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Spis. zn.: 100072/2010 
č. j.: 103206/2010 

U S N E S E N Í  

z 38. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 14. 10. 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. 
 
 

1876/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1513/10, 1581/10, 1591/10, 1595/10, 1597/10, 1598/10, 1600/10, 1601/10, 
1602/10, 1603/10, 1604/10, 1605/10, 1606/10, 1607/10, 1608/10, 1609/10, 
1610/10, 1611/10, 1613/10, 1614/10, 1615/10, 1616/10, 1617/10, 1618/10, 
1619/10, 1620/10, 1621/10, 1622/10, 1623/10, 1624/10, 1627/10, 1634/10, 
1676/10, 1677/10, 1678/10, 1681/10, 1682/10, 1685/10, 1686/10, 1687/10, 
1692/10, 1693/10, 1694/10, 1710/10, 1780/10, 1783/10, 1784/10, 1785/10, 
1786/10, 1787/10, 1792/10, 1793/10, 1809/10, 1817/10, 1821/10, 1839/10, 
1864/10, 1865/10, 1866/10, 1867/10, 1870/10, 1871/10, 1872/10, 1873/10, 
1875/10 
 
 

1877/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1488/10 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1514/10 do 31.01.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1515/10 do 31.01.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1594/10 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1684/10 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1688/10 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1689/10 do 31.10.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1703/10 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1810/10 do 31.12.2010 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1878/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1448/09 ze dne 10. 12. 2009 

ruší 
usnesení č. 1448/09 ze dne 10. 12. 2009. 
 

Termín: 14.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1879/10 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení č. 1690/10 ze dne 17. 6. 2010 

schvaluje 
opravu usnesení č. 1690/10 ze dne 17. 6. 2010. V textu má být správně uvedeno 
č. usnesení ZM 1629/10 místo 1633/10. 
 

Termín: 14.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1880/10 Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2010/2011 

bere na vědomí 
plán zimní údržby místních komunikací na území města Šumperka pro zimní 
období 2010/2011 dle projednaného návrhu PMŠ a. s. 
 
 

1881/10 Ceny města Šumperka za rok 2010 

schvaluje 
předpoklady, podmínky, kategorie a časový harmonogram udílení Cen města 
Šumperka za rok 2010. 
 

Termín: 14.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

1882/10 Bezúplatný převod věcí movitých příspěvkovým organizacím 

schvaluje 
bezúplatný převod movitého majetku - vzduchotechniky kuchyně v pořizovací 
hodnotě 1.795.530,- Kč a gastronomického zařízení v pořizovací hodnotě 
1.188.471,- Kč, příspěvkové organizaci ZŠ Dr. E. Beneše 1 v Šumperku. 
 

Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1883/10 Bezúplatný převod věcí movitých příspěvkovým organizacím 

schvaluje 
bezúplatný převod movitého majetku - vybavení šaten v pořizovací hodnotě 
601.634,- Kč příspěvkové organizaci ZŠ 8. května 63 v Šumperku. 
 

Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1884/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

ruší 
usnesení ZM č. 1765/10 ze dne 13. 7. 2010 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 14.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1885/10 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. 2322/34 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: P. K., 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 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 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 72.500,- 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: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1886/10 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. 2322/9 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:  
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- kupující: I. J., 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: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1887/10 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. 2322/5 o výměře 45,24 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 107/10000 na společných částech 
domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 107/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. a J. H., Brno 
- kupní cena bytové jednotky 220.616,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 545,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 26.188,- 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. 40 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny budou kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující budou zavázáni hradit každý 
rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 
31. 12. každého roku 

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

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

 
Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1888/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 30. 8. 2010 do 15. 9. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5591/10 ze dne 26. 8. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/4 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, za těchto podmínek:  
- kupující: B. K., Šumperk 
- kupní cena nemovitostí 560.000,- Kč dle nejvyšší nabídky učiněné ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupující 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu V. B., Šumperk, s dosaženou 
kupní cenou 540.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1889/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 30. 8. 2010 do 15. 9. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5592/10 ze dne 26. 8. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/35 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, za těchto podmínek:  
- kupující: R. B., Šumperk 
- kupní cena nemovitostí 700.000,- Kč dle nejvyšší nabídky učiněné ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupující 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu V. K., Vikýřovice, s dosaženou 
kupní cenou 680.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1890/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/16 o výměře 
51,88 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 248/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 248/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. H., Vikýřovice 
- kupní cena bytové jednotky 252.996,- Kč  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 804,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 26.180,- Kč 
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 85.000,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující bude zavázán hradit každý 
rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 
31. 12. každého roku 

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

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

 
Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1891/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/38 o výměře 22,79 
m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Jesenická 55)  
spoluvlastnický podíl o velikosti 109/10000 na společných částech domu 
č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 109/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: V. L., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 105.580,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 354,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

 
Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1892/10 MJP - prodej p.č. 468/6 v k.ú. Šumperk (zahrada u domu Myslbekova 6) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009 dle usnesení rady města 
č. 4512/09 ze dne 5. 11. 2009, prodej pozemku p.č. 468/6 o výměře 318 m2 v obci  
a k.ú. Šumperk včetně součástí a příslušenství (zahrada za domem or. ozn. 
Myslbekova 6), za těchto podmínek:  
- kupující: M. D., Radomilov 
- kupní cena 300,- Kč/m2, tj. 95.400,- Kč  
- úhrada kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1893/10 MJP - prodej NP formou VVŘ (Kozinova 13, Langrova 34) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 30. 8. 2010 do 15. 9. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5631/10 ze dne 26. 8. 2010, prodej nebytové jednotky č. 32/7 o celkové výměře 
102,70 m2 v domě č. p. 32 na st.p.č. 242 (or. ozn. Kozinova 13), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1955/10000 na společných částech domu č. p. 32 na st.p.č. 242 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1955/10000 na pozemku st.p.č. 242, vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:  
- kupující: Kaňová, s. r. o., se sídlem Pod Senovou 2448/41, Šumperk, 

PSČ 787 01, IČ 28591038 
- kupní cena nemovitostí 1.110.000,- Kč dle nejvyšší dosažené nabídky ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

nebytových prostor užívá Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje 
o. s., nájem skončí nejpozději dne 31. 12. 2010, k předání nemovitostí 
kupujícímu dojde nejpozději  31. 12. 2010 

- v případě  odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny 
ve stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo 
kupujícího nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu R. S., Šumperk, 
s dosaženou kupní cenou 1.100.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu 
v pořadí nevrací 

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1894/10 MJP - prodej NP formou VVŘ (Kozinova 13, Langrova 34) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 30. 8. 2010 do 15. 9. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5590/10 ze dne 26. 8. 2010, prodej nebytové jednotky č. 155/1 o celkové 
výměře 891,40 m2 v domě č. p. 155 na st.p.č. 471/1 (or. ozn. Langrova 34), 
spoluvlastnický podíl o velikosti 684/1000 na společných částech domu č. p. 155 
na st.p.č. 471/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 684/1000 na pozemku st.p.č. 
471/1, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- kupující: I. H., Šumperk, podíl ½ 
                P. H., Šumperk, podíl ½ 
- kupní cena  nemovitostí 1.510.000,- Kč dle nejvyšší dosažené nabídky ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

Základní umělecká škola, výpůjčka skončí nejpozději dne 31. 12. 2010, 
k předání nemovitostí kupujícímu dojde nejpozději  31. 12. 2010.  

- kupující vezme na vědomí, že sousední pozemky jsou předmětem smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní, účelem příslibu prodeje je výstavba  polyfunkčních 
domů a parkovacího domu, který bude přiléhat k domu Langrova 34 

- v případě  odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny 
ve stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo 
kupujícího nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu IREA s. r. o., 
Mánesova 17, Šumperk, s dosaženou kupní cenou 1.500.000,- Kč. V tomto 
případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1895/10 MJP - prodej části p.p.č. 166/3 o výměře 59 m2, dle GP zak. č. 5787-127/2010 
díl „a“ v k.ú. Šumperk (or. pozemek pod objektem BOTAXU a dalších 
spoluvlastníků)  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 13. 9. 2010 do 29. 9. 2010 dle usnesení rady města č. 5733/10 ze 
dne 9. 9. 2010, prodej části p.p.č. 166/3 o výměře 59 m2, dle GP č. 5787-127/2010 
díl „a“ o výměře 59 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: 1.200,- Kč/m2 
- kupující:  

- Botax Šumperk spol. s r. o., se sídlem M. R. Štefánika 2835/28, Šumperk, 
IČ 19013019, podíl ve výši 96901/169000 

- J. a L. H., Šumperk, podíl ve výši 53340/169000  
- Z. V., Šumperk, podíl ve výši 18759/338000  
- V. V., Šumperk, podíl ve výši 18759/338000  
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- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1896/10 MJP - stanovení ceny pro výkup pozemků pro realizaci stavby „Propojení 
Moravské cyklotrasy Bludov - Šumperk“ 

schvaluje 
jednat s vlastníky pozemků v k.ú. Šumperk a v k.ú. Dolní Temenice o výkupu částí 
pozemků dotčených plánovanou stavbou „Propojení Moravské cyklotrasy Bludov - 
Šumperk“ o celkové výměře cca 958 m2 za maximální kupní cenu ve výši 
100,- Kč/m2 za účelem realizace výše uvedené stavby.  
 

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1897/10 MJP - správa majetku - Armáda spásy – zřízení nízkoprahového denního 
centra pro osoby bez přístřeší 

schvaluje 
poskytnutí investičního příspěvku podléhajícího vyúčtování organizaci Armáda 
spásy v ČR, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha, PSČ 158 00, IČ 40613411, 
organizační jednotka Šumperk, na stavební úpravy prostor potřebných pro 
nízkoprahové denní centrum v maximální výši 600.000,- Kč. 
 

Termín: 30.11.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1898/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1629/10 ze dne 22. 4. 2010 ve znění usnesení 
ZM č. 1690/10 ze dne 17. 6. 2010 – smlouva o závazcích investorů – výstavba 
lokalita Za Hniličkou 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1629/10 ze dne 22. 4. 2010 ve znění usnesení ZM 
č. 1690/10 ze dne 17. 6. 2010 spočívající ve změně závazků u J. a M. G., 
Šumperk, kde bude stanovena povinnost vybudování společných částí 
inženýrských sítí  nově k datu 15. 5. 2011. 
Další podmínky usnesení ZM č. 1629/10 a č. 1690/10 zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1899/10 MJP - prodej st.p.č.1869/1 o výměře 160 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek pod 
domem a u domu Jeremenkova 1592/44, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5227/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej  st.p.č. 1869/1 o výměře 160 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: M. B., podíl ve výši 168/1000, E. D., podíl ve výši 167/1000, K. H., 

podíl ve výši 168/1000, J. V., podíl ve výši 167/1000, a J. a K. R., podíl ve výši 
168/1000, všichni bytem Šumperk, a J. K., podíl ve výši 162/1000, bytem Staré 
Město 

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

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1900/10 MJP - prodej části st.p.č. 1982, dle GP zak. č. 5735-60B/2010 st.p.č. 1982/1 
o výměře 198 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek pod domem J. z Poděbrad 
1714/59B, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5229/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej části st.p.č. 1982, dle GP zak. č. 5735-60B/2010 st.p.č. 
1982/1 o výměře 198 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: E. D., podíl ve výši 113/1000, R. D., podíl ve výši 111/1000, F. a L. H., 

podíl ve výši 115/1000, V. a A. K., podíl ve výši 111/1000, B. P., podíl ve výši 
115/1000, F. a J. P., podíl ve výši 154/1000, J. P., podíl ve výši 48/1000 a 
J. P., podíl ve výši 115/1000, všichni bytem Šumperk, a A. P., podíl ve výši 
118/1000, bytem Šumperk 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1901/10 MJP - prodej st.p.č. 294/3  o výměře 213 m2 v k.ú. Dolní Temenice 
(or. pozemek pod domem Gagarinova 2389/19, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010, dle usnesení rady města č. 5232/10 ze 
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dne 13. 5. 2010, prodej st.p.č. 294/3 o výměře 213 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: J. H., podíl ve výši 428/10000, V. H., podíl ve výši 503/10000, L. K., 

podíl ve výši 424/10000, J. a A. K., podíl ve výši 497/10000, P. a M. K., podíl 
ve výši 501/10000, J. L., podíl ve výši 504/10000, R. a S. M., podíl ve výši 
495/10000, J. M., podíl ve výši 504/10000, Z. a P. M., podíl ve výši 425/10000, 
B. O., podíl ve výši, 500/10000, A. P., podíl ve výši 504/10000, K. S., podíl ve 
výši 429/10000, M. a E. T., podíl ve výši 508/10000, P. V., podíl ve výši 
503/10000, S. V., podíl ve výši 496/10000, všichni bytem Šumperk, J. H., podíl 
ve výši 426/10000, bytem Kunčice, M. J., podíl ve výši 427/10000, bytem 
Šumperk, J. K., podíl ve výši 500/10000, bytem Prostějov, J. P., podíl ve výši 
495/10000, bytem Šumperk, a L. S., podíl ve výši 500/10000, bytem Brno 

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

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1902/10 MJP - prodej části st.p.č. 1981, dle GP zak. č. 5735-60A/2010 st.p.č. 1981/1 
o výměře 198 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek pod domem J. z Poděbrad 
1713/59A, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5228/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej části st.p.č. 1981, dle GP zak. č. 5738-63/2010 st.p.č. 
1981/1 o výměře 198 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: O. Č., podíl ve výši 116/1000, M. a J. D., podíl ve výši 120/1000, 

A. a A. K., podíl v výši 116/1000, M. L., podíl ve výši 109/1000, M. M., podíl ve 
výši 109/1000, J. P., podíl ve výši 111/1000, V. P., podíl ve výši 114/1000, 
a P. Š., podíl ve výši 155/1000, všichni bytem Šumperk, a M. F., podíl ve výši 
50/1000, bytem Šumperk 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1903/10 MJP - prodej st.p.č. 966 o výměře 295 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek pod 
domem a u domu B. Němcové 805/7, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5220/10 ze 
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dne 13. 5. 2010, prodej st.p.č. 966 o výměře 295 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: zastavěná část pozemku pod domem 235 m2 ..........105,- Kč/m2 
               nezastavěná část pozemku 60 m2..............................300,- Kč/m2  
- kupující: A. N., podíl ve výši 153/1000, a J. S., podíl ve výši 196/1000, oba 

bytem Šumperk, M. P., podíl ve výši 156/1000, bytem Nový Malín, a V. Š., 
podíl ve výši 495/1000, bytem Praha 

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

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1904/10 MJP - prodej části st.p.č. 1670, dle GP zak. č. 5738-63/2010 st.p.č. 1670/1 
o výměře 181 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek pod domem Krapkova 914/2, 
Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5219/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej části st.p.č. 1670, dle GP zak. č. 5738-63/2010 
st.p.č.1670/1 o výměře 181 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka domu  
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: L. a L. G., podíl ve výši 2105/10000, Z. a L. H., podíl ve výši 

2012/10000, A. P., podíl ve výši 2097/10000, M. Š., podíl ve výši 1140/10000, 
M. Š., podíl ve výši 1399/10000, M. Z., podíl ve výši 1247/10000, všichni bytem 
Šumperk 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým 
byla ze st.p.č. 1670 v k.ú. Šumperk oddělena zastavěná část pozemku pod 
domem  

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1905/10 MJP - prodej podílu o velikosti 149/1000 na st.p.č. 1712 v k.ú. Šumperk 
(or. pozemek pod domem Uničovská 1503/24, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5242/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej podílu o velikosti 149/1000 na st.p.č. 1712 v k.ú. Šumperk, 
za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka   
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: P. M., Šumperk 
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- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1906/10 MJP - prodloužení termínu plnění usnesení ZM č. 1679/10 ze dne 
17. 6. 2010 (or. pozemek při výjezdu ze Šumperka směr Bludov, odbočka 
k odtahovým službám) 

schvaluje 
vyhovět žádosti O. F., Šumperk, které byl usnesením ZM č. 1679/10 schválen 
prodej části p.p.č. 914/1 v k.ú. Šumperk, a prodloužit termín plnění usnesení 
ZM č. 1679/10 ze dne 17. 6. 2010 nejpozději k datu 30. 9. 2011. Pokud k datu 
30. 9. 2011 nebude kupní smlouva se zástavním právem v souladu s usnesením 
ZM č. 1679/10 ze dne 17. 6. 2010 podepsána a uhrazena záloha na  kupní cenu, 
zruší se usnesení pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1907/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1849/10 ze dne 16. 9. 2010 – prodej pozemků 
v zahrádkářské kolonii „U NÁHONU“ (or. zahrádkářská kolonie – odbočka 
před ČSAD směrem k náhonu) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1849/10 ze dne 16. 9. 2010 spočívající:   
- u kupujícího P. V. bude doplněna J. V., oba bytem Šumperk 
- u kupujících J. a R. P., oba bytem Šumperk, zůstává pouze R. P., bytem 

Šumperk 
- ve změně předmětu prodeje u A. J., bytem Šumperk, pouze p.p.č. 1229/43 

v k.ú. Šumperk 
- v nahrazení kupujícího A. J. L. L., bytem Šumperk, p.p.č. 1229/42 v k.ú. 

Šumperk 
Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1908/10 MJP - realizace prodeje pozemku p.č. 1845/59 o výměře 101 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. lokalita „Na Vodárně“) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 11. 2008 do 23. 11. 2008, dle usnesení rady města č. 2847/08 ze 
dne 30. 10. 2008 a dle usnesení zastupitelstva města č. 973/2008 ze dne 
11.12.2008, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje pozemku p.č. 
1845/59 o výměře 101 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření pozemku sousedního vlastníka. 
- kupující: J. Z., Olomouc 
- kupní cena: sjednána ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní 

OBCH/0007/2009/Šv ze dne 23. 2. 2009 ve výši 250,- Kč/m2 
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- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve výši 10.100,- Kč do 30 dnů ode dne 
uzavření kupní smlouvy, před podáním kupní smlouvy ke vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí 

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

- součástí kupní smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu uložení a správy dešťové a splaškové kanalizace do 
pozemku p.č. 1845/59 v k.ú. Šumperk 

 
Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1909/10 Koncepce návrhu územního plánu Šumperka 

bere na vědomí 
předloženou koncepci návrhu nového územního plánu Šumperka. 
 

1910/10 Čestné občanství 

uděluje 
čestné občanství města Šumperka panu Jiřímu Veberovi in memoriam. 
 

Termín: 14.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

1911/10 Nabídka k možnosti využití mobilních domů společnosti Mobile Point, divize 
Cangor a. s., pro potřeby města Šumperka 

bere na vědomí 
nabídku k možnosti využití mobilních domů společnosti Mobile Point, divize 
Gangor a. s., pro potřeby města Šumperka a nabídku neakceptuje. 
 

1912/10 Odvolání předsedů, členů a tajemníků výborů ZM 

odvolává 
předsedy, členy a tajemníky kontrolního a finančního výboru ZM k 14. 10. 2010 
z důvodu ukončení funkčního období. 
 

Termín: 14.10.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1913/10 Mimořádné odměny 

schvaluje 
 
1. mimořádné  odměny  předsedů  výborů ZM a předsedů komisí RM, kteří jsou   
    členy ZM, dle předloženého návrhu 
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2. mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM, dle předloženého    
    návrhu  
3. mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle předloženého   
    návrhu 
    v souladu § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění   
    pozdějších předpisů. 

Termín: 12.11.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

1914/10 Mimořádné odměny 

ukládá 
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů. 
 

Termín: 12.11.2010 
Zodpovídá: předsedové výborů ZM 

 

1915/10 Dodatek  č. 8 k  veřejnoprávní smlouvě s městem Mohelnice 

schvaluje 
dodatek č. 8 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Mohelnice k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1916/10 Dodatek č. 8 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 
dodatek č. 8 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1917/10 Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 
dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1918/10 Odpovědi na interpelace a připomínky 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze dne 16. 9. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


