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Spis. zn.: 118205/2010 
č. j.: 120903/2010 

U S N E S E N Í  

z 2. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 9. 12. 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. 
 

16/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1057/09, 1541/10, 1547/10, 1593/10, 1637/10, 1638/10, 1661/10, 1663/10, 
1664/10, 1665/10, 1666/10, 1668/10, 1669/10, 1671/10, 1672/10, 1683/10, 
1691/10, 1715/10, 1716/10, 1723/10, 1791/10, 1854/10, 1855/10, 1856/10, 
1859/10, 1860/10, 1861/10, 1862/10, 1863/10, 1878/10, 1879/10, 1881/10, 
1882/10, 1883/10, 1884/10, 1910/10, 1912/10, 1913/10, 1914/10, 2/10, 11/10, 
12/10, 13/10, 14/10  
 
 

17/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1498/10 do 31.01.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1510/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1544/10 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1596/10 do 31.01.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1632/10 do 28.02.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1633/10 do 28.02.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1667/10 do 14.04.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1690/10 do 28.02.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1721/10 do 28.02.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1722/10 do 28.01.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1816/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1897/10 do 31.01.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

18/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1577/10 ze dne 22. 4. 2010 

ruší 
usnesení č. 1577/10 ze dne 22. 4. 2010 pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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19/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1578/10 ze dne 22. 4. 2010 

ruší 
usnesení č. 1578/10 ze dne 22. 4. 2010 z důvodu přijetí jiného usnesení. 
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

20/10 Časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2011 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2011.  
 

21/10 Časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2011 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2011.  
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

22/10 Rozpočtové provizorium 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 13, odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové 
provizorium s účinností od 1. 1. 2011 do doby schválení rozpočtu města na 
rok 2011. 

Termín: 01.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

23/10 Rozpočtové provizorium 

stanoví 
v souladu s ustanovením § 13, odst. 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla 
rozpočtového provizoria takto: 
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací 

zřízených městem a organizacím na základě uzavřených platných smluvních 
vztahů uvolnit měsíčně max. 1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku 
k datu 31. 12. 2010 

- na úhradu případné sankce, penále apod. uložené městu, jejichž neuhrazením 
by hrozily další finanční výdaje 

- uvolňování finančních prostředků u dotovaných akcí 
- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce  

z roku 2010 
- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města 
 

Termín: 01.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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24/10 Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, kterou se zrušují obecně závazné 
vyhlášky města Šumperka č. 8/2003, o místním poplatku ze vstupného a 
č. 1/2008, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky 
města Šumperka č. 8/2003, o místním poplatku ze vstupného a č. 1/2008, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, s účinností od 1. 1. 2011. 
 

Termín: 01.01.2011 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

25/10 Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku ze psů 

vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze psů, s účinností 
od 1. 1. 2011. 

Termín: 01.01.2011 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

26/10 Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, s účinností od 1. 1. 2011. 

Termín: 01.01.2011 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

27/10 Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí 
podle jiného právního předpisu, s účinností od 1. 1. 2011. 
 

Termín: 01.01.2011 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

28/10 Splátka jistiny úvěru 

schvaluje 
mimořádnou splátku úvěru dle smlouvy o úvěru č. 2166/09/5163 otevřeného 
u ČSOB a. s. ve výši 10 mil. Kč v termínu do 31. 12. 2010. 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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29/10 Opatření k nápravě na základě výsledků veřejnosprávní kontroly na místě 
konané u Divadla Šumperk, s. r. o. 

schvaluje 
neukládat odvod do rozpočtu města části poskytnuté veřejné finanční podpory, 
která byla poskytnuta v roce 2009 z rozpočtu města Šumperka na částečnou 
úhradu provozních nákladů Divadla Šumperk, s. r. o., Komenského 3, a to 
z důvodu nedodržení rozsahu dotované činnosti specifikované v příloze Smlouvy 
o poskytování dotace z rozpočtu města Šumperk. 
 
 

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

30/10 MJP - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
budoucí odprodej bytu č. 29 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/29 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucím kupujícím 
P. S., Šumperk, a to ke dni 31. 12. 2010. P. S., Šumperk, v dohodě o zrušení 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené 
zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu 
bytu finančně vyrovnal s L. D.   
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/29 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s L. D., 
Postřelmov, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 1. 2011.   
 

Termín: 01.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

31/10 MJP - dar pozemků pod stavbou hřiště č. 3 v areálu Tyršova stadionu 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperk, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 5. 10. 2010 do 21. 10. 2010 dle usnesení RM 
č. 5840/10 ze dne 30. 9. 2010, darovat část pozemku p.č. 1268/39 o výměře 
3 698 m, část pozemku p.č. 1268/40 o výměře 17 m, pozemek p.č. 1268/41 a 
část pozemku 1268/43 o výměře 5865 m, vše v k.ú. Šumperk označené 
geometrickým plánem č. 5655-37/2010 ze dne 18. 12. 2009 jako pozemek 
p.č. 1268/41 o výměře 11 045 m a pozemek p.č. st. 6241 o výměře 52 m, za 
následujících podmínek:  
- dárce: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- obdarovaný: TJ Šumperk, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČ 14617790 
- účel: splnění podmínky poskytnuté dotace Českým svazem tělesné výchovy 

TJ Šumperk na výstavbu hřiště č. 3 na výše uvedených pozemcích 
 

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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32/10 MJP - prodej bytů v domech Kmochova 2, Jesenická 55 a nám. Míru 3 

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. 2322/37 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: B. O., 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: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

33/10 MJP - prodej bytů v domech Kmochova 2, Jesenická 55 a nám. Míru 3 

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. 2322/48 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: L. M., 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: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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34/10 MJP - prodej bytů v domech Kmochova 2, Jesenická 55 a nám. Míru 3 

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. 2322/73 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: R. 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 23.704,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

35/10 MJP - prodej bytů v domech Kmochova 2, Jesenická 55 a nám. Míru 3 

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. 2322/75 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 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: L. K., 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 39.008,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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36/10 MJP - prodej bytů v domech Kmochova 2, Jesenická 55 a nám. Míru 3 

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. 2322/45 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: J. a P. M., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 294.300,- Kč   
- 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 kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní  

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 100.000,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující bude zavázán hradit každý 
rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 
31. 12. každého roku 

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

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

 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

37/10 MJP - prodej bytů v domech Kmochova 2, Jesenická 55 a nám. Míru 3 

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. 1763/34 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: R. S., 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 v bytové jednotce provedené po 1. 1. 2008 po snížení 

o amortizaci 20 % činí 20.207,- Kč, po snížení o amortizaci 10 % činí 
33.666,- Kč 

- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky  
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- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

38/10 MJP - prodej bytů v domech Kmochova 2, Jesenická 55 a 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. 1620/1 v domě č. p. 1620 
(or. ozn. nám. Míru 3) včetně příslušenství o celkové výměře 83,41 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1011/10000 na společných částech domu č. p. 
1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1011/10000 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: M. Č., Šumperk, podíl ½ 

          P. M., Šumperk, podíl ½ 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 494.454,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 3.928,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 8.068,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

39/10 MJP - prodej bytů v domech Kmochova 2, Jesenická 55 a nám. Míru 3 

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. 2322/69 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: E. P., 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 51.990,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

          

40/10 MJP - prodej bytu č. 19 v domě Jesenická 55 a č. 30 v domě Kmochova 2 
formou VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 19. 11. 2010 do 6. 12. 2010 dle usnesení rady města 
č. 25/10 ze dne 18. 11. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/19 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, za těchto podmínek:  
- kupující: V. K., Vikýřovice 
- kupní cena nemovitostí: 630.000,- Kč 
- 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 
- 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 M. Š., Bludov, s dosaženou 
kupní cenou 620.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

41/10 MJP - prodej bytu č. 19 v domě Jesenická 55 a č. 30 v domě Kmochova 2 
formou VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 19. 11. 2010 do 6. 12. 2010 dle usnesení rady města 
č. 26/10 ze dne 18. 11. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/30 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: R. M., Šumperk 
- kupní cena nemovitostí: 720.000,- Kč 
- 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 
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- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu V. K., Vikýřovice, s dosaženou 
kupní cenou  710.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

42/10 MJP - prodej spoluvlastnických podílů na pozemku pod domem st.p.č. 188/4 
v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem 17. listopadu 7) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 13. 9. 2010 do 29. 9. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5717/10 ze dne 9. 9. 2010, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 
4962/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 188/4 o výměře 152 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: P. Ř., podíl o velikosti 3551/10000 
                    M. H., podíl o velikosti 1411/10000 
                    oba bytem Šumperk 
- kupní cena 105,- Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, budova a pozemek jiného 

vlastníka 
- úhrada  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 
 

Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

43/10 MJP - směna  části p.p.č. 462/1 o výměře cca 94 m2, pozemek ve vlastnictví 
města Šumperk za část p.p.č. 2060/3 o výměře cca 94 m2 ve vlastnictví 
Moravské pohřební služby s. r. o., dle GP číslo 5821-105/2010 p.p.č. 2060/4 
o výměře 94 m2 a p.p.č. 462/12 o výměře 94 m2, vše v k.ú. Šumperk 
(or. u domu Vančurova 735/11) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22. 11. 2010 do 8. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 61/10 ze 
dne 18. 11. 2010, směnu části p.p.č. 462/1 o výměře cca 94 m2, pozemek ve 
vlastnictví města Šumperk za část p.p.č. 2060/3 o výměře cca 94 m2 ve vlastnictví 
Moravské pohřební služby s. r. o., dle GP číslo 5821-105/2010 p.p.č. 2060/4 
o výměře 94 m2 a p.p.č. 462/12 o výměře 94 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- hodnota pozemků jednotlivých vlastníků se stanovuje na 300,- Kč/m2, tzn. 

směna proběhne bez  finančního vyrovnání  
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- geometrický plán na rozdělení pozemku uhradí Moravská pohřební služba 
s. r. o. 

- vlastník p.p.č. 2060/3, dle GP p.p.č. 2060/4 v k.ú. Šumperk odstraní na své 
náklady nejpozději do 31. 3. 2011 oplocení po hranici st.p.č. 895/6 a p.p.č. 
462/1 v k.ú. Šumperk a odstraní stávající sloupy nefunkčního veřejného 
osvětlení a postaví  na své náklady oplocení nové po hranici p.p.č. 2060/3 
v k.ú. Šumperk nejpozději k datu 30. 4. 2011, oplocení bude po dokončení 
prací bezúplatně převedeno na vlastníka st.p.č. 895/6 a p.p.č. 462/1 v k.ú. 
Šumperk 

- nabyvatel části p.p.č. 462/1, dle GP p.p.č. 462/12 v k.ú. Šumperk je povinen 
respektovat závazky ze stávající uzavřené nájemní smlouvy na užívání 
pozemku, nejpozději do 30. 4. 2011   

- směnnou smlouvu vyhotoví město Šumperk a uhradí správní poplatek za zápis  
vkladu vlastnického práva do katastru 

- směnná smlouva bude vyhotovena po dokončeném oplocení po hranici části     
p.p.č.2060/3 v k.ú. Šumperk, která je předmětem směny dle tohoto usnesení, 
nejpozději k 30. 4. 2011. V případě neuzavření směnné smlouvy k datu 
30. 4. 2011 bude usnesení pro bezpředmětnost zrušeno 

- daň z převodu nemovitostí bude uhrazena v souladu se zák. č. 58/2004Sb. 
v platném znění, dle § 8 odst. „d“. Město Šumperk uhradí daň v plném rozsahu 
a Moravské pohřební službě s. r. o., bude částka přeúčtována s tím, že tato 
bude druhým účastníkem zaplacena do 14 dnů ode dne výzvy 

 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

44/10 MJP - směna  části p.p.č. 462/1 o výměře cca 94 m2, pozemek ve vlastnictví 
města Šumperk za část p.p.č. 2060/3 o výměře cca 94 m2 ve vlastnictví 
Moravské pohřební služby s. r. o., dle GP číslo 5821-105/2010 p.p.č. 2060/4 
o výměře 94 m2 a p.p.č. 462/12 o výměře 94 m2, vše v k.ú. Šumperk 
(or. u domu Vančurova 735/11) 

schvaluje 
v případě prodeje p.p.č. 2060/4 v k.ú. Šumperk společně s prodejem p.p.č. 462/1 
a st.p.č. 895/6 v k.ú. Šumperk kupní cenu 300,- Kč/m2. Tato kupní cena platí 
nejdéle do 30. 6. 2011. Po tomto termínu bude stanovena s ohledem na vyhlášení 
kupní ceny pro rok 2011 v případě prodeje pozemků sloužící jako zahrady. 
 

Termín: 30.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

45/10 MJP - prodej - zahrádkářská kolonie Tulinka (směr Koliba a Nové domky) 

trvá 
na vyhlášeném moratoriu na prodej souboru pozemků ve vlastnictví města, které 
tvoří zahrádkářskou kolonii „Tulinka“, do 30. 6. 2011. 
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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46/10 MJP - prodej části p.p.č. 532/16 o výměře 44 m2, dle GP číslo 5592-164/2009 
p.p.č. 532/17 o výměře 17 m2 a p.p.č. 532/16 o výměře 27 m2, vše v k.ú. 
Šumperk (or. ul. Ladova, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22. 11. 2010 do 8. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 71/10 ze 
dne 18. 11. 2010, prodej části p.p.č. 532/16 o výměře 44 m2, dle GP číslo 5592-
164/2009 p.p.č. 532/17 o výměře 17 m2 a p.p.č. 532/16 o výměře 27 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: vstup k pozemků ve vlastnictví kupujících  
- kupní cena: 250,- Kč/m2 
- kupující: P. K., Šumperk, a J. a A. K., Pohoří, každému z kupujících do 

spoluvlastnictví v podílu o velikosti 1/2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

nemovitostí 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

47/10 MJP - prodej p.p.č. 555/6 o výměře 748 m2 v k.ú. Šumperk (prodej pozemku 
u domu Vančurova 1619/44, 1618/42 a 1617/40, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5435/10 ze 
dne 3. 6. 2010, prodej p.p.č. 555/6 o výměře 748 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel  prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: Z. D., podíl ve výši 1/17, J. F., podíl ve výši 1/17, V. K., podíl ve výši 

1/17, J. a A. N., podíl ve výši 1/17, všichni bytem Šumperk, M. H., podíl ve výši 
1/17, bytem Šumperk, A. a M. J., podíl ve výši 1/17, bytem Hrabenov, J. K., 
podíl ve výši 1/17, bytem Olomouc, L. K., podíl ve výši 1/34, bytem Praha, 
J. Z., podíl ve výši 1/34, bytem Stará Boleslav, Z. a A. M., podíl ve výši 1/17, 
bytem Šumperk, S. M., podíl ve výši 1/17, R. M., podíl ve výši 1/17, M. a M. Š., 
podíl ve výši 1/17, F. a H. W., podíl ve výši 1/17, všichni bytem Šumperk, 
K. a V. N., podíl ve výši 1/17, bytem Šumperk, P. P., podíl ve výši 1/17, bytem 
Dolní Studénky, A. a J. V., podíl ve výši 1/17, bytem Praha, P. a D. Z., podíl ve 
výši 1/17, bytem Ruda nad Moravou 

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

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

Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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48/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1901/10 ze dne 14. 10. 2010 (prodej pozemku 
pod domem Gagarinova 2389/19, Šumperk) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1901/10 ze dne 14. 10. 2010, kterým byl schválen prodej 
st.p.č 294/3 v k.ú. Dolní Temenice, spočívající ve změně účastníků smlouvy na 
straně kupujících, přičemž místo J. a A. K., oba bytem Šumperk, bude A. K., 
Šumperk, a místo R. a S. M., oba bytem Šumperk, bude R. M., Bludov. 
Dále zůstává usnesení ZM č. 1901/10 ze dne 14. 10. 2010 beze změny. 
 

Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

49/10 MJP - prodej části st.p.č.1984 o výměře 202 m2, dle GP číslo 5734-59/2010 
st.p.č. 1984/1 o výměře 202 m2 v k.ú. Šumperk (prodej pozemku pod domem 
J. z Poděbrad 1716/61B, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5230/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej části st.p.č. 1984 o výměře 202 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP 
číslo 5734-59/2010 st.p.č. 1984/1 o výměře 202 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel  prodeje: pozemek pod domem 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: E. H., podíl ve výši 114/1000, R. H., podíl ve výši 116/1000, S. a J. Ř., 

podíl ve výši 116/1000, I. S., podíl ve výši 116/1000, L. S., podíl ve výši 
107/1000, V. a A. Š., podíl ve výši 112/1000, všichni bytem Šumperk, M. P., 
podíl ve výši 48/1000, bytem Šumperk, a I. V., podíl ve výši 112/1000, bytem 
Velké Losiny 

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

- kupující uhradí při podpisu kupní smlouvy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu   

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

Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

50/10 MJP - prodej p.p.č. 1273/17 o výměře 18 m2 a p.p.č. 1273/18 o výměře 169 m2, 
vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada při ul. 17. listopadu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  5. 10. 2010 do 20. 10. 2010 dle usnesení rady města č. 5793/10 ze 
dne 30. 9. 2010, prodej  p.p.č. 1273/17 o výměře 18 m2 a p.p.č. 1273/18 o výměře 
169 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel  prodeje: zahrada a vstup k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
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- kupující: K. a O. H., podíl ve výši 1/2 na p.p.č. 1273/17, bytem Šumperk, a 
T. a M. R., podíl ve výši 1/2 na p.p.č. 1273/17 a p.p.č. 1273/18, vše v k.ú. 
Šumperk , oba bytem Šumperk 

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

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

Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

51/10 MJP - prodej p.p.č. 468/5 o výměře 335 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 5780-
80/2010 ze dne 1. 11. 2010 p.p.č. 468/27 o výměře 32 m2, p.p.č. 468/26 
o výměře 28 m2, p.p.č. 468/25 o výměře 35 m2, p.p.č. 468/24 o výměře 60 m2, 
p.p.č. 468/23 o výměře 60 m2, p.p.č. 468/22 o výměře 60 m2 a p.p.č. 468/5 
o výměře 60 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Myslbekova 1102/8) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  28. 6. 2010 do 13. 7. 2010 dle usnesení rady města č. 5537/10 ze 
dne 24. 6. 2010, prodej p.p.č. 468/5 o výměře 335 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 
5780-80/2010 ze dne 1. 11. 2010 p.p.č. 468/27 o výměře 32 m2, p.p.č. 468/26 
o výměře 28 m2, p.p.č. 468/25 o výměře 35 m2, p.p.č. 468/24 o výměře 60 m2, 
p.p.č. 468/23 o výměře 60 m2, p.p.č. 468/22 o výměře 60 m2 a p.p.č. 468/5 
o výměře 60 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada  
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: A. M., podíl ve výši 1/8 na p.p.č. 468/27, podíl ve výši 1/2 na p.p.č. 

468/22 a podíl ve výši 1/2 na p.p.č. 468/26 vše v k.ú. Šumperk, N. M., podíl ve 
výši 1/8 na p.p.č. 468/27, podíl ve výši 1/2 na p.p.č. 468/22 a podíl ve výši 1/2 
na p.p.č. 468/26 vše v k.ú. Šumperk, B. P., podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 468/27, 
p.p.č. 468/5 a p.p.č. 468/24 vše k.ú. Šumperk, všichni bytem Šumperk, a J. N., 
podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 468/27, p.p.č. 468/23 a p.p.č. 468/25 vše v k.ú. 
Šumperk, bytem Vikýřovice 

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

- kupující společně uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do   
katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu  

 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

52/10 MJP - realizace příslibu prodeje st.p.č. 893/2 o výměře 70 m2, p.p.č. 462/3 
o výměře 91 m2, p.p.č. 462/10 o výměře 88 m2 a p.p.č. 462/11 o výměře 86 m2, 
vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Vančurova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1093/07 ze 
dne 9. 8. 2007 a podle usnesení zastupitelstva města č. 399/07 ze dne 
13. 9. 2007, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje st.p.č. 893/2 
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o výměře 70 m2, p.p.č. 462/3 o výměře 91 m2, p.p.č. 462/10 o výměře 88 m2 a 
p.p.č. 462/11 o výměře 86 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada  
- kupní cena: 300,- Kč/m2 uhrazena v souladu  se smlouvou o smlouvě budoucí 

kupní obch 003/2008 
- kupující: M. P., podíl ve výši 1/3 na st.p.č. 893/2 a p.p.č.462/3, bytem Šumperk, 

A. P., podíl ve výši 1/3 na st.p.č. 893/2 a p.p.č. 462/10, a M. S., podíl ve výši 
1/3 na st.p.č. 893/2 a p.p.č. 462/11, bytem Šumperk  

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

 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

53/10 MJP - prodej st.p.č.294/2 o výměře 212 m2 v k.ú. Dolní Temenice (prodej 
pozemku pod domem Gagarinova 2390/21, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5231/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej st.p.č. 294/2 o výměře 212 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: pozemek pod domem 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: J. a B. B., podíl ve výši 929/10000, D. D., podíl ve výši 499/10000, 

V. F., podíl ve výši 496/10000, Z. a D. H., podíl ve výši 499/10000, R. J., podíl 
ve výši 500/10000, R. K., podíl ve výši 503/10000, J. a P. S., podíl ve výši 
467/5000, P. S., podíl ve výši 497/10000, P. V., podíl ve výši 495/10000, 
M. W., podíl ve výši 497/10000, V. a M. Z., podíl ve výši 506/10000, všichni 
bytem Šumperk, K. a J. D., podíl ve výši 503/10000, bytem Nový Malín, A. K., 
podíl ve výši 426/10000, A. P., podíl ve výši 427/10000, R. S., podíl ve výši 
427/10000, bytem Vikýřovice, I. V., podíl ve výši 431/10000, bytem Šumperk 

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

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

Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

54/10 MJP - prodej p.p.č. 1293/6 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk (or. vjezd do 
garáže při ul. K. H. Máchy, u domu Šmeralova 4, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5438/10 ze 
dne 3. 6. 2010, prodej p.p.č. 1293/6 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: vjezd do garáže na st.p.č. 5672 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: P. D., Šumperk 
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- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva  

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

Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

55/10 MJP - prodej p.p.č. 1293/6 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk (or. vjezd do 
garáže při ul. K. H. Máchy, u domu Šmeralova 4, Šumperk) 

neschvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5438/10 ze 
dne 3. 6. 2010, prodej p.p.č. 1293/6 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk J. L. a M. L., 
oba bytem Šumperk, z důvodu schválení prodeje p.p.č. 1293/6 v k.ú. Šumperk 
vlastníkovi garáže na st.p.č. 5672 v k.ú. Šumperk, čímž bude naplněn schválený 
účel zveřejnění prodeje p.p.č. 1293/6 v k.ú. Šumperk.   
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

56/10 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1239/27 o výměře 1 785 m2, st.p.č. 
1801 o výměře 66 m2, dle GP číslo 5739-115/2010 p.p.č. 1239/27 a st.p.č. 1801 
o výměře 171 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. nová výstavba vedle restaurace 
Zátiší při ul. M. R. Štefánika) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 1. 2007 do 19. 1. 2007 dle usnesení rady města č. 227/06 ze dne 
29. 12. 2006 a podle usnesení zastupitelstva města č. 184/07 ze dne 8. 3. 2007, 
kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1239/27 o výměře 
1 785 m2, st.p.č. 1801 o výměře 66 m2, dle GP číslo 5739-115/2010 p.p.č. 1239/27 
a st.p.č. 1801 o výměře 171 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: výstavba polyfunkčního  domu 
- kupní cena: 820,- Kč/m2 stanoveno smlouvou obch 28/2007 
- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující: A. V., Šumperk, a E. V. Č., Praha 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupní smlouva bude předložena k zápisu vlastnického práva po zapsání 

věcného břemene vjezdu a průchodu přes p.p.č. 1239/27 v k.ú. Šumperk ve 
prospěch oprávněného z věcného břemene, vlastníka objektu na st.p.č. 1399 a 
p.p.č. 1239 vše v k.ú. Šumperk a zápisu věcného břemene zemního vedení NN 
přes p.p.č. 1239/27 pro oprávněného ČEZ Distribuci as.s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín 4, PSČ 408 02, IČ 27232425 7 

 
Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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57/10 MJP - bezúplatný převod části pozemku p.č. st. 17/3 v k.ú. Dolní Temnice  

schvaluje 
požádat Českou republiku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, 
IČ 69797111, o bezúplatný převod části pozemku p.č. st. 17/3 v k.ú. Dolní 
Temenice oddělené geometrickým plánem č. 624-328/2008 a označené tímto 
geometrickým plánem jako pozemek p.č. 940/1 v k.ú. Dolní Temenice. 
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

58/10 MJP - převod práv a povinností z uzavřené smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě č. OBCH 152/04 ze dne 1. 2. 2005 – výkup pozemků od společnosti 
EKOZIS spol. s r. o. – výstavba cyklistické stezky Šumperk – Nový Malín 

schvaluje 
převod práv a povinností města Šumperka, jako budoucí kupujícího, ze  smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě č. OBCH 152/04 ze dne 1. 2. 2005, uzavřené se 
společností EKOZIS spol. s r. o., jako budoucím prodávajícím, na nového 
budoucího kupujícího obec Nový Malín, se sídlem Nový Malín 240, PSČ 788 03, 
IČ 00303089. 

Termín: 28.02.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

59/10 MJP - prodej části p.p.č. 166/3 o výměře 54 m2 a části p.p.č. 166/2 o výměře 
5 m2 v k.ú. Šumperk (pozemek u areálu Botaxu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22. 11. 2010 do 8. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 29/10 ze 
dne 18. 11. 2010, prodej části p.p.č. 166/3 o výměře 54 m2 a části p.p.č. 166/2 
o výměře 5 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k budově č. p. 17  
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující :  

Botax Šumperk spol. s r. o., se sídlem M. R. Štefánika 2835/28, Šumperk, 
IČ 19013019, podíl o velikosti 96901/169000 
J. a L. H., Šumperk, podíl o velikosti 53340/169000  
Z. V., Šumperk, podíl o velikosti 18759/338000  
V. V., Šumperk, podíl o velikosti 18759/338000  

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

Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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60/10 MJP - investiční akce „Přechodový ostrůvek Jesenická - Banskobystrická“ 

schvaluje 
budoucí bezúplatné převzetí části p.p.č. 2254/1 o výměře cca 16 m2 v k.ú. 
Šumperk z vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 145 05, IČ 65993390, do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, za 
těchto podmínek:  
- účel budoucího bezúplatného převodu: realizace stavby „Přechodový ostrůvek 

Jesenická - Banskobystrická“ 
- darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od vydání kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby „Přechodový ostrůvek Jesenická - 
Banskobystrická“, po zaměření skutečného stavu geometrickým plánem, který 
nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk a po schválení bezúplatného 
převodu v zastupitelstvu města 

- nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě darovací bude smlouva 
o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964, kterou Česká 
republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako vlastník pozemku zřídí 
stavebníkovi městu Šumperk právo provést stavbu „Přechodový ostrůvek 
Jesenická - Banskobystrická“ na výše uvedeném pozemku 

 
Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

61/10 MJP - investiční akce „Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje 
vydání příslibu odkoupení části p.p.č. 2111/3 o výměře cca 12 m2 a části pozemku 
p.č. 1799/5 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná“ 
- budoucí prodávající: UNIPRO spol. s r. o., se sídlem Uničovská 986/3, 

Šumperk, IČ 41030907 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, 

IČ 00303461 
- kupní cena: 100,- Kč/m2  
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby 

„Cyklokomunikace Desná“, po zaměření skutečného stavu geometrickým 
plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk, a po schválení 
prodeje v zastupitelstvu města 

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

- nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude smlouva o zřízení 
práva provést stavbu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964, kterou společnost UNIPRO 
spol. s r. o. jako vlastník pozemků zřídí stavebníkovi městu Šumperk právo 
provést stavbu „Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedených pozemcích 

 
Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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62/10 MJP - investiční akce „Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje 
vydání příslibu odkoupení části p.p.č. 1799/13 o výměře cca 120 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná“ 
- budoucí prodávající: SART-stavby a rekonstrukce a. s., se sídlem Uničovská 

2944/1b, Šumperk, IČ 25898671 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, 

IČ 00303461 
- kupní cena: 100,- Kč/m2  
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby 

„Cyklokomunikace Desná“, po zaměření skutečného stavu geometrickým 
plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv smluvních na dotčené části pozemku p.č. 1799/13 
v k.ú. Šumperk a po schválení prodeje v zastupitelstvu města 

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

- nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude smlouva o zřízení 
práva provést stavbu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964, kterou společnost SART-
stavby a rekonstrukce a. s. jako vlastník pozemku zřídí stavebníkovi městu 
Šumperk právo provést stavbu „Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedeném 
pozemku 

Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

63/10 MJP - investiční akce „Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje 
budoucí bezúplatné převzetí p.p.č. 1257/26 o výměře 36 m2, části st.p.č. 1901/1 
o výměře cca 12 m2 v k.ú. Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 6609460, 
s hospodařením Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Šumperk, 
Gen. Krátkého 30, se sídlem Gen. Krátkého 1799/30, Šumperk, IČ 00851167, a 
části p.p.č. 2096/1 o výměře cca 2 000 m2, p.p.č. 2096/2 o výměře 276 m2, p.p.č. 
2096/4 o výměře 80 m2, p.p.č. 1268/36 o výměře 62 m2 a část p.p.č. 2095/2 
o výměře cca 70 m2, vše v k.ú. Šumperk, z vlastnictví Olomouckého kraje, se 
sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 6609460, 
s hospodařením Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se 
sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399, 
vše do vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, za těchto podmínek:  
- účel budoucího bezúplatného převzetí: realizace stavby „Cyklokomunikace 

Desná“ 
- darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby 

„Cyklokomunikace Desná“, po zaměření skutečného stavu geometrickým 
plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk a po schválení 
bezúplatného převodu v zastupitelstvu města  

 
Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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64/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1857/10 – příslib bezúplatného převodu v rámci 
majetkoprávního vypořádání pozemků pod zálivy u autobusových zastávek 

schvaluje 
změnit usnesení ZM č. 1857/10 ze dne 16. 9. 2010, kterým byl schválen příslib 
bezúplatného převodu pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků 
pod zálivy u autobusových zastávek v Šumperku.  
Změna se týká termínu uzavření  darovací smlouvy z původního znění „od 
1. 1. 2016 nejpozději do 31. 12. 2016“ na nové znění „po skončení trvalé 
udržitelnosti projektu stavby nejpozději do jednoho roku od skončení trvalé 
udržitelnosti projektu stavby, tj. do 4. 10. 2016“ z důvodu sjednocení podmínek 
smlouvy s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje. 
Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 
 

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

65/10 MJP - směna pozemků se Sallerovou výstavbou v lokalitě obchodního centra 
u Kauflandu 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 6. 2010 do 13. 7. 2010 dle usnesení rady města č. 5504/10 ze 
dne 24. 6. 2010 směnu pozemků, za těchto podmínek: 
- účel směny: majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě obchodního 

centra u Kauflandu 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, budou převedeny do vlastnictví Sallerovy výstavby Šumperk 
s. r. o.,  se sídlem Obchodní zóna 266, Otvice, PSČ 431 11, IČ 250 33 310, 
pozemky p.č. 1961/7 o výměře 125 m2, p.č. 1961/8 o výměře 193 m2, p.č. 
1959/22 o výměře 65 m2, p.č. 1959/27 o výměře 11 m2 a části p.p.č. 1960/1 
geometrickým plánem č. 5767-564/2010 označené jako p.p.č. 1960/14 
o výměře 4 m2 a jako p.p.č. 1960/16 o výměře 83 m2, vše v k.ú. Šumperk 
(celková výměra činí 481 m2) 

- z vlastnictví Sallerovy výstavby Šumperk s. r. o., se sídlem Obchodní zóna 
266, Otvice, PSČ 431 11, IČ 250 33 310, budou převedeny do vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, 
pozemky p.č. 1955/16 o výměře 180 m2, p.č. 1959/8 o výměře 14 m2, části 
p.p.č. 1955/15 geometrickým plánem č. 5767-564/2010 označené jako p.p.č. 
1955/28 o výměře 164 m2 a jako p.p.č. 1955/29 o výměře 94 m2, část p.p.č. 
1950/19 geometrickým plánem č. 5767-564/2010 označená jako p.p.č. 1950/51 
o výměře 5 m2, část p.p.č. 1955/22 geometrickým plánem č. 5767-564/2010 
označená jako p.p.č. 1955/31 o výměře 9 m2 a část p.p.č. 1960/3 
geometrickým plánem č. 5767-564/2010 označená jako p.p.č. 1960/15 
o výměře 15 m2, vše v k.ú. Šumperk (celková výměra činí 481 m2) 

- směna proběhne bez finančního vyrovnání z důvodu shodného součtu výměr 
směňovaných pozemků 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků v dané 
lokalitě a vyznačení věcného břemene budou uhrazeny společně, každá strana 
se bude podílet jednou polovinou 

- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bude 
uhrazen společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou  
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- součástí směnné smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene, kterou 
Sallerova výstavba Šumperk s. r. o. jako povinný z věcného břemene zřídí ve 
prospěch města Šumperka jako oprávněného z věcného břemene věcné 
břemeno spočívající v právu umístění plochy pro vylepování plakátů na 
pozemku p. č. 1961/7 v k.ú. Šumperk a v právu uložení a správy veřejného 
osvětlení v pozemku p.č. 1961/7, p.č. 1961/8 a v části p.p.č. 1960/1 
geometrickým plánem č. 5767-564/2010 označené jako p.p.č. 1960/16, vše 
v k.ú. Šumperk 

Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

66/10 MJP - realizace příslibu prodeje části p.p.č. 135/1 o výměře 27 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. pozemek pod venkovní terasou a schodištěm u Pivnice Holba 
při ul. Revoluční)  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 4. 2009 do 22. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3526/09 ze 
dne 26. 3. 2009 a na základě usnesení ZM č. 1145/09 ze dne 23. 4. 2009, kterým 
byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části pozemku p.č. 135/1 o výměře 
27 m2 v k.ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5627-135/2009 ze dne 6. 11. 2009 
označené jako díl „a“, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemku pod venkovní terasou a 

vstupním schodištěm u Pivnice Holba 
- kupující: M. H., Bludov 
- kupní cena pozemku:  800,- Kč/m2, tj. 21.600,- Kč  
- kupující uhradil zálohu na kupní cenu ve výši 26.400,- Kč, přeplatek ve výši 

4.800,- Kč mu bude vrácen do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

67/10 MJP - souhlasné prohlášení mezi městem Šumperk a obcí Rapotín - 
historický majetek obce Rapotín 

schvaluje 
uzavření  souhlasného  prohlášení mezi městem Šumperk, se  sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, a obcí Rapotín, se  sídlem Družstevní 125, 
Rapotín, PSČ 788 14, IČ 00635901, na základě kterého dojde k zápisu 
vlastnického práva k p.p.č. 2977/5 o výměře 1 210 m2 v k.ú. Šumperk a p.p.č. 
2618/2 o výměře 845 m2 v k.ú. Rapotín do katastru nemovitostí ve prospěch obce 
Rapotín, neboť tyto pozemky jsou historickým majetkem obce Rapotín nabytým 
dle § 2a zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z ČR do vlastnictví 
obcí, v platném znění. 

Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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68/10 MJP - prodej pozemku v lokalitě or. ul. Javoříčko, Šumperk 

schvaluje 
vyhlásit moratorium na prodej souboru pozemků při ul. Javoříčko z důvodu 
budoucí investice města - rozšíření ulice, včetně parkování a plánované 
rekonstrukce kanalizačního řadu s tím, že vyhlášené moratorium bude v platnosti 
do 31. 12. 2013.  
V případě zrušení moratoria na prodej pozemků v dané lokalitě bude kupní cena 
stanovena dle vyhlášené kupní ceny pro daný rok. 
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

69/10 MJP - změna usnesení ZM č. 1894/10  ze dne 14. 10. 2010 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1894/10 ze dne 14. 10. 2010 týkající se prodeje NP 
v domě Langrova 34. Změna spočívá v tom, že místo kupujících I. H., Šumperk, a 
P. H., Šumperk, je jediným kupujícím NP I. H., Šumperk.  
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

70/10 MJP - doplnění usnesení ZM č. 1852/10 ze dne 16. 9. 2010 (prodej pozemku 
u domu B. Václavka 1486/7,  Šumperk) 

schvaluje 
doplnění usnesení ZM č. 1852/10 ze dne 16. 9. 2010, kterým byl schválen prodej 
souboru pozemků u domu B. Václavka 1486/7 Šumperk. V souladu s označeným 
předmětem prodeje pozemků bude u kupujících J. a K. H., Šumperk, a A. S., 
Šumperk, doplněn každému z kupujících podíl o velikosti 1/2 na st.p.č. 1709/2 
v k.ú. Šumperk. 
Další text usnesení zůstává beze změny.  
 

Termín: 31.01.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

71/10 MJP - vzdání se předkupního práva – podílového spoluvlastnictví ve výši 1/6 
na p.p.č. 1194/3 o výměře 1 097 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Dolnostudénská, 
Šumperk) 

neschvaluje 
využít v souladu s § 140 zákona č. 40/64 Sb. Občanského  zákoníku předkupního  
práva na prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na p.p.č. 1194/3 v k.ú. 
Šumperk, za kupní cenu 180.000,- Kč. 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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72/10 Změna zakladatelské listiny PONTIS Šumperk o. p. s. 

schvaluje 
změnu zakladatelské listiny společnosti PONTIS Šumperk, o. p. s., se sídlem 
Šumperk, Temenická 2620/5, PSČ 787 01, IČ 25843907, ze dne 10. 9. 1999, ve 
znění pozdějších změn 
 
v článku VI. Správní rada takto: 
 
správní rada společnosti je tříčlenná. 
 
v článku IX. Ředitel takto: 
 
statutární orgánem společnosti je ředitel. Ředitelem může být pouze fyzická 
osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Ředitel vykonává 
funkci ve smluvním poměru. Ředitelem společnosti je Mgr. Miroslav Adámek, 
nar. 1973, trvale bytem Šumperk, PSČ 787 01.  
 

Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: MUDr. Mitterová 

 

73/10 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka      

ruší 
usnesení ZM č. 1530/10, 1531/10, 1532/10 a 1533/10 ze dne 11. 3. 2010 
z důvodu přijetí nových usnesení.  
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

74/10 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka      

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

Šumperka      
 

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

 
3. speciální podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města Šumperka   

 
4. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost z rozpočtu města 

Šumperka   
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5. seznam vyjmenovaných akcí a činností v roce 2011  
     

- Klášterní hudební slavnosti (5. ročník)                                                
- Divadlo v parku 2011 (18. ročník)                                     
- Klasika Viva (11. ročník)                                                 
- ŠpekFest (5. ročník)                                                                                      
- Preludium 2011 (38. ročník)                                                                                                                          
- Blues Alive 2011 (16. ročník)                                             
- XXI. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Šumperk 2011 
- X. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 2011 
- Džemfest  2011 (12. ročník) 
- Město čte knihu 2011 (7. ročník) 
- Šumperský dětský sbor 
- HK Mladí draci Šumperk o. s.   
- FK SAN-JV ŠUMPERK o. s 
- TJ Sokol Šumperk                                    
- TJ Šumperk                                    

 
 
6. časový harmonogram  
 
- od 20. 12. 2010 zveřejnění podmínek na internetových stránkách města 

(včetně formulářů žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji dne 
5. 1. 2011 

- 3. 1. 2011 od 8:00 hod. zahájení podávání žádostí 
- 13. 1. 2011 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do RM 

na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti 

- 27. 1. 2011 předložení návrhu  komise pro přidělování grantů a dotací do ZM 
na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti 

- 31. 1. 2011 do 16:45 hod. ukončení přijímání žádostí 
- 24. 2. 2011 předložení návrhů  komise pro přidělování grantů a dotací na 

rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty a dotace jednotlivým 
žadatelům do RM ke schválení a k doporučení pro rozhodnutí ZM 

- 10. 3. 2011 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných 
na granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení 

 
Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

75/10 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, v platném znění, a § 84, odst. 2, písm. n, zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění, měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, 
kteří jsou: 
- členy ZM 
- členy RM 
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- předsedy výborů ZM (kteří jsou členy ZM) 
- předsedy komisí RM (kteří jsou členy ZM) 
- členy výborů ZM (kteří jsou členy ZM) 
- členy komisí RM (kteří jsou členy ZM) 
 dle předloženého návrhu. 
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

76/10 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje, 
že neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou členy výborů ZM a členy komisí 
RM, je poskytována měsíční odměna pouze v měsících, ve kterých probíhá 
jednání komise nebo výboru. V měsících, ve kterých jednání výboru nebo komise 
neprobíhá, je měsíční odměna 0,- Kč. 
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

77/10 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje, 
že  neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou členy ZM, členy RM, předsedy 
výborů ZM a předsedy komisí RM, je poskytována stanovená finanční odměna 
měsíčně.  

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

78/10 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s § 77, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
vyplácení odměn pro členy ZM, členy RM a předsedy výborů ZM 
od 8. 11. 2010. 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

79/10 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s § 77, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
vyplácení odměn pro předsedy komisí RM (kteří jsou členy ZM), členy výborů ZM 
(kteří jsou členy ZM) a členy komisí RM (kteří jsou členy ZM) od 1. 1. 2011. 
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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80/10 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s § 77, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
poskytování souběhu odměn neuvolněnému členovi zastupitelstva za výkon 
jednotlivých funkcí. 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 

81/10 Stanovení peněžního plnění členům výborů, kteří nejsou členy ZM 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. u, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou 
členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů dle předloženého návrhu. 
 

Termín: 01.01.2011 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 

82/10 Stanovení peněžního plnění členům výborů, kteří nejsou členy ZM 

schvaluje, 
že fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena 
výborů, je poskytována měsíční odměna pouze v měsících, ve kterých probíhá 
jednání výboru ZM. V měsících, ve kterých jednání výboru ZM neprobíhá, je 
měsíční odměna 0,- Kč. Odměna je poskytována od data 1. 1. 2011. 
 

Termín: 01.01.2011 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

83/10 Návrh na složení kontrolního výboru  

volí 
v souladu s § 84, odst. 2, písm. l, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, Alenu Petrovou, Petra Krále, Ing. Luboše Cekra, Ing. Jana Cidlíka, 
Ing. Petra Štěpánka, Ing. Michaelu Scheibingerovou, Mgr. Alenu Hlavešovou a 
Antonína Surmu členy kontrolního výboru s účinností od 9. 12. 2010. 
Tajemník výboru: Helena Hloušková 
 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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84/10 Návrh na složení finančního výboru  

volí 
v souladu s § 84, odst. 2, písm. l, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, Ing. Jaromíra Mikulenku, Ing. Zdeňka Muroně, Ing. Jiřího Vágnera ml., 
Ing. Pavla Špatného, Ing. Terezu Schreiberovou, Valerii Hrubou, Ing. Petra Kubu a 
Ing. Antonína Harapáta členy finančního výboru  s účinností od 9. 12. 2010. 
Tajemník výboru: Hana Adamová 

Termín: 09.12.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

85/10 Zastavování rychlíku R 441 Excelsior v Zábřehu  

bere na vědomí 
dopis Mgr. Aloise Mačáka, MBA, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, ve věci 
žádosti měst Zábřeh, Mohelnice a Šumperk týkající se zastavování rychlíku 
R 441 Excelsior v železniční stanici Zábřeh na Moravě. 
 
 

86/10 Odpovědi na interpelace  

bere na vědomí 
odpověď na interpelaci ze dne 14. 10. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                Ing. Marek Zapletal v. r. 
           starosta            1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 


