
ZM 3 – 27.01.2011

1

Spis. zn.: 5016/2011
č. j.: 5050/2011

U S N E S E N Í

z 3. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 27. 1. 2011

                  
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.
                                          

87/11 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
1583/06, 507/07 ad 2, 664/08, 702/08, 1377/09, 1546/10, 1594/10, 1659/10, 
1684/10, 1688/10, 1701/10, 1726/10, 1727/10, 1728/10, 1729/10, 1730/10, 
1731/10, 1732/10, 1733/10, 1734/10, 1735/10, 1736/10, 1737/10, 1738/10, 
1740/10, 1741/10, 1742/10, 1743/10, 1744/10, 1745/10, 1746/10, 1747/10, 
1748/10, 1749/10, 1750/10, 1751/10, 1752/10, 1753/10, 1754/10, 1755/10,
1756/10, 1757/10, 1758/10, 1759/10, 1760/10, 1761/10, 1762/10, 1763/10, 
1764/10, 1766/10, 1767/10, 1768/10, 1769/10, 1772/10, 1773/10, 1794/10, 
1795/10, 1796/10, 1798/10, 1799/10, 1800/10, 1801/10, 1802/10, 1803/10, 
1805/10, 1806/10, 1810/10, 1815/10, 1818/10, 1820/10, 1822/10, 1823/10, 
1825/10, 1826/10, 1827/10, 1828/10, 1829/10, 1830/10, 1831/10, 1832/10, 
1833/10, 1834/10, 1835/10, 1836/10, 1837/10, 1838/10, 1840/10, 1841/10, 
1842/10, 1843/10, 1844/10, 1845/10, 1846/10, 1847/10, 1848/10, 1850/10, 
1851/10, 1857/10, 1858/10, 1868/10, 1869/10, 1898/10, 1915/10, 1916/10, 
1917/10, 18/10, 19/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 
45/10, 55/10, 57/10, 68/10, 69/10, 71/10, 72/10, 73/10, 74/10, 76/10, 77/10, 78/10, 
79/10, 80/10, 81/10, 82/10, 83/10, 84/10

88/11 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

  569/03 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1644/06 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  775/08 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1320/09 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1370/09 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1488/10 do 10.03.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1520/10 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1576/10 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1702/10 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1703/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1797/10 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1804/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1807/10 do 10.03.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
    30/10 do 31.03.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
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89/11 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 457/07 ze dne 25. 10. 2007

ruší
usnesení č. 457/07 ze dne 25. 10. 2007.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

90/11 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 477/07 ze dne 25. 10. 2007

ruší
usnesení č. 477/07 ze dne 25. 10. 2007 pro bezpředmětnost.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

91/11 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 75/10 ze dne 9. 12. 2010

ruší
usnesení č. 75/10 ze dne 9. 12. 2010 z důvodu předložení samostatného 
materiálu v souladu s nařízením vlády č. 375/2010 Sb., vydaným dne
17. 12. 2010.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

92/11 Rozpočet města Šumperka na rok 2011

schvaluje
rozpočet města Šumperka na rok 2011 dle předloženého materiálu:

příjmy rozpočtu celkem 840 863 tis. Kč
výdaje rozpočtu celkem 808 955 tis. Kč

Rozpočty fondů města Šumperka:  sociálního
                                                        životního prostředí
                                                        na úpravu zevnějšku

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

93/11 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2011

schvaluje
rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2011
na granty a dotace v celkové výši 3,5 mil. Kč takto:

- granty a dotace na činnost 1.500.000,- Kč
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- vyjmenované akce a činnosti 1.950.000,- Kč
- finanční rezerva      50.000,- Kč

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Zapletal

94/11 MJP - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je
budoucí odprodej bytu č. 19 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucím kupujícím
J. M., Šumperk, ke dni 28. 2. 2011. J. M., 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 G. U.
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku,
s G. U., Černovice, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 3. 2011.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

95/11 MJP - změna usnesení zastupitelstva města č. 1673/10 ze dne 17. 6. 2010 -
podmínky realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy“ - II. fáze“, který je podporován dotací z Operačního programu 
Životní prostředí na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí
č. 08022651-SFŽP ze dne 30. 3. 2009

schvaluje
změnu usnesení zastupitelstva města č. 1673/10 ze dne 17. 6. 2010, kterým byly 
schváleny podmínky realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy“ - II. fáze“, který je podporován dotací z Operačního programu Životní 
prostředí na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 08022651-SFŽP 
ze dne 30. 3. 2009. Změna spočívá v úpravě a posunutí harmonogramu splátek 
bezúročné půjčky města Šumperka společnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a. s., v celkové výši 11.966.000,-- Kč, který nově zní:

do 31.05.2011 1.800.000,- Kč
do 31.08.2011 1.800.000,- Kč
do 30.11.2011 1.800.000,- Kč
do 28.02.2012 1.800.000,- Kč
do 31.05.2012 1.200.000,- Kč
do 31.08.2012 1.200.000,- Kč
do 30.11.2012 1.200.000,- Kč
do 28.02.2013 1.166.000,- Kč

V ostatním se podmínky realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy“ - II. fáze“, který je podporován dotací z Operačního programu Životní 
prostředí na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 08022651-SFŽP 
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ze dne 30. 3. 2009, schválené usnesením zastupitelstva města č. 1673/10 ze dne 
17. 6. 2010 nemění.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

96/11 MJP - prodej části p.p.č. 556/20 o výměře 144 m2 v k.ú Šumperk, dle GP 
p.p.č. 556/128 o výměře 78 m2 a p.p.č. 556/127 o výměře 66 m2, vše
v k.ú. Šumperk (or. pozemek ul. Haškova)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 10. 2010 do 20. 10. 2010 dle usnesení rady města č. 5785/10 ze 
dne 30. 9. 2010, prodej části p.p.č. 556/20 o výměře 144 m2, dle GP p.p.č. 
556/128 o výměře 78 m2 a p.p.č. 556/127 o výměře 66 m2, vše v k.ú. Šumperk,
za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: F. a J., Šumperk - p.p.č. 556/127 a L. D., Šumperk - p.p.č. 556/128,
vše v k.ú. Šumperk

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

- kupující společně uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

97/11 MJP - realizace prodeje p.p.č. 1431/7 o výměře 385 m2 v k.ú Šumperk
(or. zahrada za domem při ul. Lidické)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1091/07 ze 
dne 9. 8. 2007 a podle usnesení zastupitelstva města č. 396/07 ze dne
13. 9. 2007, kterým byl vydán příslib prodeje p.p.č. 1431/7 v k.ú. Šumperk, 
realizaci prodeje p.p.č. 1431/7 o výměře 385 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: zahrada
- kupní cena: 300,- Kč/m2, uhrazena v souladu s podmínkami danými smlouvou 

obch 53/2007 ze dne 22. 11. 2007, každým z kupujících ve výši 57.750,- Kč
- kupující: E. B., Šumperk, podíl ve výši 1/2 na p.p.č. 1431/7, a V. K., Šumperk,

podíl ve výši 1/2 na p.p.č. 1431/7, vše v k.ú. Šumperk
- kupující společně uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do 

katastru nemovitostí
Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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98/11 MJP - prodej p.p.č. 1239/12 o výměře 445 m2 v k.ú. Šumperk (or. vnitroblok 
za poliklinikou)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  8. 12. 2010 do 27. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 124/10 ze 
dne 2. 12. 2010, prodej p.p.č. 1239/12 o výměře 445 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: J. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, J. H., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/8, Z. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, I. J., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/8, P. a J. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, J. a M. S., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8, V. a D. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/8, všichni bytem Šumperk, a M. D., Praha, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/8

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

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

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

99/11 MJP - prodej části p.p.č. 262/3 o výměře 72 m2, dle GP číslo 815-130/2010 ze 
dne 12. 11. 2010 p.p.č. 262/6 o výměře 72 m2 v k.ú. Horní Temenice (or. Horní 
Temenice, před lomem)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 8. 12. 2010 do 27. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 123/10 ze 
dne 2. 12. 2010, prodej části p.p.č. 262/3 o výměře 72 m2, dle GP číslo 815-
130/2010 ze dne 12. 11. 2010 p.p.č. 262/6 o výměře 72 m2 v k.ú. Horní Temenice,
za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: V. a V. F., Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva
- kupující uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek 

za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

100/11 MJP - prodej st.p.č. 5886 o výměře 22 m2 a p.p.č. 1965/12 o výměře 298 m2, 
dle GP p.p.č. 1965/12 o výměře 257 m2, p.p.č. 1965/22 o výměře 21 m2 a p.p.č. 
1965/21 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Šumperk

schvaluje
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5403/10 ze 
dne 3. 6. 2010, prodej st.p.č. 5886 o výměře 22 m2 a p.p.č. 1965/12 o výměře
298 m2, dle GP p.p.č. 1965/12 o výměře 257 m2, p.p.č. 1965/22 o výměře 21 m2 a 
p.p.č. 1965/21 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: vstupy a zahrada k domu J. z Poděbrad 171/67
- kupní cena: p.p.č. 1965/12, p.p.č. 1965/21 a p.p.č. 1965/22.........300,- Kč/m2

-                     st.p.č. 5886.................................................................500,- Kč/m2

- kupující: M. a R. G., podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1965/12 a p.p.č. 1965/21,
P. H., podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1965/12 a p.p.č. 1965/22, E. a S. K., podíl o 
velikosti 1/4 na p.p.č. 1965/12 a st.p.č. 5886, a J. M., podíl o velikosti 1/4 na 
1965/12, všichni bytem Šumperk

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, společně 
s vlastníky domu J. z Poděbrad 165/65, Šumperk, a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

101/11 MJP - budoucí prodej části p.p.č. 1965/5 o výměře 102 m2 a p.p.č. 1965/11
o výměře 324 m2, dle GP p.p.č. 1965/11 o výměře 426 m2, vše v k.ú. Šumperk 
(or. zahrady za domy J. z Poděbrad 65 a 67, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 6. 2010 do 23. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5404/10 ze 
dne 3. 6. 2010, budoucí prodej části p.p.č. 1965/5 o výměře 102 m2 a p.p.č. 
1965/11 o výměře 324 m2, dle GP p.p.č. 1965/11 o výměře 426 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: vstupy a zahrada k domu J. z Poděbrad 165/65
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši min. 10 % kupní ceny, dále bude kupní 
cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách, nejdéle po dobu 36 měsíců

- budoucí kupující: P. H., podíl o velikosti 2004/10000 na p.p.č. 1965/11, A. K., 
podíl o velikosti 2679/10000 na p.p.č. 1965/11, L. S., podíl o velikosti
2703/10000 na p.p.č. 1965/11, a V. a I. Z., podíl ve výši 2614/10000 na p.p.č. 
1965/11, všichni bytem Šumperk

- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno po uhrazení 100 % kupní 
ceny, nejpozději do 30. 9. 2014

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude dohodou ukončena nájemní 
smlouva 

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, 
sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje 
bude rozdělen mezi kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal 
budoucímu prodávajícímu jakýkoliv podíl na sjednaném předmětu prodeje

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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102/11 MJP - změna usnesení ZM č. 1899/10 ze dne 14. 10. 2010 - prodej pozemku 
pod domem Jeremenkova 44, Šumperk

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1899/10 ze dne 14. 10. 2010 spočívající ve změně podílů
u jednotlivých kupujících z důvodu zapsání prohlášení vlastníka domu 1592/44 
Šumperk a ve změně kupujícího z důvodu prodeje bytové jednotky.
Nově tedy:
- kupující: M. B., podíl v výši 1676/10000, E. D., podíl ve výši 1681/10000, K. H., 

podíl ve výši 1657/10000, J. V., podíl ve výši 1611/10000, všichni bytem 
Šumperk, N. Č. a R. Č., podíl ve výši 1664/10000, oba bytem Vikýřovice,
a J. K., podíl ve výši 1711/10000, bytem Staré Město

Ostatní podmínky schválené usnesením ZM č. 1899/10 zůstávají beze změny.

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

103/11 MJP - prodej podílu o velikosti 132/1000 na st.p.č. 695/1 v k.ú. Šumperk
(or. pod domem Jesenická 524/47)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  7. 1. 2011 do 25. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 239/10 ze 
dne 30. 12. 2010, prodej podílu o velikosti 132/1000 na st.p.č. 695/1 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:
- kupní cena: 105,- Kč/m2

- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, pozemek a stavba jiného 
vlastníka

- kupující: J. H., Šumperk
- kupující předloží nejpozději k datu 28. 2. 2011 prohlášení spoluvlastníků 

st.p.č.695/1 v k.ú. Šumperk o nevyužití předkupního práva k podílu o velikosti 
132/1000 na st.p.č. 695/1 v k.ú. Šumperk, pokud nebude k tomuto datu městu 
Šumperk prohlášení doručeno, bude usnesení o prodeji zrušeno v plném 
rozsahu a podíl o velikosti 132/1000 se nabídne k prodeji ostatním 
spoluvlastníkům st.p.č. 695/1 v k.ú. Šumperk

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

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

- pokud nebude kupní smlouva podepsána do 30 dnů ode dne výzvy k podpisu, 
bude toto usnesení zrušeno

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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104/11 MJP - bezúplatný převod části p.p.č. 347 o výměře 135 m2 a části
p.p.č. 2183/5 o výměře 8 m2, dle GP číslo 5790-85/2010 p.p.č. 347/1 o výměře 
135 m2 a p.p.č. 2183/5 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Šumperk

schvaluje
bezúplatný převod z vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, nám.
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, do vlastnictví České republiky, Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 222/91, Olomouc, 
PSČ 772 11, IČ 70885940, část p.p.č. 347 o výměře 135 m2 v k.ú. Šumperk a část 
p.p.č. 2183/5 o výměře 8 m2, dle GP č. 5790-85/2010 ze dne 1. 12. 2010 pozemky 
označené jako p.p.č. 347/1 o výměře 135 m2 a p.p.č. 2183/5 o výměře 8 m2, vše
v k.ú. Šumperk, za účelem narovnání majetkoprávního vztahu – zajištění vjezdu
k nemovitostem ve vlastnictví hasičského záchranného sboru. Mezi účastníky 
bude uzavřena smlouva darovací. Obdarovaný uhradí do 30 dnů ode dne podpisu 
darovací smlouvy, před podáním darovací smlouvy k zápisu do katastru 
nemovitostí, 1/8 nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu, tj. částku 
ve výši 1.744,- Kč a veškeré náklady spojené s vyhotovením darovací smlouvy a 
zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Termín: 30.09.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

105/11 MJP - budoucí prodej části p.p.č. 2183/5 o výměře 15 m2, části p.p.č. 347
o výměře 1 528 m2, dle GP číslo 5790-85/2010 p.p.č. 2183/9 o výměře 15 m2, 
p.p.č. 347/2 o výměře 345 m2, p.p.č. 347/3 o výměře 174 m2, p.p.č. 347/4
o výměře 61 m2, p.p.č. 347/5 o výměře 176 m2, p.p.č. 347/6 o výměře 155 m2, 
p.p.č. 347/7 o výměře 149 m2, p.p.č. 347/8 o výměře 137 m2, p.p.č. 347/9
o výměře 135 m2, p.p.č. 347/10 o výměře 163 m2 a p.p.č. 347/11 o výměře
33 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Nemocniční vedle hasičů)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5223/10 ze 
dne 13. 5. 2010 a od 7. 1. 2011 do 25. 11. 2011 dle usnesení rady města
č. 231/10 ze dne 30. 12. 2010, budoucí prodej části p.p.č. 2183/5 o výměře 15 m2, 
části p.p.č. 347 o výměře 1 528 m2, dle GP číslo 5790-85/2010 p.p.č. 2183/9
o výměře 15 m2, p.p.č. 347/2 o výměře 345 m2, p.p.č. 347/3 o výměře 174 m2, 
p.p.č. 347/4 o výměře 61 m2, p.p.č. 347/5 o výměře 176 m2, p.p.č. 347/6 o výměře 
155 m2, p.p.č. 347/7 o výměře 149 m2, p.p.č. 347/8 o výměře 137 m2, p.p.č. 347/9 
o výměře 135 m2, p.p.č. 347/10 o výměře 163 m2 a p.p.č. 347/11 o výměře 33 m2, 
vše v k.ú. Šumperk
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu - pozemek a stavba jiného 

vlastníka, zahrada k domu
- kupní cena: zastavěná část st.p.č. 546............................................105,- Kč/m2

                         nezastavěná část st.p.č. 546, p.p.č. 347 a 2183/9.......300,- Kč/m2

- budoucí kupující : L. H., podíl ve výši 127/1000 na st.p.č. 546, p.p.č. 347/3, 
p.p.č. 347/4 a podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2, M. A., podíl ve výši 150/1000 
na st.p.č. 546, p.p.č. 347/5 a podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2, P. L., podíl ve 
výši 168/1000 na st.p.č. 546, p.p.č. 347/7 a podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2, 
Z. a M. P., podíl ve výši 168/1000 na st.p.č. 546, p.p.č. 347/3, p.p.č. 347/9, 
podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2 a podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 347/11,
J. a D. T., podíl ve výši 119/1000 na st.p.č. 546, p.p.č. 347/10, p.p.č. 2183/9, 
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podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2 a podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 347/11, 
všichni bytem Šumperk, I. V., podíl ve výši 112/1000 na st.p.č. 546, p.p.č. 
347/6 a podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2, bytem Šumperk, a J. L., podíl ve 
výši 156/1000 na st.p.č. 546, p.p.č. 347/8 a podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 347/2, 
bytem Plzeň

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní zálohu 
na kupní cenu ve výši min. 10 %, dále bude kupní cena hrazena v pravidelných 
měsíčních splátkách po dobu 36 měsíců

- vlastnické právo k předmětu prodeje bude převedeno nejpozději do 31. 5. 2014
- budoucí kupující při podpisu smlouvy uhradí náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude 
dohodou ukončena nájemní smlouva

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, 
sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje 
bude rozdělen mezi kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal 
budoucímu prodávajícímu  jakýkoliv podíl na sjednaném předmětu prodeje

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude dohodou ukončena nájemní 
smlouva

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

106/11 MJP - podání žádosti o prodej části p.p.č. 1799/12 v k.ú. Šumperk ve 
vlastnictví Českých drah (or. pozemek při ul. Jesenické naproti 
autobusovému nádraží)

schvaluje
podání žádosti o prodej části  pozemku p.č. 1799/12 o výměře cca  5 700 m2 v k.ú. 
Šumperk ve vlastnictví Českých drah a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Praha, Nové Město, PSČ 110 15, IČ 70994226, za účelem vybudování 
kapacitního veřejného parkoviště.

Termín: 28.02.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

107/11 MJP - realizace příslibu odkoupení pozemků pod komunikacemi v rámci 
investiční akce „Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku“

schvaluje
realizaci příslibu odkoupení pozemku p.č. 14/7 o výměře 25 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou chodníku
- prodávající: MAREGS, spol. s r. o., se sídlem J. z Poděbrad 639/29, Šumperk, 

IČ 14617731
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- kupní cena: 30,- Kč/m2, tj. 750,- Kč
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva na pozemku

p.č. 14/7 v k.ú. Šumperk
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí
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Termín: 30.09.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

108/11 MJP - realizace příslibu odkoupení pozemků pod komunikacemi v rámci 
investiční akce „Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku“

schvaluje
realizaci příslibu odkoupení pozemku p.č. 206/8 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace
- prodávající: PPP Český Real, a. s., se sídlem Krátká 285/3, Šumperk,

IČ 27770958
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- kupní cena: 30,- Kč/m2, tj. 120,- Kč
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva na pozemku

p.č. 206/8 v k. ú. Šumperk
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí
Termín: 30.09.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

109/11 MJP - realizace příslibu odkoupení pozemků pod komunikacemi v rámci 
investiční akce „Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku“

schvaluje
realizaci příslibu odkoupení pozemku p.č. 215/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Šumperk,
za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace
- prodávající: ČEZ Správa majetku, s. r. o., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, PSČ 405 49, IČ 26206803
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- kupní cena: dle znaleckého posudku
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí
Termín: 30.09.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

110/11 MJP - souhlasné prohlášení mezi městem Šumperk a PF ČR - p.p.č. 912/2
a pozemek ve ZJE p.č. 838/102 v k.ú. Dolní Temenice

schvaluje
uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Šumperk, se sídlem nám.
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, a Pozemkovým fondem ČR, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 45797072, na základě kterého 
dojde k zápisu vlastnického práva k p.p.č. 912/2 o výměře 272 m2 a pozemku ve 
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ZJE původ EN p.č. 838/102 o výměře 1 666 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice do 
katastru nemovitostí ve prospěch města Šumperka, neboť tyto pozemky jsou 
historickým majetkem nabytým v souladu s § 2 zákona č. 172/1991 Sb.,
o přechodu některých věcí z ČR do vlastnictví obcí, v platném znění.

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

111/11 MJP - změna usnesení ZM č. 1804/10 - prodej části p.p.č. 1450/7
v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Revoluční 1153/49)

schvaluje
změnit usnesení ZM č. 1804/10 ze dne 16. 9. 2010, kterým byl schválen prodej 
části p.p.č. 1450/7 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 1450/32 o výměře 4 m2 v k.ú. 
Šumperk. Změna se týká velikosti podílů pro jednotlivé kupující a to tak, že J. L. 
kupuje spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 a M. S. spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/3.
Ostatní text usnesení zůstane beze změny.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

112/11 MJP - prodej p.p.č. 1463/9 o výměře 3 m2 a p.p.č. 1463/10 o výměře 3 m2, vše 
v k.ú. Šumperk (or. řadové garáže ul. Jesenická)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 6. 2010 do 13. 7. 2010 dle usnesení rady města č. 5489/10 ze 
dne 24. 6. 2010, prodej p.p.č. 1463/9 o výměře 3 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – pozemek pod stavbou garáže
- kupní cena: 500,- Kč/m2

- kupující: R. Z., Šumperk
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN
- kupující uhradí podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu ve výši 

1.440,- Kč včetně DPH
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do KN

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

113/11 MJP - prodej p.p.č. 1463/9 o výměře 3 m2 a p.p.č. 1463/10 o výměře 3 m2, vše 
v k.ú. Šumperk (or. řadové garáže ul. Jesenická)

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

- kupující: J. a M. G., Rapotín
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do KN
- kupující uhradí podíl na nákladech za vyhotovení geometrického plánu ve výši 

1.440,- Kč včetně DPH
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do KN

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

114/11 MJP - odkoupení pozemku p.č. 933 v k.ú. Dolní Temenice za účelem 
realizace stavby „Propojení moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk“

schvaluje
odkoupení části pozemku p.č. 933 o výměře 245 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za 
těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pro realizaci stavby 

„Propojení moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk“
- prodávající: Obec Bludov, se sídlem Jana Žižky 195, Bludov, PSČ 789 61,

IČ 00302368
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- kupní cena dohodou 22.000,- Kč
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí
- kupující bere na vědomí, že na pozemku p.č. 933 v k.ú. Dolní Temenice vázne 

věcné břemeno odpovídající právu údržby a úpravy podzemního vedení 
telekomunikační sítě ve prospěch spol. České Radiokomunikace a. s.,
U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, Strašnice, PSČ 130 00, IČ 27444902

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

115/11 MJP - realizace prodeje p.p.č. 556/3 o výměře 264 m2, p.p.č. 556/122 o výměře 
199 m2 a p.p.č. 556/43 o výměře 65 m2, vše v k.ú Šumperk (or. zahrada
u domu Haškova 461/3, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města číslo č. 2543/08 
ze dne 7. 8. 2008 a od 14. 10. 2008 do 30. 10. 2008 dle usnesení rady města
č. 2719/08 ze dne 9. 10. 2008 a podle usnesení zastupitelstva města č. 949/08 ze 
dne 11. 12. 2008, kterým byl vydán příslib prodeje části p.p.č. 556/44, části p.p.č. 
556/42 a části p.p.č. 556/43, dle GP p.p.č. 556/3 o výměře 264 m2, p.p.č. 556/122 
o výměře 199 m2 a p.p.č. 556/43 o výměře 65 m2, vše v k.ú. Šumperk, realizaci 
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prodeje p.p.č. 556/3 o výměře 264 m2, p.p.č. 556/122 o výměře 199 m2 a p.p.č. 
556/43 o výměře 65 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu Haškova 461/3
- kupní cena: 300,- Kč/m2, uhrazena v souladu s podmínkami danými smlouvou 

obch 0010/2009/Vr ze dne 20. 4. 2009
- kupující: M. a P. F., p.p.č. 556/3, první bytem Velké Losiny, druhá bytem 

Šumperk, a L. K., p.p.č. 556/122 a p.p.č. 556/43, bytem Šumperk
- kupující společně uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do 

katastru nemovitostí
Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

116/11 MJP - změna usnesení č. ZM 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 ve znění usnesení ZM
č. 1907/10 ze dne 14. 10. 2010 spočívající:
- v nahrazení kupujících J. a E. V., oba bytem Šumperk, L. J., bytem Šumperk
- v úpravě kupujících J. a J. D., Šumperk, na J. D., Šumperk.
Dále zůstává usnesení ZM č. 1849/10 ze dne 16. 9. 2010 ve znění usnesení ZM
č. 1907/10 ze dne 14. 10. 2010 beze změn.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

117/11 MJP - žádost o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MP-K/0139/2010 uzavřené dne
22. 9. 2010 mezi městem Šumperk a J. B., Šumperk. Účelem uzavření dodatku je 
prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny dané čl. III. kupní smlouvy tak, že nová 
lhůta splatnosti je 180 dnů ode dne uzavření smlouvy. Kupující nemá nárok na 
slevu 5 % z kupní ceny.

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

118/11 MJP - žádost o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MP-K/0156/2010 uzavřené mezi 
městem Šumperk a M. a L. Ř., Šumperk. Účelem uzavření dodatku je prodloužení 
lhůty splatnosti kupní ceny dané čl. III. kupní smlouvy tak, že nová lhůta splatnosti 
je 180 dnů ode dne uzavření smlouvy. Kupující nemá nárok na slevu 5 % z kupní 
ceny.

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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119/11 MJP - žádost A. D. o snížení kupní ceny

schvaluje
nevyhovět žádosti A. D., Šumperk, o snížení kupní ceny nebytového prostoru
č. 1819/4 v domě 1819 na st.p.č. 2136 (or. ozn. Jesenická 61).

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

120/11 MJP - žádost A. D. o snížení kupní ceny

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 22. 11. 2010 do 8. 12. 2010 dle usnesení rady města
č. 67/10 ze dne 18. 11. 2010, prodej nebytové jednotky č. 1819/4 o celkové 
výměře 27,00 m2 v domě č. p. 1819 na st.p.č. 2136 (or. ozn. Jesenická 61), 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1060/10000 na společných částech domu č. p. 
1819 na st.p.č. 2136 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1060/10000 na pozemku 
pod domem st.p.č. 2136 o výměře 196 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- kupující: A. D., Šumperk
- kupní cena 7.000,- Kč/m2 za nebytovou jednotku tj. 189.000,- Kč
- kupní cena za podíl o velikosti 2384/10000 na společných částech domu, které 

jsou vymezeny jen vlastníkům nebytových jednotek 1-4 o výměře 12,70 m2

3.000,- Kč/m2, tj. 9.083,- Kč
- kupní cena za podíl o velikosti 1060/10000 na společných částech domu, které

jsou vymezeny všem vlastníkům nebytových jednotek 1-5 o výměře 58,46 m2

3.000,- Kč/m2, tj. 18.590,- Kč
- kupní cena podílu na pozemku pod domem činí 105,- Kč/m2, tj. 2.182,- Kč
- celková kupní cena za nemovitosti je 218.855,- Kč
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

121/11 MJP - prodej bytů Kmochova 2, 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. 2322/49 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: D. G., Šumperk
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- 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: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

122/11 MJP - prodej bytů Kmochova 2, 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. 1620/5 v domě č. p. 1620 
(or. ozn. nám. Míru 3) včetně příslušenství o celkové výměře 104,10 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1261/10000 na společných částech domu
č. p. 1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1261/10000 na pozemku 
st.p.č. 85 zastavěného domem o výměře 370 m2 a tvořícího zázemí k domu
o výměře 266 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: L. T., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 617.105,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 4.899,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 10.063,- Kč
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 2.657,- Kč, cena za výměnu průtokového ohřívače 3.624,- 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: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

123/11 MJP - prodej bytů Kmochova 2, 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. 1620/7 v domě č. p. 1620 
(or. ozn. nám. Míru 3) včetně příslušenství o celkové výměře 106,40 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1289/10000 na společných částech domu
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č. p. 1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1289/10000 na pozemku 
st.p.č. 85 zastavěného domem o výměře 370 m2 a tvořícího zázemí k domu
o výměře 266 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- kupující: H. H., Šumperk
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 630.739,- Kč (po odpočtu 

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

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 10.286,- Kč
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

124/11 MJP - žádost o bezúplatný převod části p.p.č. 1534/115 v k.ú. Šumperk 
ve vlastnictví ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR (or. ul. Nezvalova)

schvaluje
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k části pozemku p.č. 1534/115
o výměře cca 20 m2 v k.ú. Šumperk, ve vlastnictví ČR, ve správě Pozemkového 
fondu ČR, dle ustanovení § 2, odst. 7, zákona č. 569/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.
V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedenou část 
pozemku převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené 
s Pozemkovým fondem ČR.
Výměra předmětné části pozemku bude stanovena na základě geometrického 
plánu na rozdělení p.p.č. 1534/115 v k.ú. Šumperk, jehož vyhotovení uhradí město 
Šumperk.

Termín: 28.02.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

125/11 MJP - žádost o souhlas s rekonstrukcí a zástavou budovy č. p. 1914 stojící 
na pozemku st.p.č. 794/1 v k.ú. Šumperk - budova na ul. Šumavská 13 
v Šumperku (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR -
Základní a střední škola Pomněnka)

souhlasí
v souvislosti s podanou žádostí o poskytnutí dotačních prostředků na projekt 
„Chceme bydlet a pracovat jako vy“, podanou Společností pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR o. s., okresní organizace Šumperk, s rekonstrukcí 
budovy č. p. 1914 - stavba občanského vybavení stojící na pozemku st.p.č. 794/1 
- zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk, a to v hodnotě cca 33 mil. korun 
českých a dále ZM souhlasí se  zástavou budovy č. p. 1914 - stavba občanského 
vybavení stojící na pozemku st.p.č. 794/1 - zastavěná plocha a nádvoří a 
pozemku st.p.č. 794/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk, a to ve 
prospěch peněžního ústavu Komerční banka a. s., IČ 45317054, se sídlem
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Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, pro pohledávku maximálně do 
výše 3 mil. korun českých.
Předmětná budova č. p. 1914 - stavba občanského vybavení a pozemek st.p.č. 
794/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk, jsou ve vlastnictví Společnosti 
pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o. s., okresní organizace Šumperk.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

126/11 MJP - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je
budoucí odprodej bytu č. 31 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/31 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucím 
kupujícím M. J., Šumperk, a to ke dni 28. 2. 2011. M. J., 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 D. J.
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/31 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku 
s D. J., Zábřeh, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 3. 2011.

Termín: 31.03.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

127/11 Městský program prevence kriminality na rok 2011

schvaluje
Městský program prevence kriminality na rok 2011.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Zapletal

128/11 Nominace na Ceny Olomouckého kraje

schvaluje
nominace na ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2010:
- kategorie č. 1 „Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury“

pan Antonín Suchan u příležitosti jeho životního jubilea
pan Miroslav Koval za dlouholeté vedení Galerie Jiřího Jílka

- kategorie č. 2A „Výjimečný počin roku 2010 v oblasti profesionálního umění -
hudba“
Klasika Viva a Klášterní hudební slavnosti pořádané panem MgA. Romanem 
Janků

- kategorie č. 2B „Výjimečný počin roku 2010 v oblasti profesionálního umění -
výtvarné umění“
pan Miroslav Koval, výtvarník a galerista - za vedení Galerie Jiřího Jílka a 
organizaci výstav předních českých výtvarníků
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pan Antonín Suchan za retrospektivní výstavu soch a skulptur u příležitosti jeho 
životního jubilea

- kategorie č. 2C „Výjimečný počin roku 2010 v oblasti divadla“ - není nominace
- kategorie č. 2D „Výjimečný počin roku 2010 v oblasti filmu, rozhlasu a televize“ 

není nominace
- kategorie č. 2E „Výjimečný počin roku 2010 v oblasti literatura“

pan Miroslav Kubíček za knihu poezie Hlučná hlína vydanou v roce 2010
- kategorie č. 3 „Výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti

v roce 2010“
Mezinárodní folklorní festival Šumperk (v roce 2010 se uskutečnil jubilejní
20. ročník)

- kategorie č. 4 „Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních 
hodnot v roce 2010“
Město čte knihu - akce pořádaná MěK Šumperk (v roce 2010 se uskutečnil
6. ročník)

- kategorie č. 5 „Osobnost roku 2010 v oblasti kultury“
manželé Libuše a Miroslav Drtilovi za organizaci MFF Šumperk (v roce 2010 se 
uskutečnil jubilejní 20. ročník)

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: Ing. Zapletal

129/11 Fond na úpravu zevnějšku a Sociální fond

schvaluje
- statut Fondu na úpravu zevnějšku s účinností od 1. 2. 2011
- statut Sociálního fondu s účinností od 1. 4. 2011

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

130/11 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
- 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 přílohy č. 1.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub



ZM 3 – 27.01.2011

19

131/11 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 1. 1. 2011.

Termín: 27.01.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

132/11 Představenstvo VHZ, a. s.

schvaluje
navrhnout valné hromadě VHZ, a. s., Jílová 6, 787 01 Šumperk, pro volbu členů 
představenstva VHZ, a. s., jako zástupce města Šumperka Mgr. Tomáše Potěšila 
pro funkční období čtyř let počínaje dnem 8. 3. 2011.

Termín: 18.03.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož

133/11 Dozorčí rada VHZ, a. s.

schvaluje
navrhnout valné hromadě VHZ, a. s., Jílová 6, 787 01 Šumperk, pro volbu členů 
dozorčí rady VHZ, a. s., jako zástupce města Šumperka Ing. Jana Šafaříka pro 
funkční období čtyř let počínaje dnem 8. 3. 2011.

Termín: 18.03.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož

134/11 Kontrolní činnost kontrolního výboru pro rok 2011

schvaluje
plán kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok 2011:

1. čerpání rozpočtu JSDH Temenice
2. podněty z interního auditu Městského úřadu Šumperk
3. připomínky a stížnosti občanů
4. úkoly zadané ZM

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: p. Grygar
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135/11 Žádost o. s. Drafans ze dne 22. 12. 2010

bere na vědomí
žádost o. s. Drafans ze dne 22. 12. 2010 ve věci zimního stadionu v Šumperku a
ukládá 
starostovi města připravit odpověď.

Termín: 10.03.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož

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



Příloha č. 1 k usnesení ZM č. 130/11:

Nový návrh měsíční odměny neuvolněným členům ZM

V souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstev, v platném znění, je stanovena následující měsíční odměna:

I. Členové ZM:                             827,- Kč      měsíčně

II. Členové RM: 2.423,- Kč měsíčně

III. Předsedové výborů ZM: 2.110,- Kč měsíčně

IV.  Předsedové komisí RM: 2.110,- Kč měsíčně

V.  Členové výborů ZM: 300,- Kč pouze v měsících, kdy probíhá zasedání
    0,- Kč v měsících, kdy zasedání neprobíhá

VI. Členové komisí RM: 300,- Kč pouze v měsících, kdy probíhá zasedání
    0,- Kč v měsících, kdy zasedání neprobíhá




