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Spis. zn.: 22770/2011 
č. j.: 22778/2011 

U S N E S E N Í  

ze 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 10. 3. 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. 
 

136/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1498/10, 1514/10, 1515/10, 1596/10, 1631/10, 1633/10, 1656/10, 1690/10, 
1712/10, 1721/10, 1722/10, 1808/10, 1811/10, 1812/10, 1813/10, 1814/10, 
1844/10, 1849/10, 1852/10, 1853/10, 1897/10, 1907/10, 29/10, 31/10, 64/10, 
70/10, 89/11, 90/11, 91/11, 92/11, 93/11, 106/11, 124/11, 127/11, 128/11, 129/11, 
130/11, 131/11, 135/11  

137/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1632/10 do 31.05.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1819/10 do 31.05.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1824/10 do 31.05.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1896/10 do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    58/10 do 30.04.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

138/11 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1644/06 ze dne 20. 4. 2006 

ruší 
usnesení č. 1644/06 ze dne 20. 4. 2006 z důvodu neochoty vlastníků pozemků 
v lokalitě Šumperský kotel“ pozemky prodat městu Šumperk za nabídnutou cenu. 
 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

139/11 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 775/08 ze dne 19. 6. 2008 

ruší 
usnesení č. 775/08 ze dne 19. 6. 2008 z důvodu neochoty vlastníků pozemků 
v lokalitě Šumperský kotel“ pozemky prodat městu Šumperk za nabídnutou cenu. 
 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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140/11 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1520/10 ze dne 28. 1. 2010 

ruší 
usnesení č. 1520/10 ze dne 28. 1. 2010 z důvodu neochoty vlastníků pozemků 
v lokalitě „Šumperský kotel“ pozemky prodat městu Šumperk za nabídnutou cenu. 
 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

141/11 Granty a dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka pro rok 2011 

schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
 
- přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 
- přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč dle přílohy 

č. 2 
Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

142/11 Granty a dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka pro rok 2011 

schvaluje 
- snížení přidělené finanční částky na vyjmenované akce a činnosti z 1.950.000 

Kč na 1.930.000 Kč, tzn. o 20 tis. Kč 
- snížení přidělené finanční částky na granty a dotace na  činnost z 1.500.000 Kč 

na 1.495.000 Kč, tzn. o 5 tis. Kč  
- zvýšení finanční rezervy z 50 tis. Kč na 75 tis. Kč, tzn. o 25 tis. Kč a použití 

finanční rezervy na VFP z rozpočtu města Šumperka, na pokrytí žádostí, které 
nelze zahrnout do grantů a dotací  na činnost, ale svým obsahem odpovídají 
zájmům města. 

 
Celková částka vyčleněná na granty, dotace na činnost a finanční rezervu zůstává 
nezměněna. 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

143/11 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka pro rok 2011 

schvaluje 
časový harmonogram činností pro rozdělení finančních prostředků vyčleněných na 
výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka pro rok 2011 

 
- od 21.03.2011 zveřejnění podmínek na internetových stránkách města (včetně 

formulářů  žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji dne 23.03.2011 
- 01.04.2011 od 8:00 hod. zahájení podávání žádostí 
- 29.04.2011 do 14:15 hod. ukončení přijímání žádostí 
- 04.05.2011 od 15:30 hod. zasedání komise pro přidělování grantů a dotací 
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- 19.05.2011 předložení návrhů  komise pro přidělování grantů a dotací na 
rozdělení finančních prostředků vyčleněných na výkonnostní sport jednotlivým  
žadatelům do RM ke schválení a k doporučení pro rozhodnutí ZM 

- 16.06.2011 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných 
na výkonnostní sport jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení 

 
Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

144/11 Ceny města Šumperka za rok 2010 - vyhodnocení 

uděluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ceny města Šumperka za rok 2010 
v těchto kategoriích: 

 
Kultura    Antonín Suchan 
Sport     Házená Šumperk 
Sociální služby   Dětský klíč Šumperk o. p. s. 
Vzdělávání  Akce civilní ochrany „Zdravotnická první pomoc 

pro veřejnost“ 
Podnikání    UVAX, s. r. o., Šumperk  
Architektura – rekonstrukce Rekonstrukce bývalé vojenské správy - nyní 

Palác Sofie 
Humanitární čin   Vladimír Kranich  
Cena mladých  Kateřina Šebestová, Aneta Bočková - klavírní 

duo  
Přínos městu   Petr Král 
 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

145/11 Zvláštní cena města Šumperka 

uděluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, zvláštní cenu města Šumperka panu Milanovi Gažíkovi 
za celoživotní přínos městu v oblasti sportu. 
 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

146/11 Zpráva o inventarizaci majetku  

bere na vědomí 
a) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31. 10. 2010 

a k 31. 12. 2010 
b) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31. 10. 2010 

a k 31. 12. 2010 užívaného příspěvkovými organizacemi 
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147/11 Program regenerace MPZ na rok 2011 

schvaluje 
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2011 ve výši 
420.000,- Kč Římskokatolické farnosti Šumperk, se sídlem Kostelní nám. 161/2, 
Šumperk, IČ 48005541, na opravu fasády domu na Kostelním nám. 160/4, 
Šumperk. 

Termín: 30.08.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

148/11 Program regenerace MPZ na rok 2011 

schvaluje 
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2011 ve výši 
270.000,- Kč spoluvlastníkům M. M., Šumperk a J. a A. A., Šumperk, na opravu 
části krovu a výměnu střešní krytiny domu Starobranská 378/14, Šumperk. 
 

Termín: 30.08.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

149/11 Program regenerace MPZ na rok 2011 

schvaluje 
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2011 ve výši 
60.000,- Kč M. a V. Š., Šumperk, na opravu fasády domu nám. Míru 111/17, 
Šumperk. 

Termín: 30.08.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

150/11 Program regenerace MPZ na rok 2011 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 288.300,- Kč Římskokatolické 
farnosti Šumperk, se sídlem Kostelní nám. 161/2, Šumperk, jako podíl města 
v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2011 na opravu fasády domu na 
Kostelním nám. 160/4, Šumperk. 
 

Termín: 30.08.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

151/11 Náhrada ušlého zisku 

schvaluje 
neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 
jako náhradu výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem funkce pro rok 2011 částku 
9.500,- Kč. 

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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152/11 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, měsíční odměnu koordinátorovi grémia podnikatelů dle předloženého 
návrhu, a to v souladu s usnesením § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, s účinností od 1. 2. 2011. 
 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

153/11 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27 - změna uživatelů a budoucích 
kupujících bytu č. 2922/11 v domě Prievidzská 25, Šumperk 

schvaluje 
uzavření dohody mezi M. O., Šumperk, na straně jedné a městem Šumperk na 
straně druhé, kterou se ke dni 31. 3. 2011 zruší Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne 25. 9. 2002, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 11. 6. 2008, na budoucí převod bytu č. 2922/11 
ve IV. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, Prievidzská 2922/25. 
 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 
vlastnictví bytové jednotky č. 2922/11 ve IV. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, Prievidzská 2922/25, a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím městem 
Šumperk a budoucí nabyvatelkou N. N., Šumperk. Smlouva bude uzavřena 
s účinností od 1. 4. 2011. Předmětem smlouvy je budoucí převod vlastnictví 
k bytové jednotce č. 2922/11 ve IV. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, Prievidzská 2922/25, včetně příslušných podílů na společných 
částech domu a na pozemku pod domem. 
 

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

154/11 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27 - změna uživatelů a budoucích 
kupujících bytu č. 2923/6 v domě Prievidzská 27, Šumperk 

schvaluje 
uzavření dohody mezi J. a K. H., Šumperk, na straně jedné a městem Šumperk na 
straně druhé, kterou se ke dni 30. 4. 2011 zruší Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne 26. 9. 2003, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2008, na budoucí převod bytu č. 2923/6 
v II. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, Prievidzská 2923/27. 
 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 
vlastnictví bytové jednotky č. 2923/6 v II. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, Prievidzská 2923/27, a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím městem 
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Šumperk a budoucím nabyvatelem O. Š., Ostrava-Hrabová. Smlouva bude 
uzavřena s účinností od 1. 5. 2011. Předmětem smlouvy je budoucí převod 
vlastnictví k bytové jednotce č. 2923/6 v II. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, Prievidzská 2923/27, včetně příslušných podílů na společných 
částech domu a na pozemku pod domem. 
 

Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

155/11 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 60 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem 
je byt č. 2958/60 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucím kupujícím 
M. B., Šumperk, ke dni 31. 3. 2011. M. B., 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 J. M., Šumperk. 
 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/60 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, 
s J. M., Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 4. 2011. 
 

Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

156/11 MJP - stanovení kupních cen pro rok 2011, platnost od 10. 3. 2011 

ruší 
usnesení ZM č. 1584/10 ze dne 22. 4. 2010. 
 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

157/11 MJP - stanovení kupních cen pro rok 2011, platnost od 10. 3. 2011 

schvaluje 
pravidlo určování kupních cen u pozemků pro rok 2011, s platností od 10. 3. 2011 
do 31. 12. 2011, takto: 
 
- pod obytnými domy 105,- Kč/m2 s platností do 30. 6. 2011. V termínu do 

30. 4. 2011 budou rozeslány nabídky všem spoluvlastníkům pozemku a 
vlastníkům bytových jednotek, kteří nejsou vlastníky odpovídajícího 
spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem. Pokud nebude nabídka k 
odprodeji spoluvlastnického podílu na pozemku ze strany spoluvlastníků domu 
nebo vlastníka bytové jednotky akceptována, bude od 1. 7. 2011 stanovena 
kupní cena dle znaleckého posudku pro k ú. Šumperk 1.869,- Kč/m2 a pro k.ú. 
Horní Temenice a Dolní Temenice 1.323,- Kč/m2. Takto stanovená kupní cena 
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platí pro zastavěný pozemek s tím, že u nezastavěné části pozemku bude 
kupní cena stanovena jako u zahrad a pozemků tvořící se stavbou jeden 
funkční celek 

- pod garážemi nebo pozemky určenými k výstavbě garáží bude kupní cena 
stanovena dle znaleckého posudku 1.725,- Kč/m2 v k.ú. Šumperk a 
1.221,- Kč/m2 v k.ú. Horní a Dolní Temenice 

- u zahrad a pozemků tvořící se zahradou funkční celek, bez ohledu jak jsou 
pozemky vedeny v územním plánu, 300,- Kč/m2 v k.ú. Šumperk, Horní 
Temenice a Dolní Temenice. Pokud je pozemek samostatný a je veden 
v územním plánu jako stavební pozemek, ale při prodeji výstavbou není 
podmiňován, je možnost zvýšit kupní cenu. 
Pokud je z části pozemek zastavěn stavbou, která není zapsána v katastru 
nemovitostí, se kupní cena pozemku počítá jako u pozemku nezastavěného 
v jednotlivých katastrálních územích. 
V případě splátkování kupní ceny se stanovuje maximální doba pro spátkování 
12 měsíců 

- pod rodinným domem nebo přístavbou s rodinným domem souvisejícím bude 
stanovena kupní cena dle znaleckého posudku 1.566,- Kč/m2 v k.ú. Šumperk a 
1.109,- Kč/m2 v k.ú. Horní a Dolní Temenice 

 
Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

158/11 MJP - prodej podílu o velikosti 421/10000 na st.p.č. 294/4 v k.ú. Dolní 
Temenice (or. podíl pozemku pod domem Gagarinova 17) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5248/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej podílu o velikosti 421/10000 na st.p.č. 294/4 v k.ú. Dolní 
Temenice, za podmínek: 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupující: T. L., 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 
Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

159/11 MJP - změna usnesení ZM č. 51/10 ze dne 9. 12. 2010 - prodej zahrady 
u domu Myslbekova 8, Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 51/10 ze dne 9. 12. 2010 v části stanovení 
spoluvlastnického podílu na p.p.č. 468/27, kde nově bude A. M., podíl ve výši 1/6 
na p.p.č. 468/27, N. M., podíl ve výši 1/6 na p.p.č. 468/27, B. P., podíl ve výši 1/3 
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na p.p.č. 468/27, všichni bytem Šumperk, a J. N., podíl ve výši 1/3 na p.p.č. 
468/27, vše v k.ú. Šumperk, bytem Vikýřovice. 
Dále zůstává usnesení ZM č. 51/10 beze změny. 
 

Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

160/11 MJP - prodej st.p.č. 1914/1 o výměře 523 m2 a st.p.č. 1915/1 o výměře 611 m2 
v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 5868-211/2010 st.p.č. 1914/1 o výměře 439 m2, 
p.p.č. 3180 o výměře 210 m2, p.p.č. 3181 o výměře 58 m2, p.p.č. 3182 
o výměře 14 m2, p.p.č. 3183 o výměře 43 m2, p.p.č. 3177 o výměře 108 m2, 
p.p.č. 3178 o výměře 157 m2 a p.p.č. 3179 o výměře 104 m2, vše v k.ú. 
Šumperk (or. u domu Žerotínova 1651/26 a 1652/28, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22. 11. 2010 do 8. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 27/10 ze 
dne 18. 11. 2010, budoucí prodej st.p.č. 1914/1 o výměře 523 m2 a st.p.č. 1915/1 
o výměře 611 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 5868-211/2010 st.p.č. 1914/1 
o výměře 439 m2, p.p.č. 3180 o výměře 210 m2, p.p.č. 3181 o výměře 58 m2, 
p.p.č. 3182 o výměře 14 m2, p.p.č. 3183 o výměře 43 m2, p.p.č. 3177 o výměře 
108 m2, p.p.č. 3178 o výměře 157 m2 a p.p.č. 3179 o výměře 104 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude 

uhrazena 1. splátka ve výši min. 10 % kupní ceny, dále bude kupní cena 
splácena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 36 měsíců, od kupní 
ceny u st.p.č. 1914/1 bude odečtena sleva ve výši 12.000,- Kč za sjednaná 
věcná břemena na tomto pozemku 

- budoucí kupující: F. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, 
O. a V. L., p.p.č. 3180 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, 
S. a L. R., p.p.č. 3181 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, a 
J. a A. R., p.p.č. 3179 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, 
všichni bytem Šumperk, H. H., p.p.č. 3178 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/8 na st.p.č. 1914/1, L. Š., p.p.č. 3182 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 
na st.p.č. 1914/1, a Z. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1914/1, 
všichni bytem Šumperk, a L. P., p.p.č. 3177 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/8 na st.p.č. 1914/1, bytem Hradec Králové 

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

- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazeno budoucími 
kupujícími náklady na vyhotovení geometrického plánu 

- 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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161/11 MJP - prodej podílu o velikosti 3331/10000 na st.p.č.536 v k.ú. Šumperk 
(or. podíl pozemku pod domem Vančurova 5) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 1. 2011 do 2. 2. 2011 dle usnesení rady města č. 259/11 ze dne 
13. 1. 2011, prodej podílu o velikosti 3331/10000 na st.p.č. 536 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupující: Š. F., 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, 

nejpozději do 31. 7. 2011 a uhrazena kupní cena do 31. 8. 2011, bude toto 
usnesení zrušeno 

Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

162/11 MJP - budoucí prodej části p.p.č. 589/3 o výměře cca 1 170 m2 a části p.p.č. 
589/4 o výměře cca 250 m2 a st.p.č. 4323 o výměře 880 m2, vše v k.ú. 
Šumperk (or. pozemek pod krematoriem a zázemí k objektu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 1. 2011 do 2. 2. 2011 dle usnesení rady města č. 258/11 ze dne 
13. 1. 2011, budoucí prodej st.p.č. 4323 o výměře 880 m2, části p.p.č. 589/3 
o výměře cca 1 170 m2 a části p.p.č. 589/4 o výměře cca 250 m2, včetně zídek a 
zpevněné plochy, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel budoucího prodeje: pozemek pod stavbou krematoria a zázemí k objektu 
- budoucí kupující: Moravské krematorium s. r. o., se sídlem Zábřežská 2076/78, 

Šumperk, IČ 27802183 
- kupní cena včetně zídek a zpevněné plochy: st.p.č. 4323......536,20 Kč/m2, 

p.p.č. 589/3 a 589/4......214,48 Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši 30 % kupní ceny, dále 
bude kupní cena hrazena ve splátkách k datu 30. 10. 2012 splátka ve výši 
30 % a k datu 30. 6. 2013 bude uhrazen doplatek kupní ceny ve výši rozdílu 
uhrazených splátek a skutečné kupní ceny, která bude dopočítána dle 
skutečného zaměření předmětu  prodeje a násobkem pevné kupní ceny za 
1m2 u jednotlivých pozemků 

- budoucí kupující k datu 30. 6. 2013 dokončí úpravy pláště objektu krematoria, 
pokud nebudou úpravy dokončeny, sjednává si budoucí prodávající právo od 
smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- na náklady budoucího kupujícího bude do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy 
o smlouvě budoucí odpojeno v místě budoucího předmětu prodeje stávající 
veřejné osvětlení 
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- s prodejem částí p.p.č. 589/3 a 589/4, vše v k.ú. Šumperk, bude sjednáno 
bezúplatné věcné břemeno průjezdu pro vlastníka části p.p.č. 589/3 v k.ú. 
Šumperk, která není předmětem prodeje a jehož vlastníkem je město Šumperk 

- vlastnické právo bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději do 
31. 12. 2013 

Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

163/11 MJP - prodej části p.p.č 1352/44 o výměře 51 m2 a části p.p.č. 1352/45 
o výměře 33 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 5866-338/2010 ze dne 
28. 12. 2010 st.p.č. 6273 o výměře 84 m2 v k.ú. Šumperk (or. řadové garáže 
při ul. Blanické) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 2. 2011 do 24. 2. 2011 dle usnesení rady města č. 367/11 ze dne 
3. 2. 2011, prodej části p.p.č 1352/44 o výměře 51 m2 a části p.p.č. 1352/45 
o výměře 33 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 5866-338/2010 ze dne 28. 12. 2010 
st.p.č. 6273 o výměře 84 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupující: Český rybářský svaz, místní organizace Šumperk, se sídlem 

Kozinova 33/11, Šumperk, IČ 18050433 
- 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 

 

164/11 MJP - změna usnesení ZM č. 1797/10 ze dne 16. 9. 2010 - prodej pozemků 
u domu Zábřežská 68, Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1797/10 ze dne 16. 9. 2010, kterým bylo schváleno vydání 
příslibu prodeje části p.p.č. 585/3 o výměře 737 m2 a části p.p.č. 585/2 o výměře 
1 199 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5453-107/2008 ze dne 20. 10. 2008 
p.p.č. 585/2 o výměře 894 m2, p.p.č. 585/9 o výměře 422 m2, p.p.č. 585/3 
o výměře 168 m2, p.p.č. 585/11 o výměře 141 m2 a p.p.č. 585/10 o výměře 
310 m2, vše v k.ú. Šumperk. Změna spočívá u budoucích kupujících a jim 
schváleného předmětu budoucího prodeje, kde nově bude: M. B., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 2/3 na p.p.č. 585/11, spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na p.p.č. 
585/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na p.p.č. 585/10, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 2/3 na p.p.č. 585/9 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na p.p.č. 
585/3, bytem Šumperk a M. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 
585/11, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/2, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/10, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/9 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 585/3, bytem Šumperk. Budoucím 
kupujícím bude uznána sleva z kupní ceny 6.000,- Kč v případě sjednání věcného 
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břemene průchodu a průjezdu pro I. H., Šumperk, oprávněného z věcného 
břemene - spoluvlastníka objektu s čp. 906 na st.p.č. 786/2 v obci Šumperk. 
Ostatní podmínky uvedené v usnesení ZM č. 1797/10 ze dne 16. 9. 2010 zůstávají 
beze změny. 

Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

165/11 MJP - prodej p.p.č. 1320/14 o výměře 327 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 
1320/14 o výměře 53 m2, p.p.č. 1320/30 o výměře 137 m2 a p.p.č. 1320/31 
o výměře 137 m2 (or. ul. Rooseveltova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  8. 12. 2010 do 27. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 125/10 ze 
dne 2. 12. 2010, prodej p.p.č. 1320/14 o výměře 327 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP 
p.p.č. 1320/14 o výměře 53 m2, p.p.č. 1320/30 o výměře 137 m2 a p.p.č. 1320/31 
o výměře 137 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: P. J., p.p.č. 1320/30 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 

1320/14, bytem Šumperk, a V. a H. K., p.p.č. 1320/31 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/2 na p.p.č. 1320/14, 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: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

166/11 MJP - budoucí prodej st.p.č. 1896/2 o výměře 386 m2, části st.p.č. 1895/2 
o výměře 290 m2 a části p.p.č. 1291/9 o výměře cca 588 m2, vše v k.ú. 
Šumperk (or. ul. Americká, vedle katastrálního úřadu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 1. 2011 do 25. 1. 2011 dle usnesení rady města č. 233/10 ze dne 
30. 12. 2010, budoucí prodej st.p.č. 1896/2 o výměře 386 m2, části st.p.č. 1895/2 
o výměře 290 m2 a části p.p.č. 1291/9 o výměře cca 588 m2, vše v k.ú. Šumperk, 
za podmínek: 
- účel  prodeje: zázemí k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy bude uhrazena 1. splátka na 

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

- budoucí kupující berou na vědomí, že přes p.p.č. 1291/9 bude sjednáno věcné 
břemeno vjezdu do garáží s těmi vlastníky garáží, kteří nebudou kupujícími 
pozemku a požádají si o zřízení věcného břemene vjezdu 

- v případě sjednání věcného břemene průchodu a průjezdu pro vlastníky garáží, 
kteří nebudou kupujícími, bude budoucím kupujícím uznána sleva z kupní ceny 
ve výši 6.000,- Kč za každé sjednané věcné břemeno 
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- kupující: G. a I. D., J. O., M. a H. V., všichni bytem Šumperk, J. K., J. a D. S., 
D. U., P. a A. V., všichni bytem Šumperk, I. B., Šumperk, M. D., Šumperk, 
J. a A. F., oba bytem Šumperk, P. H., Šumperk, a S. Š., Šumperk, každý z nich 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na st.p.č. 1896/2, části st.p.č. 1895/2 a 
části p.p.č. 1291/9, vše v k.ú. Šumperk 

- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno do 6 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního povolení na výstavbu v souladu s územním plánem 
na p.p.č. 1291/3 a jejího komunikačního napojení na ul. Americkou, nejpozději 
do 31. 12. 2015 za podmínky splněné úhradové povinnosti kupní ceny 
jednotlivými kupujícími 

- 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 

- geometrický plán na rozdělení pozemků bude uhrazen prodávajícím 
 

Termín: 30.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

167/11 MJP - prodej st.p.č. 3858/3 o výměře 8 m2, st.p.č. 3858/1 o výměře 17 m2, 
st.p.č. 5926/2 o výměře 23 m2, p.p.č. 1371/1 o výměře 53 m2, p.p.č. 1371/2 
o výměře 22 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. výpadovka ze Šumperka směr Nový 
Malín) 

ruší 
usnesení ZM č. 1488/10 ze dne 28. 1. 2010 a usnesení ZM č. 1807/10 ze dne 
16. 9. 2010, kterými byl schválen prodej st.p.č. 3858/3 o výměře 8 m2, st.p.č. 
3858/1 o výměře 17 m2, st.p.č. 5926/2 o výměře 23 m2, p.p.č. 1371/1 o výměře 
53 m2, p.p.č. 1371/2 o výměře 22 m2, vše v k.ú. Šumperk, z důvodu přijetí nového 
usnesení. 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

168/11 MJP - prodej st.p.č. 3858/3 o výměře 8 m2, st.p.č. 3858/1 o výměře 17 m2, 
st.p.č. 5926/2 o výměře 23 m2, p.p.č. 1371/1 o výměře 53 m2, p.p.č. 1371/2 
o výměře 22 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. výpadovka ze Šumperka směr Nový 
Malín) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 11. 2009 do 14. 12. 2009 dle usnesení rady města č. 4582/09 ze 
dne 19. 11. 2009, prodej st.p.č. 3858/3 o výměře 8 m2, st.p.č. 3858/1 o výměře 
17 m2, st.p.č. 5926/2 o výměře 23 m2, p.p.č. 1371/1 o výměře 53 m2, p.p.č. 1371/2 
o výměře 22 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: dořešení majetkoprávních vztahů - stavba a pozemek jiného 

vlastníka  
- kupující: Zábřežská lesní a. s., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, 

PSČ 789 01, IČ 45193185 
- kupní cena: 47.950,- Kč, stanoveno znaleckým posudkem ze dne 4. 11. 2009 

číslo 1547, výše kupní ceny sjednána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 
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145/2003 ze dne 16. 10. 2003, do kupní ceny bude započítána složená záloha 
na kupní cenu ve výši 3.500,- Kč, která byla uhrazena v souladu se smlouvou 
obch 145/2003 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode podpisu kupní smlouvy, nejpozději 
do 30. 6. 2011, pokud nebude kupní smlouva podepsána a uhrazena ve 
stanoveném termínu, bude podána žaloba na vydání bezdůvodného obohacení 

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

 
Termín: 30.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

169/11 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 59 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem 
je byt č. 2958/59 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucím kupujícím 
M. V., Šumperk, ke dni 31. 3. 2011. M. V., 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 P. K., Šumperk. 
 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/59 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, 
s P. K., Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 4. 2011. 
 

Termín: 31.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

170/11 MJP - prodej části p.p.č. 1350/9 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. za domem Lidická 813/82, Šumperk, vnitroblok ul. Lidické a Krapkovy) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 10. 2010 do 20. 10. 2010 dle usnesení rady města č. 5853/10 ze 
dne 30. 9. 2010, prodej části p.p.č. 1350/9 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: M. L. a M. a V. L., všichni bytem 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 
Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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171/11 MJP - budoucí prodej st.p.č. 1157/2 a dalších v k.ú. Šumperk (or. vnitroblok 
mezi ul. Krapkovou a Lidickou) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 10. 2010 do 20. 10. 2010 dle usnesení rady města č. 5853/10 ze 
dne 30. 9. 2010, budoucí prodej st.p.č. 1157/2 o výměře 289 m2, st.p.č. 1686/2 
o výměře 171 m2, st.p.č. 1687/2 o výměře 240 m2, část st.p.č. 1670 o výměře 
81 m2 (dle GP číslo 5738-63/2010 st.p.č. 1670/2 o výměře 81 m2) a p.p.č. 1350/9 
o výměře 3994 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 1350/58 o výměře 130 m2, 
p.p.č. 1350/59 o výměře 127 m2, p.p.č. 1350/60 o výměře 116 m2, p.p.č. 1350/61 
o výměře 111 m2, p.p.č. 1350/62 o výměře 115 m2, p.p.č. 1350/63 o výměře 
121 m2, p.p.č. 1350/64 o výměře 114 m2, p.p.č. 1350/65 o výměře 121 m2, p.p.č. 
350/66 o výměře 117 m2, p.p.č. 1350/67 o výměře 127 m2, p.p.č. 1350/68 
o výměře 114 m2, p.p.č. 1350/69 o výměře 119 m2, p.p.č. 1350/70 o výměře 
107 m2, p.p.č. 1350/71 o výměře 115 m2, p.p.č. 1350/72 o výměře 111 m2, p.p.č. 
1350/73 o výměře 110 m2, p.p.č. 1350/74 o výměře 123 m2, p.p.č. 1350/75 
o výměře 104 m2, p.p.č. 1350/76 o výměře 103 m2, p.p.č. 1350/77 o výměře 
131 m2, p.p.č. 1350/78 o výměře 105 m2, p.p.č. 1350/79 o výměře 129 m2, p.p.č. 
1350/80 o výměře 19 m2, p.p.č. 1350/81 o výměře 102 m2, p.p.č. 1350/82 
o výměře 127 m2, p.p.č. 1350/83 o výměře 112 m2, p.p.č. 1350/84 o výměře 
106 m2, p.p.č. 1350/85 o výměře 114 m2, p.p.č. 1350/86 o výměře 121 m2, p.p.č. 
1350/87 o výměře 109 m2, p.p.č. 1350/88 o výměře 114 m2, p.p.č. 1350/89 
o výměře 106 m2, p.p.č. 1350/90 o výměře 113 m2 a p.p.č. 1350/91 o výměře 
124 m2, p.p.č. 1350/57 o výměře 81 m2, p.p.č. 1350/9 o výměře 94 m2, p.p.č. 3184 
o výměře 469 m2, st.p.č. 1687/2 o výměře 64 m2, st.p.č. 1686/2 o výměře 72 m2, 
st.p.č. 1157/2 o výměře 127 m2 a st.p.č 1670/2 o výměře 28 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domům 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy bude uhrazena 1. splátka na 

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

- budoucí kupující: L. a L. G., p.p.č. 1350/82, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1670/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, Z. a L. H., p.p.č. 
1350/77, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1670/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na 
p.p.č. 1350/57, A. P., p.p.č. 1350/67, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na 
p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1670/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, M. Š., p.p.č. 1350/83, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/6 na st.p.č. 1670/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 
1350/9, J. P., p.p.č. 1350/84, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 
3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1670/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, a M. Z., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/33 na p.p.č. 3184 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1670/2, 
všichni Šumperk, L. Č., p.p.č. 1350/90, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na 
p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, M. D., p.p.č. 1350/73, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na 
p.p.č. 1350/9, M. P., p.p.č. 1350/74, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na 
p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a 
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spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, A. S., p.p.č. 1350/89, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na 
p.p.č. 1350/9, T. S., p.p.č. 1350/86, p.p.č. 1350/85, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 2/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 2/13 na st.p.č. 
1157/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2/18 na p.p.č. 1350/9, Z. V., p.p.č. 
1350/70 spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 
na p.p.č. 1350/9, a J. J., p.p.č. 1350/71, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 
na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, všichni bytem Šumperk, 
T. H., p.p.č 1350/75, p.p.č. 1350/76, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na 
p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2/18 na p.p.č. 1350/9, bytem Ruda Nad 
Moravou, M. K., p.p.č. 1350/91, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 
3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, bytem Šumperk, V. a P. K., p.p.č. 
1350/87, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 
na p.p.č. 1350/9, oba bytem Vikýřovice, P. P., p.p.č. 1350/88, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na 
st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, bytem 
Sudkov, a Z. V., p.p.č. 1350/69, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 
3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 na st.p.č. 1157/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, J. a L. K., p.p.č. 1350/79, p.p.č. 1350/59, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 2/6 na st.p.č. 1687/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 
1350/57, R. L., p.p.č. 1350/78, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 
3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1687/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, M. a J. Š., p.p.č. 1350/58, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/6 na st.p.č. 1687/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 
1350/57, I. T., p.p.č. 1350/64, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 
3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1687/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, P. a S. V., p.p.č. 1350/60, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/6 na st.p.č. 1687/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 
1350/57, všichni bytem Šumperk, K. D., p.p.č. 1350/62, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 
1686/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, J. Š., p.p.č. 
1350/63, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1686/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na 
p.p.č. 1350/57 a M. Z., p.p.č. 1350/81, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na 
p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1686/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na p.p.č. 1350/9, všichni bytem Šumperk, 
L. B., p.p.č. 1350/68, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1686/2 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, M. B., Bušín, a J. B., Rapotín, oba p.p.č. 
1350/72, p.p.č. 1350/80, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1686/2 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, R. M., p.p.č. 1350/66, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/33 na p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 
1686/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, Sudovo 
Hlavno, N. M., p.p.č. 1350/65, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na p.p.č. 
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3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1686/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, bytem Velké Losiny, M. Š., Šumperk, a 
V. Š., Šumperk, oba p.p.č. 1350/61, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na 
p.p.č. 3184, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1686/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na p.p.č. 1350/57, vše v k.ú. Šumperk 

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

- podpisem smlouvy budoucí kupní budou dohodou ukončeny stávající nájemní 
smlouvy, jejímž předmětem pronájmu jsou pozemky, které jsou předmětem 
budoucího prodeje dle tohoto usnesení. V případě podaných výpovědí 
z pronájmu bude právo pozemek užívat stanoven datem ukončené výpovědní 
lhůty 

- 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 

- při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní budou uhrazeny náklady 
spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 
Termín: 30.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

172/11 MJP - budoucí prodej st.p.č. 1157/2 a dalších v k.ú. Šumperk (or. vnitroblok 
mezi ul. Krapkovou a Lidickou) 

neschvaluje 
prodej části p.p.č. 1350/9 v k.ú. Šumperk A. Ch., Šumperk, z důvodu prodeje části 
pozemku současnému nájemci pozemku. 
 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

173/11 MJP - bezúplatný převod pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví ČR- 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, (dále jen “převodce“) do vlastnictví města 
Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461 (dále jen 
“nabyvatel“), za následujících podmínek: 
- nabyvatel se zavazuje o výše uvedenou nemovitost řádně pečovat, užívat ji 

pouze k účelu, ke kterému je využívána v době převodu, tzn. jako veřejnou 
sídlištní vybavenost, která obsahuje komunikaci, chodník a obslužnou plochu, 
zatravněnou a okrasnou zeleň, tj. zejména ji nevyužívat ke komerčním účelům 
či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat. 
Současně ve smlouvě prohlásí, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí 
osobě, a ani ji nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu15 let od 
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

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

- úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní 
pokuty převodcem písemně vyzván 

- bude-li zjištění sankce dle odstavce 2 spojeno s náklady na vypracování 
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zaváže 
se nabyvatel uhradit i tyto náklady 

- převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odstavci 1 kontrolovat, 
zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a 
nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost 

- nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během lhůty stanovené 
v odstavci 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, 
které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě 
zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 
2.400,- Kč 

Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

174/11 MJP - změna usnesení ZM č. 120/11 ze dne 27. 1. 2011 týkající se prodeje 
nebytové jednotky v domě Jesenická 61 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 120/11 ze dne 27. 1. 2011 spočívající ve změně způsobu 
úhrady kupní ceny: 
- 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 66.000,- Kč (tj. 30 % 
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit ve 
splátkách tak, že v měsících duben až listopad roku 2011 bude platit 5000,- Kč 
měsíčně a nejpozději do 15. 12. 2011 uhradí doplatek kupní ceny ve výši 
112.855,- Kč 

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

Ostatní podmínky schválené usnesením ZM č. 120/11 zůstávají beze změny. 
 

Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

175/11 MJP - žádost o prodej bytů v domě Lidická 77 v Šumperku 

schvaluje 
nevyhovět žádosti nájemců bytů v domě č. p. 1313 na st.p.č. 1361 v k.ú. Šumperk 
(or. ozn. Lidická 77) o odprodej bytů v domě a ponechat dům č. p. 1313 na st.p.č. 
1361 v majetku města. 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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176/11 MJP - prodej části p.p.č. 137 v k.ú. Horní Temenice (or. komunikace u DPS 
Markéta) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 2. 2011 do 24. 2. 2011 dle usnesení rady města č. 400/11 ze dne 
3. 2. 2011, prodej části pozemku p.č. 137 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: prostor pro údržbu místní komunikace 
- kupující: Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Šumperk, Slovanská 

255/21, PSČ 787 01, IČ 651 38 163 
- kupní cena: 240,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

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

nemovitostí 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 137 

v k.ú. Horní Temenice uhradí město Šumperk s ohledem na nutnost zaměření 
skutečného stavu komunikace v dané lokalitě 

 
Termín: 31.05.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

177/11 MJP - žádost o bezúplatný převod p.p.č. 201/2 a části p.p.č. 201/1 v k.ú. Dolní 
Temenice ve vlastnictví ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR (or. ulice 
Šumavská a Zemědělská) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k  pozemku p.č. 201/2 o výměře 
68 m2 a části pozemku p.č. 201/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Dolní Temenice, 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 uvedené pozemky 
převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené 
s Pozemkovým fondem ČR. 

Termín: 30.04.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

178/11 MJP - realizace prodeje části p.p.č.1960/13 o výměře 35 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. prostor před RD u sadů B. Martinů při ul. J. z Poděbrad) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 7. 2009 do 20. 7. 2009 dle usnesení rady města č. 3990/09 ze 
dne 25. 6. 2009 a na základě usnesení ZM č. 1317/09 ze dne 6. 8. 2009, kterým 
byl schválen budoucí prodej, realizaci prodeje části pozemku p. č. 1960/13 
o výměře 35 m2, dle geometrického plánu č. 5895-19/2011 označené jako p.p.č. 
1960/17, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu č. p. 3127 
- kupující: S. Ř., Šumperk 
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- kupní cena: 300,- Kč/m2, tj. 10.500,- Kč 
- kupní smlouva bude uzavřena po realizaci dopravního připojení p.p.č. 2158/1 a 

p.p.č. 1963/2 v k.ú. Šumperk na náklady kupující, a jeho odsouhlasení 
Městským úřadem Šumperk, odborem dopravy, a to dle podmínek 
stanovených v rozhodnutí č. j. MUSP 79318/2009 ze dne 3. 9. 2009 a č. j. 
MUSP 6634/2006 ze dne 30. 1. 2006 

- kupující uhradila zálohu na kupní cenu ve výši 8.100,- Kč, doplatek ve výši 
2.400,- Kč bude uhrazen do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

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

- kupující bere na vědomí, že část p.p.č. 1960/13 v k.ú. Šumperk, která je 
předmětem prodeje, je zatížena věcným břemenem spočívajícím v právu 
uložení a správy zemního kabelového elektro vedení NN ve prospěch spol. 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 24729035 

Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

179/11 MJP - realizace prodeje části p.p.č. 2338 o výměře 208 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. asfaltová plocha při ul. Tatranské za Pekařstvím pod poštou) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 11. 2007 do 5. 12. 2007 dle usnesení rady města č. 1462/07 ze 
dne 8. 11. 2007 a na základě usnesení ZM č. 541/07 ze dne 13. 12. 2007, kterým 
byl schválen budoucí prodej, realizaci prodeje části pozemku p. č. 2338 o výměře 
208 m2, dle geometrického plánu č. 5644-15/2011 označené jako p.p.č. 2338/2 
vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemku pod zpevněnou asfaltovou 

plochou 
- kupující: PPP Český Real, a. s., se sídlem Krátká 285/3, Šumperk, 

IČ 27770958 
- kupní cena: 500,- Kč/m2, tj. 104.000,- Kč 
- kupující uhradil zálohu na kupní cenu ve výši 75.000,- Kč, doplatek ve výši 

29.000,- Kč bude uhrazen do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

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

- kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 5644-15/2011 
na rozdělení pozemku p.č. 2338 v k. ú. Šumperk 

- kupující bere na vědomí, že část p.p.č. 2338 v k.ú. Šumperk, která je 
předmětem prodeje, je zatížena věcným břemenem spočívajícím v právu 
chůze a jízdy ve prospěch pozemku p. č. 218 v k.ú. Šumperk 

 
Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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180/11 MJP - prodej objektu Gen. Krátkého 3A 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 2. 2011 do 24. 2. 2011 dle usnesení rady města 
č. 392/11 ze dne 3. 2. 2011, prodej budovy č. p. 2759 stavba občanského 
vybavení stojící na pozemku st.p.č. 1782/2 - zastavěná plocha a nádvoří a 
pozemku st.p.č. 1782/2 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a 
příslušenství, to vše v k.ú. Šumperk (or. ozn. Gen. Krátkého 3A), za těchto 
podmínek: 
- kupující: FORTEX – AGS, a. s., Jílová 1550/1, PSČ 787 92, IČ 00150584 
- kupní cena nemovitostí: 6.033.400,- Kč 
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- 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 
- kupující bere na vědomí, že část nebytových prostor v budově Gen. Krátkého 

3A užívá na základě nájemní smlouvy společnost R.M.S. Podlahy s. r. o. a 
společnost PONTIS Šumperk, o. p. s. s tím, že budova bude nejpozději ke dni 
1. 6. 2011 bez nájemních vztahů 

- kupujícímu bude po úhradě kupní ceny bezúplatně předána projektová 
dokumentace pro stavební povolení 12/2008 „Integrované zařízení sociálních 
služeb“, zpracovaná projekční kanceláří Ing. Tomáš Bezděk, M. R. Štefánika 
28, Šumperk, č. zakázky 10265/2008, včetně všech práv a povinností 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na koupi nemovitostí zaniká. V tomto případě se kauce 
prvnímu v pořadí nevrací 

Termín: 30.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

181/11 MJP - bezúplatný převod pozemku p.č. 940/1 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
bezúplatný převod pozemku p.č. 940/1 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Temenice, 
který byl oddělen z pozemku st.p.č. 17/3 v k.ú. Dolní Temenice geometrickým 
plánem č. 624-328/2008, z vlastnictví ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, (dále 
jen “převodce“) do vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, IČ 00303461 (dále jen “nabyvatel“), za následujících podmínek: 

 
1. Nabyvatel se zavazuje o výše uvedené řádně pečovat a užívat ji pouze 

k účelům veřejné zeleně v sídlištní zástavbě. V případě převodu nemovitosti 
z důvodu veřejného zájmu, nelze převedenou nemovitost využívat ke 
komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále 
převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 15 let od 
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoliv z povinností dle předchozího 
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této  výši: 
a) v případě, že nabyvatel převede předmětnou výše uvedenou nemovitost 

nebo její část na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 
1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních  účinků vkladu 
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vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového 
předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí 
osobu získal 

b) v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitosti využívat ve 
veřejném zájmu k účelům veřejné zeleně v sídlištní zástavbě, bude ji 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo ji pronajímat, 
zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitost měla 
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i 
opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě 
opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy 
písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do 
kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že 
nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem 
odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

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

4. Bude-li zjištění sankce dle bodu 2 spojeno s náklady na vypracování 
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje 
se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich 
zaplacení převodcem písemně vyzván. 

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

6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci 
písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu 
veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, 
které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě 
zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení 
převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou  dobu 
stanovenou v bodě 1. 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

182/11 MJP - prodej bytu v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/50 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: P. F., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- Kč 
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- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky  

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

 
Termín: 30.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

183/11 Projekt Rekonstrukce přednádraží v Šumperku - financování 

schvaluje 
realizaci projektu „Rekonstrukce přednádraží v Šumperku“ ve výši 
18.789.754,40 Kč, jeho spolufinancování z vlastních zdrojů ve výši 2.710.932,- Kč. 
Předfinancování projektu z rozpočtu města ve výši 10 mil. Kč v roce 2011 a ve 
výši 8,8 mil. Kč v roce 2012. 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

184/11 Pravidla pro udělování čestného občanství města Šumperka 

schvaluje 
pravidla pro udělování čestného občanství města Šumperka. 
 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

185/11 Šumperské koště (dřevěná skulptura čarodějnice na koštěti) 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s obcí Vernířovice, se sídlem Vernířovice 53, Velké 
Losiny, PSČ 788 15, IČ 60045493, jejímž předmětem bude darování 
„Šumperského koštěte“ (dřevěné skulptury čarodějnice na koštěti). 
 

Termín: 10.03.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

186/11 Dopis fanklubu DRAFANS 

bere na vědomí 
odpověď na dopis fanklubu Drafans, o. s., Šumperk ze dne 22. 12. 2010. 
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187/11 Odpovědi na interpelace a připomínky 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze dne 27. 1. 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                Ing. Marek Zapletal v. r. 
           starosta            1. místostarosta 
 



Příloha č. 1 usnesení č. 141/11 ze 4. zasedání ZM dne 10. 3. 2011

Vyjmenované akce nad 50 tis. Kč
               (kompetence ZM)

 POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

1 Divadlo v parku 2011 Divadlo Šumperk, s. r. o. Komenského 312/3, 787 01 Šumperk Sviderski René, MgA. 25875906 70 000 60 000
2 Džemfest 2011 Bc. Ondřej Polák 8. května 59, 787 01 Šumperk Polák Ondřej, Bc. 70603651 93 000 70 000

3 XXI. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Šumperk 2011 Sdružení přátel folkloru Severní Hané Růžová 458, 789 69 Postřelmov Drtil Miroslav 60801158 200 000 200 000

4 X. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 2011 Schola od sv. Jana křtitele, Šumperk Myslbekova 22, 787 01 Šumperk Černý Karel, MUDr. 45212732 180 000 160 000
5 Klasika Viva MgA. Roman Janků - Agentura J + D V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman, MgA. 70600562 70 000 60 000
6 Klášterní hudební slavnosti  MgA. Roman Janků - Agentura J + D V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman, MgA. 70600562 80 000 60 000
8 Blues Alive 2011 BLUES ALIVE, s. r. o. Fialova 416/ 3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír, Mgr. 28571444 500 000 290 000
9 ŠpekFest Dům kultury Šumperk, s. r. o. Fialova 416/ 3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír, Mgr. 25818830 100 000 60 000

SOUČTY 1 293 000 960 000

Příloha č. 2 usnesení č. 141/11 ze 4. zasedání ZM dne 10. 3. 2011

Vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč
               (kompetence ZM)

 POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

1 Tělocvičná  Jednota  Sokol Šumperk U Tenisu 4, 787 01 Šumperk Porteš František 13643240 500 000 100 000
2 TJ Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda, Mgr. 14617790 560 000 370 000

3
DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk Ondráček Jaroslav, Mgr. 00851507 200 000 200 000

4 Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o. s. Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr, Ing. 00494917 500 000 80 000
5 FK SAN-JV ŠUMPERK, o. s. Evaldova 3, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 390 000 150 000

SOUČTY 2 150 000 900 000
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