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Spis. zn.: 56009/2011 
č. j.: 56016/2011 

U S N E S E N Í  

z 6. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 9. 6. 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. 
 

236/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1667/10, 1899/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10, 40/10, 
41/10, 42/10, 43/10, 46/10, 47/10, 48/10, 49/10, 50/10, 51/10, 52/10, 53/10, 54/10, 
58/10, 59/10, 60/10, 61/10, 62/10, 63/10, 67/10, 95/11, 96/11, 97/11, 99/11, 
100/11, 101/11, 102/11, 103/11, 105/11, 110/11, 112/11, 113/11, 115/11, 116/11, 
125/11, 154/11, 155/11, 158/11, 159/11, 160/11, 163/11, 164/11, 165/11, 174/11, 
176/11, 177/11, 190/11, 191/11, 193/11, 197/11, 198/11, 203/11, 204/11, 211/11, 
213/11, 214/11, 220/11, 221/11, 222/11, 224/11, 225/11, 226/11, 231/11, 232/11 
 

237/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1632/10 do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1819/10 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    65/10 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    66/10 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  161/11 do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  162/11 do 30.06.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  170/11 do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

238/11 Kontrola plnění usnesení - zrušení usnesení č. 1824/10 ze dne 16. 9. 2010 

ruší 
usnesení č. 1824/10 ze dne 16. 9. 2010. 
 

Termín: 09.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

239/11 Časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2011 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2011. 
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240/11 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 
2011 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2011. 
 

Termín: 01.07.2011 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

241/11 Plnění investiční výstavby k 31. 5. 2011 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 31. 5. 2011. 
 

Termín: 09.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

242/11 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2010 

bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka 
v roce 2010. 
 

243/11 Hospodaření s komunálními odpady - hodnocení roku 2010 a plán 
na rok 2011 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů za rok 2010 a plán na rok 2011. 
 

244/11 Přehled příjmů 

bere na vědomí 
přehled daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31. 5. 2011. 
 

245/11 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 

schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města a uzavření smlouvy se 
společností Hokej Šumperk 2003 s. r. o. se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, 
na hokejovou sezónu 2011/2012 – I. NHL ve výši 3.000 tis. Kč, a to za 
následujících podmínek: 
1. Společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením uzavřených 
sponzorských smluv v úhrnné výši minimálně 7.000 tis. Kč do 30. 6. 2011. 
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2. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví a na 
požádání umožní kdykoli provedení kontrol v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 
3. Společnost bude respektovat další podmínky pro poskytování veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města schválené usnesením ZM č. 74/10. 
 

Termín: 21.07.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

246/11 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2011 částku 
1.500 tis. Kč jako finanční příspěvek pro společnost Hokej Šumperk 2003 s. r. o. 
se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk. 
 

Termín: 21.07.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

247/11 Rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2012-2013 

schvaluje 
rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2012-2013 dle předloženého 
materiálu. 

Termín: 09.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

248/11 Veřejná finanční podpora – výkonnostní sport z rozpočtu města 
Šumperka 2011 

schvaluje 
navýšení částky na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost organizací 
působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů o částku 
100 tis. Kč. 

Termín: 16.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

249/11 Veřejná finanční podpora – výkonnostní sport z rozpočtu města 
Šumperka 2011 

schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
 
- přidělení finančních částek nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města 

Šumperka na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 
seniorů a juniorů pro rok 2011, dle přílohy 

 
Termín: 16.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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250/11 Předfinancování projektu „Škola jazykům otevřená“ podaného ZŠ Šumperk, 
8. května 63, IČ 00852317, v rámci Regionálního operačního programu 
Střední Morava 

schvaluje 
změnu usnesení č. 1718/10 ze dne 13. 7. 2010 z důvodu změny vyčleněných 
finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka na předfinancování a 
spolufinancování projektu „Škola jazykům otevřená“ na úhradu výdajů uvedených 
ve smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava takto: 

 
1. změnu výše bezúročné půjčky pro ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, 

určené k předfinancování a spolufinancování projektu „Škola jazykům 
otevřená“, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu Střední 
Morava v letech  2010-2011, a to z  2.463.227,- Kč na 2.107.034,- Kč. 

 
2. změnu výše příspěvku zřizovatele pro ZŠ Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, 

jako finanční spoluúčast města Šumperka k úhradě vlastního podílu žadatele 
v rámci projektu „Škola jazykům otevřená“, realizovaného v rámci Regionálního 
operačního programu Střední Morava v letech 2010-2011, a to z 332.536,- Kč 
na 328.844,- Kč. 

 
Termín: 09.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

251/11 MJP - bezúplatný převod pozemku p.č. 940/1 v k.ú. Dolní Temenice 

ruší 
usnesení ZM č. 181/11 ze dne 10. 3. 2011, kterým byl schválen bezúplatný p řevod 
pozemku p.č. 940/1 v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví 
města Šumperk za stanovených omezujících podmínek z důvodu přijetí nového 
usnesení v této záležitosti. 
 

Termín: 09.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

252/11 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, 
do vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 
IČ 00303461. 
 

Termín: 31.07.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 



ZM 6 – 09.06.2011 
 

 
5 

253/11 MJP - prodej části p.p.č. 362/2 v k.ú. Dolní Temenice (pozemek u bývalé 
čerpací stanice LPG směrem na Bratrušov) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 805/11 ze dne 
28. 4. 2011, prodej části p.p.č. 362/2 o výměře 7 932 m2, geometrickým plánem 
č. 793-91/2011 ze dne 30. 5. 2011 označené jako p.p.č. 362/2, v k.ú. Dolní 
Temenice včetně všech součástí a příslušenství a zbytků staveb, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: v souladu s územním plánem, rekreační plocha - sportovní 

zařízení 
- kupující: S. a L. V., Šumperk 
- kupní cena: 85.000,- Kč k celku 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující si na vlastní náklady zajistí přístup k pozemku p.č. 362/2 v k.ú. Dolní 

Temenice 
- kupující bere na vědomí zátěž pozemku p.č. 362/2 v k.ú. Dolní Temenice 

v podobě pozůstatků staveb a materiálu, které budou odstraněny na náklady 
kupujícího nejpozději do 31. 5. 2012. V případě nedodržení tohoto termínu 
uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč 

- v případě potřeby si kupující na vlastní náklady zajistí pyrotechnický průzkum 
pozemku 

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

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 362/2 
v k.ú. Dolní Temenice uhradí město Šumperk 

 
Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

254/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 806/11 ze dne 
28. 4. 2011 směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou směnné 
smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, bude převeden do společného jmění manželů  P. a S. K., 
Šumperk, pozemek p.č. 16/4 o výměře 33 m2 v k.ú. Horní Temenice 

- ze společného jmění manželů P. a S. K., Šumperk, bude převeden do 
vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, pozemek p.č. 16/8 o výměře 12 m2 v k.ú. Horní Temenice 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 
120,- Kč/m2, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 
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- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bude 
hrazen společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných 
pozemků uhradilo město Šumperk 

- součástí směnné smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu průchodu a průjezdu přes pozemek p.č. 16/8 na 
pozemek p.č. 16/1 a st.p.č. 187, vše v k.ú. Horní Temenice 

 
Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

255/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 807/11 ze dne 
28. 4. 2011 směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou směnné 
smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, bude převeden do podílového spoluvlastnictví J. N., Šumperk, a 
R. N., Šumperk, pozemek p. č. 1184/6 o výměře 152 m2 v k.ú. Horní Temenice, 
každému podíl o velikosti 1/2 

- z podílového spoluvlastnictví J. N., Šumperk, a R. N., Šumperk, bude p řeveden 
do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, pozemek p.č. 1275/32 o výměře 134 m2 a pozemek p.č. 49/2 
o výměře 8 m2 v k.ú. Horní Temenice 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 
120,- Kč/m2, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bude 
hrazen společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných 
pozemků uhradilo město Šumperk 

- součástí směnné smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu uložení a správy dešťové kanalizace přes pozemky p.č. 
49/1 a p.č. 1184/6, vše v k.ú. Horní Temenice 

- město Šumperk bere na vědomí, že pozemky p.č. 1275/32 a p.č. 49/2 v k.ú. 
Horní Temenice jsou zatíženy věcným břemenem spočívajícím v právu 
umístění vedení NN ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s, se sídlem Teplická 
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 

- směnná smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva smluvního 
váznoucího na pozemcích p.č. 1275/32 a p.č. 49/2 v k.ú. Horní Temenice 
z katastru nemovitostí 

 
Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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256/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 810/11 ze dne 
28. 4. 2011 směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou směnné 
smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, bude převeden do společného jmění manželů  J. a V. Š., 
Šumperk, pozemek p.č. 1184/9 o výměře 8 m2 v k.ú. Horní Temenice 

- ze společného jmění manželů J. a V. Š., Šumperk, bude převeden do 
vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, pozemek p.č. 1377/4 o výměře 26 m2 v k.ú. Horní Temenice 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 
120,- Kč/m2, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bude 
hrazen společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných 
pozemků uhradilo město Šumperk 

 
Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

257/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 21/Vk/HT 
uzavřené mezi městem Šumperk a J. a V. Š., Šumperk, v případě uzavření 
směnné smlouvy mezi výše uvedenými účastníky, jejíž předmětem bude směna 
pozemku p.č. 1184/9 v k.ú. Horní Temenice ve společném jmění manželů 
J. a V. Š. za pozemek p.č. 1377/4 v k.ú. Horní Temenice ve vlastnictví města 
Šumperka. Vyplacená záloha ve výši 1.200,- Kč dle smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní č. 21/Vk/HT bude započtena do finančního vyrovnání pozemků v rámci 
směnné smlouvy. 

Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

258/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 812/11 ze dne 
28. 4. 2011, prodej p.p.č. 922/2 o výměře 44 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Temenice“ 



ZM 6 – 09.06.2011 
 

 
8 

- kupující: M. K., Šumperk 
- kupní cena: 120,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí 
Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

259/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 813/11 ze dne 
28. 4. 2011, prodej pozemku p.č. 1184/13 o výměře 19 m2 v k.ú. Horní Temenice, 
za těchto podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Temenice“ 
- kupující: B. V., Šumperk 
- kupní cena: 120,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí 
Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

260/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
realizaci příslibu odkoupení části pozemku p.č. 46 v k.ú. Horní Temenice, 
geometrickým plánem č. 758-600/2008 označené jako p.p.č. 1275/28 o výměře 
11 m2 a geometrickým plánem č. 817-590/2010 označené jako p.p.č. 1377/7 
o výměře 85 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Temenice“ 
- prodávající: M. a G. H., Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena: 120,- Kč/m2, tj. 11.520,- Kč 
- kupující uhradil zálohu na kupní cenu ve výši 5.100,- Kč, doplatek kupní ceny 

ve výši 6.420,- Kč bude uhrazen 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  

- náklady na vyhotovení geometrických plánů na zaměření předmětných 
pozemků uhradilo kupující město Šumperk 

 
Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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261/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2/Vk/HT, ve 
které se F. H., Šumperk, zavázal prodat městu Šumperk část pozemku p.č. 14/1 
o výměře cca 20 m2 v k.ú. Dolní Temenice za účelem realizace stavby „Inženýrské 
sítě, komunikace a regulace potoka v Temenici v Šumperku“. Důvodem ukončení 
je nerealizace uvedené stavby na předmětném pozemku. Vyplacená záloha ve 
výši 1.200,- Kč bude městu Šumperk vrácena do 14 dnů ode dne uzavření dohody 
o ukončení předmětné smlouvy. 

Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

262/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3/Vk/HT, ve 
které se V. a A. N., Šumperk, zavázali prodat městu Šumperk část pozemku 
st.p.č. 197 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Dolní Temenice za účelem realizace stavby 
„Inženýrské sítě, komunikace a regulace potoka v Temenici v Šumperku“. 
Důvodem ukončení je nerealizace uvedené stavby na předmětném pozemku. 
Vyplacená záloha ve výši 300,- Kč bude městu Šumperk vrácena do 14 dnů ode 
dne uzavření dohody o ukončení předmětné smlouvy. 
 

Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

263/11 MJP - prodej části st.p.č. 1782/4 o výměře cca 463 m2 k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23. 5. 2011 do 6. 6. 2011 dle usnesení rady města č. 931/11 ze dne 
19. 5. 2011, prodej  části st.p.č. 1782/4 o výměře 423 m2, dle GP číslo 5904-
554/2011, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: FORTEX – AGS, a. s., Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 92, 

IČ 00150584 
- účel prodeje: vybudování parkovacích míst k domu č. p. 2759 na st.p.č. 1782/2 

v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 100,- Kč/m2 
- prodej bude realizován společně s prodejem domu č. p. 2759 na st.p.č. 1782/2 

v k.ú. Šumperk dle usnesení ZM č. 180/11 ze dne 10. 3. 2011 
- kupující provede na své náklady úpravu obruby u plochy zeleně a úpravu 

komunikace ze směru od nám. Jana Zajíce pro zachování přístupu k ostatním 
sousedním nemovitostem v průjezdním profilu min. 3,5 m, pro případ nesplnění 
této povinnosti bude sjednána smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč 

- kupující uhradí kupní cenu do 90 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 
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Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

264/11 MJP - budoucí odkoupení části p.p.č. 1221 v k.ú. Šumperk za účelem 
realizace stavby „Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje 
budoucí odkoupení části p.p.č. 1221 o výměře cca 445 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná“ 
- budoucí prodávající: FORTEX - AGS, a. s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, 

IČ 00150584 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, 

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

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

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

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

Termín: 31.08.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

265/11 MJP - žádost o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MP-K/0023/2011 uzavřené dne 
16. 2. 2011 mezi městem Šumperk a H. H., Šumperk. Účelem uzavření dodatku je  
prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny dané čl. III. kupní smlouvy tak, že nová 
lhůta splatnosti je 180 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující nemá nárok 
na slevu 5 % z kupní ceny. 

Termín: 31.07.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

266/11 MJP - prodej spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem st.p.č 188/4 
v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem 17. listopadu 7) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 13. 9. 2010 do 29. 9. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5717/10 ze dne 9. 9. 2010, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 
2432/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 188/4 o výměře 152 m2, za těchto 
podmínek: 
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- kupující: M. K., Šumperk 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, budova a pozemek jiného 

vlastníka 
- úhrada kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.07.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

267/11 MJP - změna usnesení ZM č. 1709/10 ze dne 17. 6. 2010 – příslib prodeje 
části pozemku st.p.č. 140/5 o výměře cca 10 m2 v obci a k.ú. Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1709/10 ze dne 17. 6. 2010, kterým byl schválen příslib 
prodeje části st.p.č. 140/5 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Šumperk. Změna se týká 
termínu uzavření budoucí kupní smlouvy a vlastní kupní smlouvy, a to původní 
termín 30. 6. 2011 se mění na termín 31. 12. 2011. 
Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 
 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

268/11 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 a Kmochova 2 formou VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 23. 5. 2011 do 6. 6. 2011 dle usnesení rady města 
č. 901/11 ze dne 19. 5. 2011, prodej bytové jednotky č. 2322/63 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, za těchto podmínek: 
- kupující: V. K., Vikýřovice 
- kupní cena nemovitostí: 670.000,- 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 H. S., Šumperk, s dosaženou 
kupní cenou  665.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
 

Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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269/11 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 a Kmochova 2 formou VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 23. 5. 2011 do 6. 6. 2011 dle usnesení rady města 
č. 900/11 ze dne 19. 5. 2011, prodej bytové jednotky č. 1763/10 o výměře 
59,74 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005, za těchto podmínek: 
- kupující: T. P., Šumperk, podíl 1/2 

         T. P., Šumperk, podíl 1/2 
- kupní cena nemovitostí: 331.217,- 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 
- kupující bere na vědomí, že na základě rozsudku OS v Šumperku č. j. 

16C 82/2001 trvá právo na bydlení v předmětné bytové jednotce do zajištění 
náhradního bytu. Převodem vlastnictví kupující vstupuje do právního postavení 
města jako žalobce ve shora uvedené věci vedené u OS v Šumperku pod č. j. 
16C 82/2001 

Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

270/11 MJP - bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi 
(or. křižovatka ulic J. z Poděbrad, Vítězné, Reissovy a Bratrušovské) 

schvaluje 
bezúplatný převod pozemků p.č. 2035/5 o výměře 639 m2, p.č. 2035/11 o výměře 
1 m2, p.č. 2035/12 o výměře 5 m2, p.č. 2035/13 o výměře 28 m2, p.č. 2035/14 
o výměře 2 m2, p.č. 2035/20 o výměře 44 m2, p.č. 2035/21 o výměře 7 m2, 
p.č. 2035/23 o výměře 251 m2, p.č. 2035/24 o výměře 11 m2, p.č. 2157/7 o výměře 
42 m2, p.č. 2157/8 o výměře 59 m2, p.č. 2157/9 o výměře 6 m2, p.č. 2157/10 
o výměře 3 m2 a p.č. 3154/2 o výměře 102 m2, vše v k.ú. Šumperk, z vlastnictví 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, 
PSČ 779 11, IČ 60609460, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, 
PSČ 772 11, IČ 70960399, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem Šumperk, 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, za těchto podmínek: 
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům 

pod stavbami místních komunikací 
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí     
 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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271/11 MJP - realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1947/6 o výměře cca 628 m2, 
st.p.č. 724/7 o výměře 12 m2, která vznikla zaměřením schodiště z p.p.č. 
1947/6 a části st.p.č. 765/2 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Šumperk (or. bývalá 
dolní kasárna) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 12. 2006 do 5. 1. 2006 dle usnesení rady města č. 181/6 ze dne 
7. 12. 2006 a od 2. 9. 2008 do 18. 9. 2008 dle usnesení rady města č. 2617/08 ze 
dne 28. 8. 2008 a podle usnesení zastupitelstva města č. 129/07 ze dne 
25. 1. 2007, č. 790/08 ze dne 19. 6. 2008 a č. 913/08 ze dne 23. 10. 2008, kterými 
byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 1947/6 o výměře 
cca 628 m2, včetně zpevněné plochy, st.p.č. 724/7 o výměře 12 m2, která vznikla 
zaměřením schodiště k objektu na st.p.č. 724/6 z p.p.č. 1947/6 a část st.p.č. 465/2 
o výměře cca 50 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: p.p.č. 1947/6 - zázemí k budově na st.p.č. 724/3 a schodiště 

                       k objektu na st.p.č. 724/6 v k.ú. Šumperk 
       st.p.č. 765/2 - parkovací místa 

- kupující: Z. K., Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 0025/2007/Vr ve 

znění dodatku č. 1 a 2 u p.p.č. 1947/6...300,- Kč/m2, st.p.č. 765/2...500,- Kč/m2, 
zpevněná plocha za kupní cenu celkem 39.655,- Kč 

- kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy doplatek kupní ceny, 
který bude vypočítán po předložení geometrického plánu, kterým bude předmět 
prodeje upřesněn a násobkem kupní ceny u jednotlivých pozemků 

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

- společně s převodem vlastnického práva bude sjednáno úplatné věcné 
břemeno s jednorázovou úhradou 1.000,- Kč 

 
Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

272/11 MJP - prodej st.p.č. 5254 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk (or. lokalita 
Javoříčko) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 4. 2011 do 27. 4. 2011 dle usnesení rady města č. 684/11 ze 
dne 7. 4. 2011, prodej st.p.č. 5254 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, pozemek a stavba jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 1.725,- Kč/m2 
- kupující: M. H., Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
 

Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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273/11 MJP - změna usnesení ZM č. 215/11 ze dne 14. 4. 2011 – prodej vnitrobloku 
za poliklinikou 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 215/11 ze dne 14. 4. 2011, kterým byla schválen prodej 
st.p.č. 1142/3, st.p.č. 1247/2 a část st.p.č. 1141/2, vše v k.ú. Šumperk. Ke změně 
dojde na straně dále uvedených kupujících při stanovení podílů u J. L. a Z. M., 
každý z nich spoluvlastnický podíl o velikosti 1/48 na p.p.č. 3186, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/34 na st.p.č. 1141/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/34 na 
st.p.č. 1142/3, vše v k.ú. Šumperk, a Z. a M. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 
2/24 na p.p.č. 3186, spoluvlastnický podíl o velikosti 2/17 na st.p.č. 1141/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2/17 na st.p.č. 1142/3, vše v k.ú. Šumperk, a dále 
ke změně kupujícího, přičemž místo H. B., Králíky, bude A. N., bytem Šumperk, 
a místo J. P., Šumperk, bude J. K., Šumperk. 
Ostatní text usnesení ZM č. 215/11 ze dne 14. 4. 2011 zůstává nezměněn. 
 

Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

274/11 MJP - uzavření dodatku ke Smlouvě o závazcích investorů výstavby 
komunikace a inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných domů 
v Horní Temenici (výstavba „Za Hniličkou“) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1629/10 ze dne 22. 4. 2010 ve znění usnesení ZM 
č. 1690/10 ze dne 17. 6. 2010 a usnesení ZM č. 1898/10 ze dne 14. 10. 2010, 
spočívající v rozšíření účastníků na straně „druhého účastníka“ o M. P., Innsbruck, 
Rakousko. 
Další podmínky usnesení ZM č. 1629/10 ze dne 22. 4. 2010 ve znění usnesení ZM 
č. 1690/10 ze dne 17. 6. 2010 a usnesení ZM č. 1898/10 ze dne 14. 10. 2010 
zůstávají beze změny. 

Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

275/11 MJP - stanovení kupní ceny u spoluvlastnického podílu 1399/10000 na st.p.č. 
1670/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3331/10000 na st.p.č. 536, vše 
v k.ú. Šumperk (or. pod domem Krapkova 2 a Vančurova 5, Šumperk) 

schvaluje 
doplnit usnesení ZM č. 157/11 ze dne 10. 3. 2011, kterým byly schváleny kupní 
ceny pro rok 2011, o prodloužení data platnosti kupní ceny 105,- Kč/m2 u prodeje 
spoluvlastnického podílu 1399/10000 na st.p.č. 1670/1 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 3331/10000 na st.p.č. 536, vše v k.ú. Šumperk, z důvodu řešení 
dědického řízení. Kupní cena 105,- Kč/m2 u shora citovaných podílů platí nejdéle 
do 31. 12. 2011. Dále zůstává usnesení ZM č. 157/11 beze změn. 
 

Termín: 09.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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276/11 MJP - stanovení kupní ceny u spoluvlastnického podílu 1399/10000 na st.p.č. 
1670/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3331/10000 na st.p.č. 536, vše 
v k.ú. Šumperk (or. pod domem Krapkova 2 a Vančurova 5, Šumperk) 

schvaluje 
změnit a doplnit usnesení ZM č. 161/11 ze dne 10. 3. 2011, kterým byl schválen 
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 3331/10000 na st.p.č. 536 v k.ú. 
Šumperk spočívající ve změně stanovení podmínky podpisu kupní smlouvy a 
úhrady kupní ceny z data 31. 8. 2011 na nově stanovený termín 31. 12. 2011 a 
dále v doplnění podmínky: kupní smlouva bude uzavřena s kupující po předložení 
podepsaného prohlášení o vzdání se předkupního práva spoluvlastníků st.p.č. 536 
v k.ú. Šumperk, které bude předloženo nejpozději do 30. 11. 2011. 
Dále zůstává usnesení ZM č. 161/11 beze změny. 
 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

277/11 MJP - prodej podílu o velikosti 159/1000 na st.p.č. 1984/1 v k.ú. Šumperk 
(or. pod domem J. z Poděbrad 61B, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 4.2011 do 27. 4. 2011 dle usnesení rady města č. 680/11 ze dne 
7. 4. 2011, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 159/1000 na st.p.č. 1984/1 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: R. H., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 159/2000 
                    M. T., Libina, spoluvlastnický podíl o velikosti 159/2000 
- 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: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

278/11 MJP - prodej podílu o velikosti 431/10000 na st.p.č. 294/3 v k.ú. Dolní 
Temenice (or. pod domem Gagarinova 19, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 4. 2011 do 27. 4. 2011 dle usnesení rady města č. 682/11 ze 
dne 7. 4. 2011, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 431/10000 na st.p.č. 
294/3 v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: B. Š., Šumperk 



ZM 6 – 09.06.2011 
 

 
16 

- 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: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

279/11 MJP - prodej podílu o velikosti  502/10000 na st.p.č. 294/2 v k.ú. Dolní 
Temenice (or. pod domem Gagarinova 21, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 4. 2011 do 27. 4. 2011 dle usnesení rady města č. 681/11 ze 
dne 7. 4. 2011, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 502/10000 na st.p.č. 
294/2 v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: E. P., 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: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

280/11 MJP - prodej podílu o velikosti 1681/10000 na st.p.č. 1869/1 v k.ú. Šumperk 
(or. pod domem Jeremenkova 44, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 4. 2011 do 27. 4. 2011 dle usnesení rady města č. 679/11 ze 
dne 7. 4. 2011, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1681/10000 na st.p.č. 
1869/1 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- kupující: S. Š., 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: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

281/11 MJP - prodej části p.p.č. 1239/5 o výměře 137 m2, dle GP p.p.č. 1239/68 
o výměře 137 m2 v k.ú. Šumperk (or. vnitroblok za ul. Jesenickou, 
M. R. Štefánika a Palackého) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  5. 10. 2010 do 20. 10. 2010 dle usnesení rady města č. 5786/10 ze 
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dne 30. 9. 2010, prodej části p.p.č. 1239/5 o výměře 137 m2, dle GP p.p.č. 
1239/68 o výměře 137 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: A. A., Šumperk, M. I., Šumperk, a P. Z., Nový Malín, každý kupující 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 
- 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 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

282/11 MJP - prodej části p.p.č. 1239/5 o výměře 137 m2, dle GP p.p.č. 1239/68 
o výměře 137 m2 v k.ú. Šumperk (or. vnitroblok za ul. Jesenickou, 
M. R. Štefánika a Palackého) 

neschvaluje 
prodej části p.p.č. 1239/5 o výměře 137 m2, dle GP p.p.č. 1239/68 o výměře 
137 m2 v k.ú. Šumperk J. J., Chromeč, z důvodu prodeje vlastníkům bytových 
jednotek v domě M. R. Štefánika 771/17, Šumperk, kteří pozemek využívají jako 
zázemí k domu M. R. Štefánika 771/17, Šumperk. 
 

Termín: 09.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

283/11 MJP - prodej st.p.č. 3428 o výměře 121 m2 a p.p.č. 1423/10 o výměře 341 m2, 
vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Lidická) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 780/11 ze dne 
28. 4. 2011, prodej st.p.č. 3428 o výměře 121 m2 a p.p.č. 1423/10 o výměře 341 
m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: st.p.č. 3428 – pozemek pod domem 

      p.p.č. 1423/10 – zahrada k domu 
- kupní cena st.p.č. 3428 ..........1.566,- Kč/m2 
                        p.p.č. 1423/10 ...... ..300,- Kč/m2 
- kupující: J. a N. N., 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: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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284/11 MJP - směna pozemků z vlastnictví města část p.p.č. 262/1 o výměře cca 
102 m2 za část p.p.č. 243/6 o výměře cca 102 m2 v k.ú. Šumperk, který je ve 
vlastnictví S. L. N. (or. naproti Blue Staru - bowling) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 778/11 ze dne 
28. 4. 2011, směnu části p.p.č. 262/1 o výměře cca 102 m2 v k.ú. Šumperk, která 
je ve vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 3034613, za část p.p.č. 243/6 o výměře cca 102 m2 v k.ú. Šumperk, která je ve 
vlastnictví S. L. N., Chomutov, vše v k.ú. Šumperk. 
Podmínky směny: 
- bez finančního vyrovnání, přičemž hodnota směňovaných pozemků se 

stanovuje na 500,- Kč/m2 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu 

smlouvy do katastru budou hrazeny každým účastníkem 1/2 
- daň z převodu nemovitostí bude přiznána a uhrazena městem Šumperk, který 

1/2 daně přefakturuje druhé straně 
Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

285/11 MJP - prodej nebytových jednotek v domě Jesenická 61 formou VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 23. 5. 2011 do 6. 6. 2011 dle usnesení rady města 
č. 899/11 ze dne 19. 5. 2011, prodej nebytové jednotky č. 1819/1 o výměře 
29,16 m2, nebytové jednotky č. 1819/2 o výměře 28,07 m2, nebytové jednotky 
č. 1819/3 o výměře 29,04 m2, nebytové jednotky č. 1819/5 o výměře 141,40 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 8940/10000 na společných částech domu 
č.p.1819 na st.p.č. 2136 a spoluvlastnický podíl o velikosti  8940/10000 na st.p.č. 
2136 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Jesenická 61), za těchto podmínek: 
- kupující: HD ELEKTRO CZ, s. r. o., Zborovská 24/1519, Šumperk, 

IČ 25861859 
- kupní cena nemovitostí: 1.610.000,- Kč dle nejvyšší dosažené nabídky ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

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

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- kupující vezme na vědomí, že nebytovou jednotku č. 1819/1 na základě 

smlouvy o nájmu nebytových prostor užívá Česká pošta, s. p. 
- kupující vezme na vědomí, že nebytovou jednotku č. 1819/5 užívá MěÚ 

Šumperk odbor sociálních věcí, k předání nemovitostí kupujícímu dojde 
nejpozději 31. 7. 2011 

- 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 MoSeV Olomouc, s. r. o., 
Divišova 4, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 48399183 s dosaženou kupní cenou 
1.600.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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286/11 MJP - prodej části st.p.č. 1738/2 o výměře 324 m2, části p.p.č. 1992/6 
o výměře 315 m2, části p.p.č. 1995/2 o výměře 7 m2, části p.p.č. 2304 
o výměře 6 m2 a část st.p.č. 1739/2 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle 
GP st.p.č. 1738/2 o výměře 324 m2, p.p.č. 1992/6 o výměře, p.p.č. 1992/18 
o výměře 52 m2, p.p.č. 1992/19 o výměře 53 m2, p.p.č. 1992/20 o výměře 
52 m2, p.p.č. 1992/21 o výměře 55 m2, p.p.č. 1992/22 o výměře 54 m2 a p.p.č. 
1992/23 o výměře 110 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. U Sanatoria) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 1. 2011 do 25. 1. 2011 dle usnesení rady města č. 217/10 ze dne 
30. 12. 2010 a od 22. 3. 2011 do 7. 4. 2011 dle usnesení rady města č. 609/11 ze 
dne 17. 3. 2011, prodej části st.p.č. 1738/2 o výměře 324 m2, části p.p.č. 1992/6 
o výměře 315 m2, části  p.p.č. 1995/2 o výměře 7 m2, části p.p.č. 2304 o výměře 
6 m2 a část st.p.č. 1739/2 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP st.p.č. 
1738/2 o výměře 324 m2, p.p.č. 1992/6 o výměře, p.p.č. 1992/18 o výměře 52 m2, 
p.p.č. 1992/19 o výměře 53 m2, p.p.č. 1992/20 o výměře 52 m2, p.p.č. 1992/21 
o výměře 55 m2, p.p.č. 1992/22 o výměře 54 m2 a p.p.č. 1992/23 o výměře 
110 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: vstupy do domu a zahrada k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: P. a M. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1738/2, 

p.p.č. 1999/18 a p.p.č. 1992/22, bytem Šumperk, J. J., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/7 na st.p.č. 1738/2, bytem Praha, J. M., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/14 na st.p.č. 1738/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
1992/20, bytem Šumperk, M. O., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na st.p.č. 
1738/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1992/20, bytem Bludov, 
J. R., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1738/2 a p.p.č. 1992/21, 
bytem Šumperk, R. Ř., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1738/2 a 
p.p.č. 1992/23, R. a M. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1738/2 
a p.p.č. 1992/6, a B. T., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1738/2 a 
p.p.č. 1992/19, všichni bytem Šumperk 

- kupující st.p.č. 1738/2 společně s prodejem pozemku sjednají s městem 
Šumperk bezúplatné věcné břemeno spočívající v uložení vedení VO a 
umístění dopravní značky, věcné břemeno bude  zaměřeno geometrickým 
plánem na náklady oprávněného z věcného břemene 

- prodávající uznává, z důvodu vyznačení a zápisu věcného břemene vedení 
veřejného osvětlení a umístění sloupu veřejného osvětlení, slevu z kupní ceny 
ve výši 520,- Kč, která se váže k vlastníkovi bytové jednotky 

- 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: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

287/11 MJP - prodej části st.p.č. 1738/2  o výměře 324 m2, části p.p.č. 1992/6 
o výměře 315 m2, části p.p.č. 1995/2 o výměře 7 m2, části p.p.č. 2304 
o výměře 6 m2 a část st.p.č. 1739/2 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle 
GP st.p.č. 1738/2 o výměře 324 m2, p.p.č. 1992/6 o výměře, p.p.č. 1992/18 
o výměře 52 m2, p.p.č. 1992/19 o výměře 53 m2, p.p.č. 1992/20 o výměře 
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52 m2, p.p.č. 1992/21 o výměře 55 m2, p.p.č. 1992/22 o výměře 54 m2 a p.p.č. 
1992/23 o výměře 110 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. U Sanatoria) 

neschvaluje 
slevu z kupní ceny z důvodu omezeného užívání pozemku v důsledku navazující 
nemovitosti garáže na pozemky, které jsou předmětem prodeje z vlastnictví města 
do vlastnictví třetích osob. 

Termín: 09.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

288/11 MJP - prodej části st.p.č. 188/3 o výměře 419 m2, dle GP p.p.č. 3187/1 
o výměře 337 m2 a p.p.č. 3187/2 v k.ú. Šumperk (or. vnitroblok za domy na ul. 
17. listopadu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 2. 2011 do 24. 2. 2011 dle usnesení rady města č. 365/11 ze dne 
3. 2. 2011, prodej části st.p.č. 188/3 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 3187/2 
o výměře 82 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k objektu na st.p.č. 188/4 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena 300,- Kč/m2 
- kupující: M. H., M. K. a P. Ř., všichni bytem Šumperk, J. S., bytem  

Postřelmůvek, a M. U., Postřelmov, všichni spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu, každý kupující v podílu 1/6 celkových 
nákladů 

Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

289/11 MJP - prodej části st.p.č. 188/3 o výměře 419 m2, dle GP p.p.č. 3187/1 
o výměře 337 m2 a p.p.č. 3187/2 v k.ú. Šumperk (or. vnitroblok za domy na ul. 
17. listopadu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 2. 2011 do 24. 2. 2011 dle usnesení rady města č. 365/11 ze dne 
3. 2. 2011, prodej části st.p.č. 188/3 v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 3187/1 
o výměře 337 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zajištění vjezdu k nemovitostem ve vlastnictví kupujícího 
- kupní cena: 250,- Kč/m2 
- kupující: A. J., Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu ve výši 1/6 celkových nákladů 
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- kupující bere na vědomí, že na části p.p.č. 3187/1 bude sjednáno věcné 
břemeno průchodu a průjezdu pro vlastníky nemovitosti – objektu na st.p.č. 
188/3 a st.p.č. 188/2 a části st.p.č. 188/3, dle GP p.p.č. 3187/2 vše v k.ú. 
Šumperk 

- kupující je povinen strpět zapsané věcné břemeno průchodu a průjezdu pro 
vlastníka objekt s č. p. 413 a 1328 a vlastníka st.p.č. 188/1, st.p.č. 1496 a 
st.p.č. 3418, vše v k.ú. Šumperk 

- vlastnické právo k p.p.č. 3187/1 bude převedeno po zapsání vlastnického 
práva a věcného břemene pro vlastníky nově označeného p.p.č. 3187/1 v k.ú. 
Šumperk 

- věcné břemeno vstupu, vjezdu a parkování vozidel ve prospěch oprávněného 
města Šumperk, jako vlastníka nemovitostí na st.p.č. 188/3 a 188/2 vše v k.ú. 
Šumperk bude sjednáno společně s kupní smlouvou jako věcné břemeno 
bezúplatné na dobu neurčitou, přičemž náklady na vyznačení věcného 
břemene budou hrazeny oprávněným z věcného břemene 

 
Termín: 30.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

290/11 MJP - prodej části st.p.č. 188/3 o výměře 419 m2, dle GP p.p.č. 3187/1 
o výměře 337 m2 a p.p.č. 3187/2 v k.ú. Šumperk (or. vnitroblok za domy na ul. 
17. listopadu) 

neschvaluje 
prodej části st.p.č. 188/3 v k.ú. Šumperk A. P. z důvodu prodeje vlastníkovi 
sousedních nemovitostí s tím, že město, jako vlastník domu na st.p.č. 1326/5 v 
k.ú. Šumperk, bude mít právo vjezdu a parkování v rozsahu vymezeném 
geometrickým plánem sjednáno věcným břemenem se zápisem v katastru. 
 

Termín: 09.06.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

291/11 MJP - realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1431/10 o výměře 348 m2, části 
p.p.č. 1431/6 o výměře 77 m2 a části p.p.č. 1431/5 o výměře 4 m2, dle GP 
p.p.č. 1431/10 o výměře 352 m2 a p.p.č. 1431/13 o výměře 77 m2, vše v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 11. 2005 do 26. 11. 2005 dle usnesení rady města č. 4110/05 ze 
dne 10. 11. 2005 a od 8. 2. 2010 do 24. 2. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4867/10 ze dne 4. 2. 2010 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1480/05 ze 
dne 15. 12. 2005, č. 876/08 ze dne 11. 9. 2008 a č. 1582/10 ze dne 22. 4. 2010, 
kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 1431/10 o výměře 
348 m2, části p.p.č. 1431/6 o výměře 77 m2 a části p.p.č. 1431/5 o výměře 4 m2, 
dle GP p.p.č. 1431/10 o výměře 352 m2 a p.p.č. 1431/13 o výměře 77 m2, vše 
v k.ú. Šumperk, včetně zděné zídky na nově označeném pozemku p.č. 1431/10 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
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- účel prodeje: část p.p.č. 1431/3 a část p.p.č. 1431/10 o výměře celkem 37 m2 
je zastavěna přístavbou k objektu na st.p.č. 695/4 v k.ú. Šumperk, dále 
pozemky sloužící jako zahrada 

- kupující: I. T., Šumperk, a I. T., Šumperk, každému do vlastnictví v podílu 1/2 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 0015/2006/Vr ve 

znění dodatku č. 1 u zastavěné části pozemku 500,- Kč/m2, nezastavěná část 
pozemku 300,- Kč/m2 a smlouvy obch/0038/2010/Vr ....300,- Kč/m2 

- kupujícím bude uznána sleva z kupní ceny ve výši 100,- Kč/m2 vztahující se 
k části p.p.č. 1431/10 o výměře 118 m2, tj sleva z kupní ceny ve výši 
11.800,- Kč za provedenou opravu zídky 

- kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy doplatek kupní ceny, 
který bude vypočítán násobkem kupní ceny a výměry předmětu prodeje 
pozemků s ohledem na zastavěnou a nezastavěnou část pozemku 

- kupující uhradí 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

292/11 MJP - realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1431/10 o výměře 113 m2, části 
p.p.č. 1431/5 o výměře 1 m2 a části p.p.č. 3151 o výměře 8 m2, dle GP p.p.č. 
1431/14 o výměře 122 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Jesenická, světelná 
křižovatka směr od Ostravy) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 8. 2. 2010 do 24. 2. 2010 dle usnesení rady města č. 4867/10 ze 
dne 4. 2. 2010 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1582/10 ze dne 
22. 4. 2010, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 1431/10 
o výměře 113 m2, části p.p.č. 1431/5 o výměře 1 m2 a části p.p.č. 3151 o výměře 
8 m2, dle GP p.p.č. 1431/14 o výměře 122 m2, vše v k.ú. Šumperk, včetně zděné 
zídky na nově označeném pozemku p.č. 1431/14 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: P. a J. M., Šumperk 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 0038/2010/Vr 

.....300,- Kč/m2 
- kupujícím bude uznána sleva z kupní ceny ve výši 100,- Kč/m2 vztahující se 

k části p.p.č. 1431/14 o výměře 122 m2, tj sleva z kupní ceny ve výši 
12.200,- Kč za provedenou opravu zídky 

- kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy doplatek kupní ceny, 
který bude vypočítán násobkem kupní ceny a výměry předmětu prodeje 

- kupující uhradí 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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293/11 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 2348 o výměře 350 m2, dle GP, který 
byl zapsán v katastru s rozestavenou stavbou se jedná o p.p.č. 2348 
o výměře 73 m2 a st.p.č. 6271 o výměře 276 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. 
výstavba při ul. Lužickosrbská a Na Hradbách) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 2. 2007 do 15. 3. 2007 dle usnesení rady města č. 425/07 ze 
dne 22. 2. 2007 a od 19. 11. 2007 do 5. 12. 2007 dle usnesení rady města 
č. 1451/07 ze dne 8. 11. 2007 a podle usnesení zastupitelstva města č. 256/07 ze 
dne 3. 5. 2007, č. 707/08 ze dne 24. 4. 2008, č. 602/08 ze dne 31. 1. 2008, 
č. 1403/09 ze dne 22. 10. 2009 a 1686/10 ze dne 17. 6. 2010, kterými byl vydán 
příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 2348 o výměře 73 m2 a st.p.č. 6271 
o výměře 276 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: výstavba polyfunkčního domu včetně zázemí 
- kupující: SAN-JV s. r. o. se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618951 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. obch 0043/2007/Vr ve 

znění dodatku č. 1, 2 a 3 ......600,- Kč/m2, doplatek kupní ceny ve výši 
61.980,- Kč bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněn prodej p.p.č. 296 v k.ú. Šumperk 

- podpisem kupní smlouvy budou vypořádány závazky ze smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní označené jako obch/0043/2007 ve znění pozdějších změn a 
doplnění, které byly sjednány dodatky č. 1, 2 a 3 

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

 
Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

294/11 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 2348 o výměře 350 m2, dle GP, který 
byl zapsán v katastru s rozestavenou stavbou se jedná o p.p.č. 2348 
o výměře 73 m2 a st.p.č. 6271 o výměře 276 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. 
výstavba při ul. Lužickosrbská a Na Hradbách) 

schvaluje 
z vlastnictví SAN-JV s. r. o. se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk , IČ 64618951, 
vykoupit schody na p.p.č. 307/1 v k.ú. Šumperk, včetně ochranných zídek a 
zábradlí, dle skutečného zaměření provedení stavby společností Proges, 
č. zakázky z104/2011 do vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, za kupní cenu 1.000,- Kč včetně DPH. 
 

Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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295/11 MJP - souhlasné prohlášení mezi městem Šumperk a Lesy České republiky, 
s. p. 

schvaluje 
uzavřít souhlasné prohlášení mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, a Českou republikou, Lesy České republiky, s. p., se 
sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ 42196451, na 
základě kterého dojde k zápisu vlastnického práva k části pozemku ve ZJE původ 
EN p.č. 1254/101 o výměře cca 2 330 m2 v k.ú. Horní Temenice do katastru 
nemovitostí ve prospěch České republiky, Lesů České republiky, s. p. Nabyvatel 
uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení předmětného 
pozemku. 

Termín: 30.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

296/11 MJP - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
budoucí odprodej bytu č. 4 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/4 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s S. P., Kopřivná, s účinností 
od 1. 7. 2011. Zálohu na kupní cenu předmětného bytu ve výši 159.797,- Kč se 
S. P., zaváže uhradit ve třech splátkách. Po přidělení předmětného bytu uhradí 
1. rok, tj. od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 40 % této částky, následující rok, tj. od 
1. 7. 2012  do 30. 6. 2013 30 % výše uvedené částky a zbývajících 30 % částky 
uhradí do 30. 6. 2014. 

Termín: 31.07.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

297/11 MJP - změna usnesení ZM č. 104/11 ze dne 27. 1. 2011 - bezúplatný převod 
do vlastnictví ČR, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 104/11 ze dne 27. 1. 2011, spočívající ve změně textu, kdy 
v poslední větě usnesení se vypouští text „a veškeré náklady s vyhotovením 
darovací smlouvy a zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí“. 
Další podmínky usnesení ZM č. 104/11 ze dne 27. 1. 2011 zůstávají beze změny. 
 

Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

298/11 Zakládací listina společnosti PONTIS Šumperk o. p. s., IČ 25843907 

schvaluje 
zakládací listinu společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. se sídlem Šumperk, 
Temenická 2620/5, PSČ 787 01, IČ 25843907, a to s účinností od 10. 6. 2011. 
 

Termín: 10.06.2011 
Zodpovídá: MUDr. Mitterová 
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299/11 Interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 14. 4. 2011 a interpelace 
ze dne 12. 4. 2011 

bere na vědomí 
odpověď na interpelaci ze zasedání ZM dne 14. 4. 2011 a interpelaci ze dne 
12. 4. 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Příloha usnesení ZM č. 249/11 ze dne 9. 6. 2011

 Požadovaná Doporučená
název organizace adresa statutár částka částka

4 FK SAN-JV ŠUMPERK s. r. o. fotbal -muži Evaldova 3, 787 01 Šumperk Dostál Vladimír 27847861 500 000 265 000
7 TJ Šumperk  oddíl házené - muži Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda, Mgr. 14617790 120 000 120 000

15 1. FC DELTA REAL ŠUMPERK  futsal - družstvo mužů Zábřežská 23, 787 01 Šumperk Horák Jaroslav 26675561 98 000 60 000
SOUČTY 718 000 445 000

čí
sl

o

IČO

Přidělení finančních částek nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnost  
organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů pro rok 2011

               (kompetence ZM)


