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Spis. zn.: 33718/2011
č. j.: 39542/2011

U S N E S E N Í

z 5. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 14. 4. 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.

188/11 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
1370/09, 1703/10, 1804/10, 1885/10, 1886/10, 1887/10, 1888/10, 1889/10, 
1890/10, 1891/10, 1892/10, 1893/10, 1894/10, 1895/10, 1900/10, 1901/10, 
1902/10, 1903/10, 1904/10, 1905/10, 1908/10, 30/10, 94/11, 111/11, 126/11, 
132/11, 133/11, 138/11, 139/11, 140/11, 141/11, 142/11, 143/11, 144/11, 145/11, 
151/11, 152/11, 153/11, 156/11, 157/11, 167/11, 169/11, 172/11, 175/11, 183/11, 
184/11, 185/11 

189/11 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

1451/09 do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1510/10 do 31.07.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1667/10 do 31.05.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1816/10 do 16.06.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
   56/10 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel

  114/11 do 22.09.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel

190/11 Kontrola plnění usnesení – zrušení části usnesení č. 125/11 ze dne
27. 1. 2011

ruší
část usnesení od textu „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
Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, pro pohledávku maximálně do 
výše 3 mil. korun českých“ pro bezpředmětnost.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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191/11 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2010

schvaluje
závěrečný účet města Šumperka za rok 2010 bez výhrad.
Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2010:
příjmy ve výši 804 708 tis. Kč
výdaje ve výši 752 379 tis. Kč

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

192/11 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2010

bere na vědomí
a) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2010

činí 56 605 tis. Kč
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům
c) přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města
d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora

o ověření účetní závěrky za období od 1. 1. do 31. 12. 2010

193/11 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 (o odpadech)

vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů s účinností od 1. 5. 2011.

Termín: 01.05.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

194/11 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR 
v roce 2010

bere na vědomí
materiály „Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR 
v roce 2010“ a „Zpráva o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk
za rok 2010“.

195/11 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2010

bere na vědomí
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2010 dle předloženého materiálu.
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196/11 Zpráva o stavu civilní ochrany za rok 2010

bere na vědomí
zprávu „Civilní ochrana 2010“ o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany 
v roce 2010.

197/11 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města za rok 2010

schvaluje
zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2010.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

198/11 Akční plán na léta 2011-2013

schvaluje
akční plán na léta 2011-2013 jako nedílnou součást Strategického plánu rozvoje 
města Šumperka.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

199/11 Zpráva o činnosti Obecního živnostenského úřadu Šumperk za rok 2010

bere na vědomí
zprávu o činnosti Obecního živnostenského úřadu Šumperk za rok 2010.

200/11 Sociální situace ve městě

bere na vědomí
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2010 v oblasti působnosti 
odboru sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu 
dětí.

201/11 MJP - změna usnesení zastupitelstva města č. 1673/10 ze dne 17. 6. 2010 
a usnesení zastupitelstva města č. 95/11 ze dne 27. 1. 2011 - 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 ve znění 
usnesení zastupitelstva města č. 95/11 ze dne 27. 1. 2011, 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
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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 31.08.2011 1.800.000,- Kč
do 30.11.2011 1.800.000,- Kč
do 28.02.2012 1.800.000,- Kč
do 31.05.2012 1.800.000,- Kč
do 31.08.2012 1.200.000,- Kč
do 30.11.2012 1.200.000,- Kč
do 28.02.2013 1.200.000,- Kč
do 31.05.2013 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 
ze dne 30. 3. 2009, schválené usnesením zastupitelstva města č. 1673/10 ze dne 
17. 6. 2010 a usnesením zastupitelstva města č. 95/11 ze dne 27. 1. 2011
nemění.

Termín: 31.08.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

202/11 MJP - souhlasné prohlášení mezi městem Šumperk a PF ČR - p.p.č. 381/2
a st.p.č. 786 v k.ú. Dolní Temenice (pozemky pod vodojemem)

schvaluje
uzavřít souhlasné 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. 381/2 o výměře 924 m2 a st.p.č. 786 o výměře 60 m2, 
vše v k.ú. Dolní Temenice, do katastru nemovitostí ve prospěch města Šumperka, 
neboť tyto pozemky jsou historickým majetkem nabytým v souladu s § 2a zákona 
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z ČR do vlastnictví obcí, v platném 
znění.

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

203/11 MJP - žádost o bezúplatný převod části pozemku ve ZJE p.č. 1036/101
v k.ú. Horní Temenice ve vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR 
(or. „Lokalita Za Hniličkou“)

schvaluje
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k části pozemku p.č. 1036/101 
v k.ú. Horní Temenice, ve vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR dle 
ustanovení  zákona č. 95/1999 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.

Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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204/11 MJP - prodej pozemků v k.ú. Bludov o celkové výměře 1 521 m2

(or. u pískovny v Bludově)

neschvaluje
prodej p.p.č. 2546/5 o výměře 116 m2 (lesní pozemek), p.p.č. 2553/2 o výměře 
120 m2 (trvalý travní porost) a p.p.č. 2554/4 o výměře 1 285 m2 (orná půda)
v k.ú. Bludov kupujícímu F. B., Bludov, za kupní cenu dle znaleckého posudku 
6.820,- Kč k celku včetně porostu.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

205/11 MJP - prodej st.p.č. 895/5 o výměře 101 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek před 
garážemi při ul. Vančurově, u domu Vančurova 11)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22. 11. 2010 do 8. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 63/10 ze
dne 18. 11. 2010, prodej st.č. 895/5 o výměře 101 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:
- kupní cena : 300,- Kč/m2

- účel prodeje: vjezd ke garážím
- kupující: J. a A. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, oba bytem Šumperk, 

D. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, Šumperk, a J. a J. B., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, oba 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 a náklady na vyhotovení geometrického plánu

Termín: 30.09.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

206/11 MJP - investiční záměr - přístavba a rekonstrukce restaurace u vodní nádrže 
„Krásné“ - prodloužení termínu

schvaluje
prodloužit termín plnění závazku výstavby investičního záměru na pozemcích 
2684/2, p.p.č. 2685, p.p.č. 2686, p.p.č. 2687 a p.p.č. 2694, vše v k.ú. Nový Malín, 
sjednané kupní smlouvou a smlouvou o zřízení předkupního práva číslo
MP-K 0070//2008/Vr jako smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč z termínu
31. 12. 2011 na nový termín 31. 12. 2015. Žadatelem je vlastník shora uvedených 
pozemků společnost Krásné s. r. o., se sídlem Nový Malín 551, PSČ 788 03.
Prodloužení termínu bude sjednáno dodatkem ke kupní smlouvě
MP-K 0070/2008/Vr.

Termín: 30.09.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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207/11 MJP - prodej části p.p.č. 1892 o výměře 144 m2 a části p.p.č. 1425/1 o výměře 
242 m2, dle GP číslo 5872-132/2010 p.p.č. 1425/44 o výměře 386 m2, vše 
v k.ú. Šumperk (or. ul. Janáčkova, lokalita Vyhlídka)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 2. 2011 do 16. 3. 2011 dle usnesení rady města č. 528/11 ze 
dne 24. 2. 2011, prodej části p.p.č. 1892 o výměře 144 m2 a části p.p.č. 1425//1
o výměře 242 m2, dle GP číslo 5872-132/2010 p.p.č. 1425/44 o výměře 386 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2 

- kupující: S. a J. K., oba bytem Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

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

nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu

Termín: 30.09.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

208/11 MJP - prodej části p.p.č. 2053/1 o výměře 106 m2, dle GP číslo 5887-2/2001 
p.p.č. 2053/23 o výměře 106 m2, vše v k.ú. Šumperk (za finančním úřadem)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22. 3. 2011 do 7. 4. 2011 dle usnesení rady města č. 581/11 ze dne 
17. 3. 2011, prodej části p.p.č. 2053/1 o výměře 106 m2, dle GP číslo 5887-2/2001 
p.p.č. 2053/23 o výměře 106 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: výstavba parkoviště a vybudování přístupu a vchodu do 

kancelářských prostor v objektu na st.p.č. 2530/2 v k.ú. Šumperk
- kupní cena: 500,- Kč/m2, záloha na kupní cenu uhrazena v souladu se 

smlouvou obch 0033/2008/Vr ze dne 10. 10. 2008 ve znění dodatku ze dne
17. 12. 2008

- kupující: Artory s. r. o., se sídlem Nádražní 309, Staré Město, PSČ 788 32,
IČ 26814960

- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 
před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru

Termín: 30.09.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

209/11 MJP - prodej st.p.č. 5253 o výměře 34 m2 v k.ú. Šumperk (or. pod garáží při 
ul. Javoříčko)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5237/10 ze 
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dne 13. 5. 2010, prodej st.p.č. 5253 o výměře 34 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka
- kupní cena: 500,- Kč/m2

- kupující: I. B., Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva a uhradí správní poplatek za 
zápis vkladu do katastru

Termín: 30.09.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

210/11 MJP - budoucí prodej st.p.č. 1596/2 o výměře 366 m2, části p.p.č. 1999/7
o výměře cca 235 m2 a části p.p.č. 1999/12 o výměře cca 6 m2, dle GP 
st.p.č.1596/2 o výměře 334 m2, p.p.č. 1999/31 o výměře 35 m2, p.p.č. 1999/30 
o výměře 61 m2, p.p.č. 1999/29 o výměře 49 m2, p.p.č. 1999/28 o výměře
66 m2, p.p.č. 1999/7 o výměře 37 m2, p.p.č. 1999/27 o výměře 10 m2 a p.p.č. 
3161 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. u domu Reissova 1451/19, 
Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  22. 11. 2010 do 8. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 59/10 ze 
dne 18. 11. 2010 a od 22. 3 .2011 do 7. 4. 2011 dle usnesení rady města
č. 586/11 ze dne 17. 3. 2011, budoucí prodej st.p.č. 1596/2 o výměře 366 m2, části
p.p.č. 1999/7 o výměře cca 235 m2 a části p.p.č. 1999/12 o výměře cca 6 m2, dle 
GP st.p.č.1596/2 o výměře 334 m2, p.p.č. 1999/31 o výměře 35 m2, p.p.č. 1999/30 
o výměře 61 m2, p.p.č. 1999/29 o výměře 49 m2, p.p.č. 1999/28 o výměře 66 m2, 
p.p.č. 1999/7 o výměře 37 m2, p.p.č. 1999/27 o výměře 10 m2 a p.p.č. 3161
o výměře 15 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2, kupujícím se uznává sleva z kupní ceny u st.p.č. 

1596/2 v k.ú. Šumperk ve výši 7.700,- Kč za svažitost pozemku a vedení 
veřejného osvětlení. Při podpisu smlouvy bude uhrazeno min. 10 % kupní 
ceny, dále bude kupní cena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu
24 měsíců

- budoucí kupující: J. J., p.p.č. 1999/31 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na 
st.p.č. 1596/2, J. a H. K., p.p.č. 1999/28, p.p.č. 3161 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/7 na st.p.č. 1596/2, K. a A. P., p.p.č. 1999/30, p.p.č. 1999/27 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1596/2, všichni bytem Šumperk, 
M. a L. R., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1596/2, bytem 
Šumperk, P. Š., p.p.č. 1999/29 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1596/2, bytem Šumperk, J. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1596/2, bytem Šumperk, a T. S., p.p.č. 1999/7 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/7 na st.p.č. 1596/2, bytem Šumperk

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

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

- budoucí kupující berou na vědomí že na části st.p.č. 1596/2 bude současně
s prodejem pozemku sjednáno bezúplatné věcné břemeno vedení veřejného 
osvětlení
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- 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

- uhrazením 1. splátky na kupní cenu bude dohodou ukončena nájemní smlouva 
a právo pozemek užívat bude sjednáno smlouvou budoucí kupní

Termín: 30.09.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

211/11 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1239/12 o výměře 445 m2 v k.ú. Šumperk
(or. vnitroblok za poliklinikou)

ruší
usnesení ZM č. 98/11 ze dne 27. 1. 2011, kterým byl schválen prodej p.p.č. 
1239/12 v k.ú. Šumperk z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

212/11 MJP - budoucí 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, budoucí 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, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu 

ve výši min. 3.000,- Kč, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách 
po dobu 12 měsíců

- budoucí 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

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými kupující, sjednává si budoucí 
prodávající od smlouvy odstoupit se závazkem budoucích kupujících, že 
neplacený podíl si odkoupí

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, 
nejpozději k datu 30. 9. 2012

Termín: 30.09.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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213/11 MJP - výkup části st.p.č. 11 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Horní Temenice
(or. pozemek pod komunikací za domem zvláštního učení v Temenice)

schvaluje
odkoupení části st.p.č. 11 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto 
podmínek:
- účel výkupu: pozemek pod komunikací
- prodávající: E. a T. Š., oba bytem Šumperk
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- kupní cena: 30,- Kč/m2

- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk
Termín: 31.05.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

214/11 MJP - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Šumperka do 
vlastnictví České republiky – Zemědělské vodohospodářské správy, 
organizační složka Ministerstva zemědělství (pozemky pod vodními toky) -
zrušení usnesení ZM č. 1702/10 ze dne 17. 6. 2010

ruší
usnesení zastupitelstva města č. 1702/10 ze dne 17. 6. 2010 pro bezpředmětnost.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

215/11 MJP - prodej st.p.č. 1142/3 o výměře 87 m2, st.p.č. 1247/2 o výměře 220 m2

a část st.p.č. 1141/2 o výměře 369 m2, vše k.ú Šumperk, dle GP st.p.č. 1142/3 
o výměře 87 m2, st.p.č. 1141/2 o výměře 350 m2, st.p.č. 1247/2 o výměře
194 m2 a p.p.č. 3186 o výměře 45 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. za poliklinikou 
na ul. M. R. Štefánika)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 10. 2010 do 20. 10. 2010 dle usnesení rady města č. 5787/10 ze 
dne 30. 9. 2010, prodej st.p.č. 1142/3 o výměře 87 m2, st.p.č. 1247/2 o výměře 
220 m2 a část st.p.č. 1141/2 o výměře 369 m2, vše k.ú Šumperk, dle GP st.p.č. 
1142/3 o výměře 87 m2, st.p.č. 1141/2 o výměře 350 m2, st.p.č. 1247/2 o výměře 
194 m2 a p.p.č. 3186 o výměře 45 m2,  vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel  prodeje: zázemí k domům
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: M. B., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na 
st.p.č. 1141/2, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, H. H., podíl o velikosti 
1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a podíl o velikosti 
1/17 na st.p.č. 1142/3, F. a Z. H., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl
o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, P. K., 
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podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a 
podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, J. a T. S., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 
3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 
1142/3, E. Š., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na 
st.p.č. 1141/2 a podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, a J. a E. V., podíl
o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a podíl
o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, všichni bytem Šumperk, D. Č., podíl
o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o 
velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, bytem Ostrava, H. B., podíl o velikosti 1/24 na 
p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 1/17 na 
st.p.č. 1142/3, bytem Králíky, M. a L. H., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, 
podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, 
J. L., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 
1141/2 a podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, E. J. a B. M., podíl o velikosti 
1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a podíl o velikosti 
1/17 na st.p.č. 1142/3, Z. M., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl
o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3,
Z. a M. N., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 
1141/2 a podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, T. P., podíl o velikosti 1/24 na 
p.p.č. 3186, podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a  podíl o velikosti 1/17 na 
st.p.č. 1142/3, M. a R. Š., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl
o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, 
všichni bytem Šumperk, a J. W., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186, podíl
o velikosti 1/17 na st.p.č. 1141/2 a podíl o velikosti 1/17 na st.p.č. 1142/3, 
bytem Sobotín, J. C., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186 a podíl ve výši 1/7 na 
st.p.č. 1247/2, G. a V. K., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186 a podíl ve výši 
1/7 na st.p.č. 1247/2, J. P., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186 a podíl ve výši 
1/7 na st.p.č. 1247/2 a V. S., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186 a podíl ve 
výši 1/7 na st.p.č. 1247/2, všichni bytem Šumperk, M. Č., podíl o velikosti 1/24 
na p.p.č. 3186 a podíl ve výši 1/7 na st.p.č. 1247/2, bytem Šumperk, H. K., 
podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186 a podíl ve výši 1/7 na st.p.č. 1247/2, bytem 
Králec, a J. P., podíl o velikosti 1/24 na p.p.č. 3186 a podíl ve výši 1/7 na st.p.č. 
1247/2, bytem Štíty

- 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 a  správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.09.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

216/11 MJP - změna usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010 – budoucí prodej 
pozemků pro výstavbu parkovacího domu a polyfunkčních domů naproti 
hotelu HANSA

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010 ve znění usnesení ZM
č. 1585/10, 1586/10 a 1587/10 vše ze dne 22. 4. 2010, kterými bylo schváleno 
vydání příslibu prodeje části p.p.č. 2346, st.p.č. 469/2, st.p.č. 454/2, včetně stavby 
občanského vybavení bez čp., část p.p.č. 276/9 a části p.p.č 2347 vše v k.ú. 
Šumperk, budoucí kupující SAN-JV s. r. o., se sídlem Lidická 56, Šumperk,
IČ 64618951.
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Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0028/2010/Vr ze dne 
29. 6. 2010, které spočívají v:
- posunutí termínu předložení územního rozhodnutí 31. 12. 2010 na nově 

stanovený termín 30. 11. 2011, čl. IV. odst. 2 smlouvy
- posunutí termínu předložení stavebního povolení z data 30. 9. 2011 na nově 

stavený termín 30. 6. 2012, čl. IV. odst. 2 smlouvy
- posunutí termínu zahájení výstavby z data 31. 5. 2012 na nově stanovený 

termín 31. 10. 2012, čl. IV. odst. 7
- posunutí termínu vydání kolaudačního rozhodnutí z data 31. 5. 2012 na nově 

stanovený termín 30. 9. 2014, čl. IV. odst. 7
- posunutí termínu převedení vlastnického práva k předmětu prodeje sjednaného 

smlouvou obch 0028/2010 z data 31. 12. 2013 na nově stanovený termín
31. 12. 2014, čl. VI. odst. 1

- s posunutím termínu vydání kolaudačního souhlasu se posunuje termín 
smluvní pokuty z data 31. 12. 2013 na 30. 9. 2014, čl. VIII

Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010 ve 
znění usnesení ZM č. 1585/10, 1586/10 a 1587/10 vše ze dne 22. 4. 2010 
zůstávají beze změny.

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

217/11 MJP - budoucí koupě částí pozemků o celkové výměře cca 87 m2 v k.ú. 
Šumperk za účelem realizace stavby „Propojení moravské cyklotrasy Bludov 
- Šumperk“

schvaluje
budoucí koupi části p.p.č. 506/1 o výměře cca 15 m2, části p.p.č. 506/22 o výměře 
cca 17 m2, části p.p.č. 506/23 o výměře cca 25 m2 a části p.p.č. 506/24 o výměře 
cca 30 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Propojení moravské cyklotrasy 

Bludov – Šumperk“
- budoucí prodávající: F. B., Bludov
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1,

IČ 00303461
- kupní cena: 100,- Kč/m2

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby 
„Propojení moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk“, po zaměření skutečného 
stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, po výmazu všech zástavních práv na částech pozemků, které budou
předmětem koupě, a po schválení koupě v zastupitelstvu města. Kupní cena 
bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.07.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

218/11 MJP - prodej bytu v domě Kmochova 2 formou VVŘ

schvaluje
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 22. 3. 2011 do 6. 4. 2011 dle usnesení rady města
č. 600/11 ze dne 17. 3. 2011, prodej bytové jednotky č. 2322/40 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, za těchto podmínek:
- kupující: J. K., Šumperk
- kupní cena nemovitostí: 560.000,- Kč
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- Kč
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

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

stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu Š. J., s dosaženou kupní cenou  
550.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

219/11 MJP - budoucí směna pozemků se spol. Pars nova a. s. v souvislosti se 
stavbou „Cyklokomunikace Desná“

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22. 3. 2011 do 7. 4. 2011 dle usnesení rady města č. 578/11 ze dne 
17. 3. 2011 budoucí směnu pozemků s finančním vyrovnáním za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou „Cyklokomunikace 
Desná“ za podmínek:
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,

IČ 00303461, bude převedena do vlastnictví spol. Pars nova a. s., se sídlem 
Žerotínova 1833/56, Šumperk, IČ 25860038, část pozemku parcela č. 1168/2
o výměře cca 600 m2 v k.ú. Šumperk

- z vlastnictví spol. Pars nova a. s., se sídlem Žerotínova 1833/56, Šumperk,
IČ 25860038, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, pozemek p.č. 2095/4 o výměře 478 m2

v k.ú. Šumperk
- pozemky, které budou předmětem směny, budou oceněny shodnou částkou 

240,- Kč/m2 a rozdíl v hodnotách bude finančně dorovnán
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 1168/2  

v k.ú. Šumperk budou uhrazeny společně, každá strana se bude podílet jednou 
polovinou

- mezi městem Šumperk a spol. Pars nova a. s. bude uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí směnné, směnná smlouva bude uzavřena do 2 let od 
dokončení stavby „Cyklokomunikace Desná“ a jejího uvedení do provozu dle 
stavebního zákona, po zaměření skutečného stavu geometrickým plánem a po 
schválení směny v zastupitelstvu města. Finanční dorovnání hodnot pozemků 
bude provedeno do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
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- součástí smlouvy o budoucí smlouvě směnné bude smlouva o zřízení práva 
provést stavbu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964, kterou společnost Pars nova a. s.
jako vlastník pozemku p.č. 2095/4 v k.ú. Šumperk zřídí stavebníkovi městu 
Šumperk právo provést stavbu „Cyklokomunikace Desná“ na tomto pozemku

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

220/11 MJP - prodej nebytových prostor v domě Jesenická 61

neschvaluje
prodej nebytové jednotky č. 1819/1 o  výměře 29,16 m2 v domě č. p. 1819 na 
st.p.č. 2136 (or. ozn. Jesenická 61), spoluvlastnický podíl o velikosti 1145/10000 
na společných částech domu č. p. 1819 na st.p.č. 2136 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1145/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 2136 o výměře 196 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, vydražiteli A. B., Šumperk.
Vydražiteli se vrací kauce 20.000,- Kč.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

221/11 MJP - prodej nebytových prostor v domě Jesenická 61

schvaluje
upřednostnit prodej nebytových jednotek č. 1819/1 o výměře 29,16 m2 kupní cena 
236.364,- Kč, č. 1819/2 o výměře 28,07 m2 kupní cena 227.526,- Kč, č. 1819/3
o výměře 29,04 m2 kupní cena 235.408,- Kč a č. 1819/5 o výměře 141,40 m2

kupní cena 815.797,- Kč v domě č. p. 1819 na st.p.č. 2136 (or. ozn. Jesenická 61)
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 1819 na st.p.č. 
2136 a spoluvlastnických podílů na pozemku pod domem st.p.č. 2136, vše v k.ú. 
Šumperk, jako celku ve VVŘ za vyvolávací cenu vypočtenou jako součet cen za 
jednotlivé nebytové jednotky, tj. 1.515.095,- Kč.

Termín: 30.04.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

222/11 MJP - nabídka převodu spoluvlastnického podílu k pozemku v k.ú. 
Vikýřovice – vodní tok

schvaluje
nevyužít nabídku Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a,
Praha 3, PSČ 130 00, IČ 45797072, převodu spoluvlastnického podílu 
na pozemku p.č. 365/3 v k.ú. Vikýřovice (vodní plocha, koryto vodního toku).

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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223/11 MJP - změna usnesení ZM č. 798/08 ze dne 19. 6. 2008 ve znění usnesení ZM 
č. 1121/09 ze dne 23. 4. 2009 a usnesení ZM č. 1489/10 ze dne 28. 1. 2010 -
budoucí prodej p.p.č. 1632/10 při ul. Krameriově - budoucí kupující J. N.

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 798/08 ze dne 19. 6. 2008 ve znění usnesení ZM
č. 1121/09 ze dne 23. 4. 2009 a usnesení ZM č. 1489/10 ze dne 28. 1. 2010, 
kterými bylo schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk, 
budoucí kupující J. N., Šumperk.
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0030/2008/Vr ze dne 
15. 9. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 7. 2009 a dodatku č. 2 ze dne
16. 2. 2010, které spočívají:
- v posunutí termínu předložení stavebního povolení z data 31. 3. 2011 na nově 

stanovený termín 30. 6. 2011 čl. IV. odst. 3 smlouvy
- s ohledem na nedodržení stanoveného termínu předložení stavebního povolení 

bude uplatněna ze strany budoucího prodávajícího sjednaná smluvní pokuta ve 
výši 3.000,- Kč za každý i započatý měsíc od 1. 4. 2011 do doby vydaného 
stavebního povolení. Výše smluvní pokuty bude uhrazena společně
s doplatkem kupní ceny, při uzavírání kupní smlouvy, jejím předmětem bude 
sjednaný příslib prodeje dle citovaných usnesení ZM

Ostatní  podmínky stanovené usnesením ZM č. 798/08 ze dne 19. 6. 2008 ve 
znění usnesení ZM č. 1121/09 ze dne 23. 4. 2009 a usnesení ZM č. 1489/10 ze 
dne 28. 1. 2010 zůstávají beze změny.

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

224/11 Změna „Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka“

schvaluje
změnu Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka jako 
organizační složky Města Šumperka v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.. Změna spočívá 
v nahrazení původního textu čl. 3 „ Majetek a vybavení“ Zřizovací listiny Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města Šumperka, nový textem tohoto znění :

„1. K zajištění plnění úkolů užívá JSDH města objekt Hasičského domu Temenice,  
Temenická 135, Šumperk, případně jiných objektů určených městem. Výčet 
majetku svěřeného městem JSDH města je uveden v příloze č. 1 (seznam 
movitého majetku) a příloze č. 2 (seznam nemovitého majeteku) této zřizovací 
listiny, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Členové JSDH města mohou 
svěřený majetek využívat pouze k činnostem, ke kterým je jednotka zřízena nebo 
které umožňují právní předpisy. Členové JSDH města se podílí na údržbě a 
drobných opravách svěřeného majetku. Prodej, pronájem nebo výpůjčku 
svěřeného movitého majetku lze uskutečnit pouze s předchozím písemným 
schválením příslušným orgánem města Šumperka, přičemž musí být zachována 
akceschopnost JSDH města. Majetek jiných subjektů může JSDH města ke své 
činnosti využívat pouze na smluvním základě nebo stanoví-li tak právní předpisy.
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2. Do vybavení JSDH města může být zařazena požární technika a věcné 
prostředky požární ochrany, které jsou v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 
vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.“

V ostatním se text Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka nemění.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož

225/11 Změna „Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka“

schvaluje
přílohu č. 1 (seznam movitého majetku) a přílohu č. 2 (seznam nemovitého 
majetku) ke Zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka, jejímž obsahem jsou seznamy majetku svěřeného městem 
Šumperkem JSDH města Šumperka.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož

226/11 Systémové čerpání dotací poskytnutých Městem Šumperk JSDH Temenice

schvaluje
závěr provedené kontroly systémového čerpání dotací poskytnutých Městem 
Šumperk JSDH Temenice.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: p. Grygar

227/11 Program regenerace MPZ na rok 2011

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 12.500,- Kč M. a V. Š., Šumperk, 
jako podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2011 na opravu 
fasády domu nám. Míru 111/17, Šumperk.

Termín: 30.08.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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228/11 Program regenerace MPZ na rok 2011

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 53.000,- Kč spoluvlastníkům M. M., 
Šumperk, a J. a A. A., Šumperk, jako podíl města v rámci Programu regenerace 
MPZ pro rok 2011 na opravu části krovu a výměnu střešní krytiny domu 
Starobranská č. p. 378/14, Šumperk.

Termín: 30.08.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

229/11 Program regenerace MPZ na rok 2011

schvaluje
změnu výše poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 
2011 z původní částky 420.000,- Kč na novou částku 426.000,- Kč 
Římskokatolické farnosti Šumperk se sídlem Kostelní nám. 161/2, Šumperk,
IČ 48005541, na opravu fasády domu na Kostelním nám. č. p. 160/4 Šumperk.
    

Termín: 30.08.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

230/11 Program regenerace MPZ na rok 2011

schvaluje
změnu výše poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 
2011 z původní částky 270.000,- Kč na novou částku 264.000,- Kč 
spoluvlastníkům M. M., Šumperk, a J. a A. A., Šumperk, na opravu části krovu a 
výměnu střešní krytiny domu Starobranská č. p. 378/14, Šumperk.

Termín: 30.08.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

231/11 Nové odloučené pracoviště MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o.

schvaluje
zřízení odloučeného pracoviště MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o., 
IČ 00852091, na adrese Šumperk, Sluneční 38, s účinností od 1. 9. 2011.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Zapletal

232/11 Nové odloučené pracoviště MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o.

schvaluje
dodatek č. 4 zřizovací listiny MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o.,
IČ 00852091, s účinností od 1. 9. 2011.

Termín: 14.04.2011
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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233/11 Nové odloučené pracoviště MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o.

ukládá RM
zapracovat do rozpočtového opatření roku 2011 částku do 450.000,- Kč do 
rozpočtu odboru majetkoprávního na přestavbu dvou tříd v budově ZŠ Šumperk,
Sluneční 38, pro potřeby MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1., p. o.

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

234/11 Nové odloučené pracoviště MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o.

schvaluje
navýšení příspěvku MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o., na rok 2011 
o 300.000,- Kč na vybavení dvou tříd v nově zřízeném odloučeném pracovišti na 
adrese Šumperk, Sluneční 38.

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

235/11 Nové odloučené pracoviště MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o.

ukládá RM
zapracovat do rozpočtového opatření roku 2011 navýšení příspěvku o částku 
300.000,- Kč pro MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o., na vybavení 
dvou tříd v nově zřízeném odloučeném pracovišti na adrese Šumperk,
Sluneční 38.

Termín: 30.06.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

         Ing. Marek Zapletal v. r.                                  Ing. Petr Suchomel v. r.
  1. místostarosta        2. místostarosta
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