/16 
o výměře 27 m2, p.p.č. 1439/17 o výměře 318 m2, p.p.č. 1439/18 o výměře 
44 m2, p.p.č. 1439/19 o výměře 41 m2, p.p.č. 1439/20 o výměře 67 m2 a p.p.č. 
1439/21 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. B. Václavka) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5261/10 ze 
dne 13. 5. 2010, vydání příslibu prodej prodeje části p.p.č. 1439/1 o výměře cca 
594 m2, části st.p.č. 1707/2 o výměře cca 132 m2 a části st.p.č. 1707/3 o výměře 
cca 125 m2, dle GP st.p.č. 1703/7 o výměře 257 m2, p.p.č. 1439/13 o výměře 25 
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m2, p.p.č. 1439/14 o výměře 27 m2, p.p.č. 1439/15 o výměře 27 m2, p.p.č. 1439/16 
o výměře 27 m2, p.p.č. 1439/17 o výměře 318 m2, p.p.č. 1439/18 o výměře 44 m2, 
p.p.č. 1439/19 o výměře 41 m2, p.p.č. 1439/20 o výměře 67 m2 a p.p.č. 1439/21 
o výměře 18 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu B. Václavka 1487/9, Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši min. 10 % kupní ceny, dále bude kupní 
cena hrazena ve splátkách maximálně po do 36 měsíců 

- budoucí kupující: J. A. podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1707/3, podíl o velikosti 
1/8 na p.p.č. 1439/17, podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1439/19 a  podíl o velikosti 
1/2 na p.p.č. 1439/16, L. N. podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1707/3, podíl o 
velikosti 1/8 na p.p.č. 1439/17, podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1439/19 a podíl o 
velikosti 1/2 na p.p.č. 1439/16, J. a M. A. podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1707/3, 
podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1439/17 a p.p.č. 1439/14, V. a S. R. podíl 
o velikosti 1/4 na st.p.č. 1707/3, podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1439/17, p.p..č 
1439/20 a p.p.č. 1439/14,  M. a J. V. podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1707/3, 
podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1439/17, p.p.č. 1439/18, p.p.č. 1439/21 a p.p.č. 
1439/15, všichni Šumperk  

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1854/10 MJP - bezúplatný převod p.p.č. 607/5 v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví 
ČR – právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města Šumperka (or. ul. Bratrušovská) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 607/5 o výměře 
2 385 m2 v k.ú. Dolní Temenice, ostatní plocha, jiná plocha, ve vlastnictví 
ČR - správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 

Termín: 30.11.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1855/10 MJP - pozemek p.č. 675/6 a p.p.č. 675/18  v k.ú. Šumperk – vlastnictví 
ČR, správa Pozemkový fond ČR do vlastnictví města Šumperka (or. lokalita 
ul. za ČOV) 

neschvaluje 
požádat  o převod vlastnického práva k pozemku p.č. 675/6 o výměře 6 554 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: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1856/10 MJP - pozemek p.č. 675/6 a p.p.č. 675/18  v k.ú. Šumperk – vlastnictví 
ČR, správa Pozemkový fond ČR do vlastnictví města Šumperka (or. lokalita 
ul. za ČOV) 

neschvaluje 
požádat  o převod vlastnického práva k  pozemku p.č. 675/18 o výměře 7 320 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: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1857/10 MJP - příslib bezúplatného převodu v rámci majetkoprávního vypořádání  
pozemků pod zálivy 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. 5279/10 ze dne 
13. 5. 2010 a od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení RM č. 5414/10 ze dne 
3. 6. 2010, příslib bezúplatného převodu formou uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě darovací  
- části p.p.č. 2315 o výměře 101 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5689-31/2010 ze 

dne 9. 3. 2010 označené jako p.p.č. 2315/4 o výměře 101 m2 v k.ú. Šumperk 
- části p.p.č. 1992/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5696-251/2009 

ze dne 1. 4. 2010 označené jako p.p.č. 1992/14 o výměře 10 m2 v k.ú. 
Šumperk 

- části p.p.č. 1992/1 o výměře 11 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5696-251/2009 
ze dne 1. 4. 2010 označené jako p.p.č. 1992/16 o výměře 11 m2 v k.ú. 
Šumperk 

- části p.p.č. 108/15 o výměře 51 m2 a části p.p.č. 108/16  o výměře 30 m2 v k.ú. 
Dolní Temenice dle GP č. 766-50/2010 ze dne 13.4.2010 sloučených a 
označených jako p.p.č. 108/41 o výměře 81 m2 v k.ú. Dolní Temenice 

- části p.p.č. 2115/2 o výměře 153 m2  v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5723-107/2010 
ze dne 26. 5. 2010 označené jako p.p.č. 2115/12 o výměře 153 m2 v k.ú. 
Šumperk  

- části p.p.č. 1257/52 o výměře 66 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5720-114/2010 
ze dne 21. 5. 2010 označené jako p.p.č. 1257/161 o výměře 66 m2 v k.ú. 
Šumperk  

- části p.p.č. 1168/2  o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP č. 5720-114/2010 
ze dne 21. 5. 2010 označené jako p.p.č. 1168/12 o výměře 22 m2 v k.ú. 
Šumperk 

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, do 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, za těchto podmínek:  

 
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávního vztahu k pozemkům 

pod stavbou zálivů u autobusových zastávek 
- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1858/10 MJP - bezúplatný převod části p.p.č. 1534/115 v k.ú. Šumperk z vlastnictví 
ČR, správa Pozemkový fond ČR do vlastnictví města Šumperka 
(or. Na Vyhlídce) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva části  pozemku p.č. 1534/115 
o výměře 18 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., 
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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1859/10 MJP - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR – právo hospodaření  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jmenovitě p.p.č  949 
a p.p.č. 950 v k.ú. Dolní Temenice do vlastnictví města Šumperka 
(or. ul. Erbenova) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví ČR –
správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jmenovitě pozemku 
p.č. 949 o výměře 337 m2, ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 950 o výměře 
416 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dolní Temenice. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označených 
nemovitostí  přijmout a převzít tyto nemovitosti do vlastnictví města Šumperka na 
základě smlouvy s ÚZSVM. 
Město Šumperk  současně schvaluje závazek, který bude citován ve smlouvě 
o  bezúplatném převodu na výše uvedené nemovitosti, a to: 
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy řádně pečovat, 

užívat je pouze jako veřejné prostranství, které zahrnuje část chodníku, část 
komunikace a veřejnou zeleň v bytové zástavbě, v souladu s veřejným zájmem, tj. 
zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je 
nebude k takovým účelům pronajímat. Nabyvatel současně prohlašuje, že předmětné 
nemovitosti nepřevede třetí osobě a ani je nevloží do obchodní společnosti, a to vše po 
dobu 15 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty 
převodcem písemně vyzván. 
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4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého 
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel 
uhradit i tyto náklady. 

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

6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené 
v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, 
které jsou  ve  veřejném zájmu, k jejichž zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.  

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1860/10 MJP - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR – právo hospodaření  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jmenovitě p.p.č  945 a 
p.p.č. 18/2 v k.ú. Dolní Temenice do vlastnictví města Šumperka (or. ul. 
Temenická) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví ČR –
správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jmenovitě pozemku 
p.č. 945 o výměře 161 m2, ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 18/2 o výměře 
371 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dolní Temenice. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označených 
nemovitostí  přijmout a převzít tyto nemovitosti do vlastnictví města Šumperka na 
základě smlouvy s ÚZSVM. 
Město Šumperk současně schvaluje závazek, který bude citován ve smlouvě 
o  bezúplatném převodu na výše uvedené nemovitosti, a to: 
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy řádně pečovat, 

užívat je pouze jako veřejné prostranství, které zahrnuje část chodníku, část 
komunikace a veřejnou zeleň v bytové zástavbě, v souladu s veřejným zájmem, tj. 
zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je 
nebude k takovým účelům pronajímat. Nabyvatel současně prohlašuje, že předmětné 
nemovitosti nepřevede třetí osobě a ani je nevloží do obchodní společnosti, a to vše po 
dobu 15 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

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

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

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

6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené 
v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, 
které jsou ve veřejném zájmu, k jejichž zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.  

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1861/10 MJP - správa majetku – uzavření splátkového kalendáře 

schvaluje 
uzavření dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře s M. a M. H., oba bytem 
Šumperk, bývalými nájemci obecního bytu číslo 19 na adrese Jesenická 1763/55 
v Šumperku na dlužnou částku 78.179,- Kč, a to za podmínek: 
délka splatnosti    36 měsíců 
datum splátky    25. kalendářní den měsíce 
měsíční splátka    min. 2.180,- Kč 
nezaplacením byť jediné splátky se dluh stane splatným jako celek 
 

Termín: 15.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1862/10 MJP - správa majetku – uzavření splátkového kalendáře 

schvaluje 
uzavření dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře s J. Š., bytem Šumperk, 
bývalým nájemcem obecního bytu číslo 13 na adrese Temenická 2795/109 
v Šumperku na dlužnou částku 192.262,- Kč- Kč, a to za podmínek: 
délka splatnosti    60 měsíců 
datum splátky    25. kalendářní den měsíce 
měsíční splátka    min. 3.210,- Kč 
nezaplacením byť jediné splátky se dluh stane splatným jako celek 
 

Termín: 15.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1863/10 MJP - návrh na prodej majetku ve vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 
přeřadit objekt Jesenická 1819/61, Šumperk, situovaný na pozemku st.p. č. 2136 
v k.ú. Šumperk ze seznamu majetku určeného k ponechání v majetku města 
Šumperka do seznamu majetku města Šumperka určeného k prodeji a schválit 
změnu přílohy č. I „Seznam majetku určeného k ponechání v majetku města“ a 
přílohy č.II „Seznam majetku určeného k prodeji“. ZM současně schvaluje prohlásit 
objekt za jednotkový dům dle prohlášení vlastníka v souladu se zák. č. 72/1994 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1864/10 MJP - návrh na prodej majetku ve vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 
kupní cenu pro prodej nebytových prostor v objektu Jesenická 1819/61, Šumperk, 
7.000,- Kč/m2 pro plochu určenou k podnikání a 3.000,- Kč/m2 pro společné 
zázemí k nebytovému prostoru v případě odkoupení nebytového prostoru 
nájemcem v I. NP. 
V případě prodeje nebytových prostor formou veřejného výběrového řízení jako 
vyvolávací cena pro I. NP 7.000,- Kč/m2 pro plochu určenou k podnikání a 
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3.000,- Kč/m2 pro společné zázemí k nebytovému prostoru a ve II. NP 
5.000,- Kč/m2 pro plochu určenou k podnikání a 3.000,- Kč/m2 pro společné 
zázemí k nebytovému prostoru. 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1865/10 MJP - návrh na prodej majetku ve vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 
přeřadit objekt č.p. 2759 situovaný na pozemku st.p. č. 1782/2 v k.ú. Šumperk, 
or. ozn. Gen. Krátkého 2759/3A, Šumperk, ze seznamu majetku určeného 
k ponechání v majetku města Šumperka do seznamu majetku města Šumperka 
určeného k prodeji a schválit změnu přílohy č. I „Seznam majetku určeného 
k ponechání v majetku města“ a přílohy č.II „Seznam majetku určeného k prodeji“. 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1866/10 MJP - návrh na prodej majetku ve vlastnictví města Šumperka 

schvaluje 
prodej objektu č.p. 2759 situovaného na pozemku st.p. č. 1782/2 v k.ú. Šumperk, 
včetně pozemku pod stavbou st.p.č. 1782/2 v k.ú. Šumperk, or. ozn. 
Gen. Krátkého 2759/3A, Šumperk, jako celek formou veřejného výběrového řízení 
s vyvolávací kupní cenou dle znaleckého posudku. 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1867/10 Tyršův stadion – hřiště s umělým povrchem 

schvaluje 
prohlášení vlastníka nemovitosti p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk ze dne 24. 8. 2010 
jako podmínku pro realizaci stavby hřiště s umělým povrchem III. generace na 
pozemku ve vlastnictví města p.p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk (areál Tyršova 
stadionu v Šumperku) v případě získání dotace z programu MŠMT č. 233510, 
podprogram 233512 pro rok 2011 v rozsahu, dle  požadavku ČSTV, které je 
nedílnou součástí výzvy k podání žádosti do tohoto programu. 
 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

1868/10 Tyršův stadion – hřiště s umělým povrchem 

schvaluje 
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zapracování poskytnutí dotace města TJ Šumperk do rozpočtu města na rok 2011 
na financování záměru TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČ 14617790, 
zastoupené Mgr. Naděždou Sündermannovou, předsedou TJ Šumperk, jako podíl 
vlastních prostředků na financování akce „Tyršův stadion – výstavba hřiště 
s umělým povrchem III. generace“, dle zásad MŠMT č. 233510, podprogram 
233512 pro rok 2011 ve výši 20 % z celkových nákladů, tj. 685.000,- Kč. 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

1869/10 Tyršův stadion – hřiště s umělým povrchem 

ukládá RM 
začlenit dotaci pro TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, IČ 14617790, ve výši 
685.000,- Kč do návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2011. 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

1870/10 Energetická koncepce města Šumperka 

schvaluje 
Energetickou koncepci města Šumperka. 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 

1871/10 Územní plán a Energetická koncepce Šumperka 

ruší 
usnesení ZM č. 1280/09 ze dne 6. 8. 2009 „Zařazení energetické koncepce města 
do závazné části nového územního plánu Šumperka.“ 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1872/10 Územní plán a Energetická koncepce Šumperka 

schvaluje 
zařazení bodu č. 8. „Doporučení a závěr“ (viz níže) Energetické koncepce města 
Šumperka do nového územního plánu Šumperka  

 
8. Doporučení a závěr:  
V lokalitách, kde je zavedeno nebo kde je dostupné CZT, je možné pro vytápění 
bytových domů a budov občanské vybavenosti využít pouze CZT, obnovitelné 
zdroje a elektrickou energii. 
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Závěr energetické koncepce platí pro stávající bytové domy a další objekty 
připojené na CZT včetně nově budovaných střešních nadstaveb a půdních 
vestaveb těchto objektů.  
 
Přiměřeně bude závěr energetické koncepce uplatněn také u nových staveb 
budovaných v blízkosti a dosahu stávajících sítí CZT, kde bude připojení na CZT 
technicky možné a ekonomicky přijatelné. 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1873/10 Žádost o zařazení pozemků do ÚPD 

neschvaluje 
žádost podanou dne 18. 8. 2010 J. a M. P., bytem Bratrušov, o za řazení pozemků 
parc. č. 885, 873/2 a 884/1 v k.ú. Horní Temenice do územního plánu Šumperka, 
jako rozvojové plochy určené k výstavbě – bydlení venkovské. 
 

Termín: 16.09.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1874/10 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2009/2010 

bere na vědomí 
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 
2009/2010. 
 

1875/10 Přehled docházky zastupitelů 

schvaluje 
zveřejnit v Šumperském zpravodaji dne 6. 10. 2010 přehled docházky zastupitelů 
města Šumperka ve volebním období 2006-16. 9. 2010. 
 

Termín: 06.10.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


