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Spis. zn.: 102571/2011 

č. j.: 102576/2011 

 

U S N E S E N Í  

z 9. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 3. 11. 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. 
 
 

384/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1632/10, 1689/10, 107/11, 108/11, 109/11, 149/11, 161/11, 170/11, 171/11, 
173/11, 179/11, 205/11, 206/11, 207/11, 208/11, 209/11, 210/11, 212/11, 227/11, 
228/11, 230/11, 253/11, 254/11, 256/11, 257/11, 260/11, 261/11, 262/11, 268/11, 
269/11, 272/11, 273/11, 274/11, 277/11, 278/11, 279/11, 280/11, 281/11, 283/11, 
284/11, 285/11, 293/11, 294/11, 297/11, 307/11, 334/11, 335/11, 336/11, 337/11, 
338/11, 339/11, 340/11, 341/11, 343/11, 347/11, 362/11, 372/11, 373/11, 374/11, 
375/11, 378/11, 379/11, 381/11 
 
 
 

385/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1451/09 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1679/10 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1896/10 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  104/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  178/11 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  180/11 do 14.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  215/11 do 14.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  258/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  259/11 do 30.11.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  263/11 do 14.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  286/11 do 14.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  288/11 do 14.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  291/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  292/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  311/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  329/11 do 15.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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386/11 Kontrola plnění usnesení - změna usnesení ZM č. 1906/10 ze dne 14. 10. 2010 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1906/10 ze dne 14. 10. 2010 v části stanoveného termínu 
plnění usnesení ZM č. 1679/10 ze dne 17. 6. 2010 z termínu 30. 9. 2011 na nově 
stanovený termín 30. 11. 2012 s podmínkou uhradit zálohu na kupní cenu 
stanovenou usnesením ZM č. 1679/10 ze dne 17. 6. 2010 v termínu nejpozději do 
30. 11. 2012. Pokud nebude k datu 30. 11. 2012 usnesení splněno, bude zrušeno 
společně s usnesením ZM č. 1679/10 pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 03.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

387/11 Kontrola plnění usnesení - oprava usnesení ZM č. 258/11 ze dne 9. 6. 2011 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 258/11 ze dne 9. 6. 2011, ve kterém bude uvedeno 
správné jméno kupujícího M. K. 

Termín: 03.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

388/11 Kontrola plnění usnesení - změna usnesení ZM č. 355/11 ze dne 22. 9. 2011 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 355/11 ze dne 22. 9. 2011, ve kterém bude celý text v páté 
odrážce nahrazen tímto novým textem: „kupní cena ve výši 1.080,- Kč bude 
kupujícím uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí“, protože bylo zjištěno, 
že prodávající si prokazatelně nepřevzali zálohu na kupní cenu ve výši 600,- Kč 
citovanou v páté odrážce tohoto usnesení. 
 

Termín: 03.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

389/11 Ceny města Šumperka za rok 2011 

schvaluje 
zrušení Akademie k datu 30. 11. 2011. 
 

Termín: 30.11.2011 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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390/11 Ceny města Šumperka za rok 2011 

schvaluje 
níže uvedená usnesení pro udílení Cen města Šumperka za rok 2011 a léta 
následující: 
 
1. Rozšíření kategorie Životní prostředí na „Životní prostředí a ekologie“ 
2. Sloučení kategorií sociální služby a humanitární čin s názvem „Významný 

počin v sociální a humanitární oblasti“ 
3. Předpoklady a podmínky pro udílení Cen města Šumperka dle přílohy č. 1 
 

Termín: 03.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

391/11 Ceny města Šumperka za rok 2011 

schvaluje 
časový harmonogram udílení Cen města Šumperka za rok 2011: 
- 29. 9. 2011, 20. 10. 2011 - projednání materiálu v RM  
- 3. 11. 2011 - projednání materiálu v ZM – 3. 11. 2011 
- do 23. 11. 2011 - oslovení široké veřejnosti prostřednictvím Šumperského 

zpravodaje a dalších médií s výzvou na návrhy osob (akcí, aktivit, rekonstrukcí, 
novostaveb) do jednotlivých kategorií, oslovení komisí RM, organizací, 
společností a škol s výzvou na navržení osob do jednotlivých kategorií 

- 31. 12. 2011 - ukončení přijímání návrhů na Ceny města Šumperka za 
rok 2011 

- do 5. 1. 2012 - rozeslání seznamu navržených v jednotlivých kategoriích všem 
členům poroty 

- do 25. 1. 2012 - členové poroty udělí v každé kategorii 1 hlas některému 
návrhu a výsledky svého hlasování odešlou zpět (cenymesta@sumperk.cz 
nebo tiskovému mluvčímu města Šumperka kamil.navratil@sumperk.cz)  

- 26. 1. 2012 - bude ZM seznámeno s výsledky hlasování a hlasováním 
rozhodne, která ocenění v příslušných kategoriích potvrdí, případně se 
rozhodne, zda půjdou některé návrhy do dalšího kola (v případě nerozhodného 
stavu nebo rozdílu max. dvou hlasů mezi prvním až třetím místem). Pracovní 
jednání ZM bude následovat týž den po jednání ZM  

- 23. 2. 2012 - bude ZM předložen ke schválení materiál s konečnými výsledky 
nominací na Ceny města Šumperka 2011 

- 14. 4. 2012 - slavnostní večer s předáváním Cen města Šumperka za rok 2011 
 

Termín: 03.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

392/11 Ceny města Šumperka za rok 2011 

schvaluje 
vylosování deseti navrhovatelů ocenění na Ceny města za rok 2011 s tím, že 
každý vylosovaný obdrží 2 vstupenky na slavnostní večer. 
 

Termín: 03.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

mailto:cenymesta@sumperk.cz
mailto:kamil.navratil@sumperk.cz
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393/11 Ceny města Šumperka za rok 2011 

schvaluje 
prodej vstupenek na Ceny města Šumperka za rok 2011 pro veřejnost (39 míst ve 
4. a 5. řadě a 14 míst na balkoně). Prodejní cena jedné vstupenky je 100,- Kč. 
 

Termín: 03.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

394/11 Plán zimní údržby pro období 2011/2012 

bere na vědomí 
plán zimní údržby místních komunikací na území města Šumperka pro zimní 
období 2011/2012 dle projednaného návrhu PMŠ a. s. 
 

395/11 Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNO) v Olomouckém kraji 
(Memorandum o spolupráci) 

bere na vědomí 
přistoupení města Šumperka k Memorandu o spolupráci a společném postupu při 
přípravě ISNO v Olomouckém kraji. 
 

396/11 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo XII roku 2011 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo XII roku 2011: 
příjmy ve výši: - 44.104 tis. Kč 
výdaje ve výši: - 35.600 tis. Kč 
 
příjmy celkem: 789.479 tis. Kč 
výdaje celkem: 757.023 tis. Kč 
 

Termín: 30.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

397/11 Smlouva o půjčce s Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

schvaluje 
uzavření smlouvy v souladu s usnesením ZM č. 346/11 ze dne 22. 9. 2011 
o poskytnutí půjčky ve výši 150 tis. Kč s Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, 
Kladská 1, 787 01 Šumperk, IČ 68923244, zastoupené Ing. Jakubem Kulíškem, 
předsedou správní rady, a Ing. Petrem Polákem, místopředsedou správní rady, na 
kofinancování projektu „Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje cestovního 
ruchu turistického regionu Jeseníky“. 

Termín: 30.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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398/11 MJP - prodej bytových jednotek v domě Kmochova 2 formou VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 17. 10. 2011 do 3. 11. 2011 dle usnesení rady města 
č. 1548/11 ze dne 29. 9. 2011, prodej bytové jednotky č. 2322/16 o výměře 
44,54 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 105/10000 na společných částech 
domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnického podílu o velikosti 105/10000 na 
st.p.č. 297 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Kmochova 2), za těchto 
podmínek: 
- kupující: K. J., Šumperk 
- kupní cena nemovitostí: 600.000,- 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 
- 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 J. B., Šumperk, s dosaženou 
kupní cenou 580.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 

 
Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

399/11 MJP - prodej bytových jednotek v domě nám. Míru 3 formou VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 17. 10. 2011 do 3. 11. 2011 dle usnesení rady města 
č. 1515/11 ze dne 29. 9. 2011, prodej bytové jednotky č. 1620/7 o výměře 
106,40 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1289/10000 na společných 
částech domu č. p. 1620 na st.p.č. 85 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
1289/10000 na st.p.č. 85 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. nám. Míru 3), za těchto 
podmínek: 
- kupující: J. B., Mohelnice 
- kupní cena nemovitostí: 840.000,- 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 
- kupující vezme na vědomí, že k bytové jednotce je vázán řádný nájemní vztah 

a nabytím vlastnického práva vstoupí kupující do práv a povinností 
pronajímatele z nájemní smlouvy 

- kupní smlouva bude uzavřena po marném uplynutí 3 měsíční lhůty, kterou má 
nájemce k přijetí nabídky na přednostní nabytí bytu dle ust. § 22 odst. 2 zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu M. H., Bohutín, s dosaženou 
kupní cenou 820.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací 
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Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

400/11 MJP - příslib prodeje pozemku p.č. 572/1 (zahrada u domu Vančurova 17) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 21. 1. 2010 do 8. 2. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4446/09 ze dne 22. 10. 2009, vydání příslibu prodeje pozemku p.č. 572/1, dle 
GP rozděleného na p.č. 572/1 o výměře 93 m2, p.č. 572/5 o výměře 94 m2 a p.č. 
572/6 o výměře 93 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní a vlastnické právo k pozemku bude převedeno po 
uhrazení kupní ceny, nejpozději do 31. 12. 2012 

- záloha na kupní cenu ve výši minimálně 10 % kupní ceny bude uhrazena při 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dále bude kupní cena hrazena 
pravidelnými měsíčními splátkami s tím, že pokud nebude uhrazena stanovená 
splátka v termínu, budoucí prodávající od smlouvy odstoupí. V p řípadě 
uplatněného odstoupení od smlouvy ze strany budoucího prodávajícího se 
zavazují budoucí kupující, kteří plní své závazky vyplývající ze smlouvy, uzavřít 
s budoucím prodávajícím smlouvu na prodej nebo budoucí prodej těch 
pozemků, kde bylo uplatněno právo odstoupení od smlouvy 

- budoucí kupující: R. K., Šumperk, p.p.č. 572/1, R. L., Šumperk, p.p.č. 572/5, 
a K. a M. H., Šumperk, p.p.č. 572/6 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady 
spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 
Termín: 31.12.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

401/11 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27 - změna uživatelů a budoucích 
kupujících bytu č. 2922/2 v domě Prievidzská 25, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu mezi L. V., Šumperk, na straně jedné, a městem Šumperk na 
straně druhé, kterou se ke dni 30. 11. 2011 zruší Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne 27. 9. 2004, ve znění 
pozdějších dodatků, na budoucí převod bytu č. 2922/2 obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytové jednotky č. 2922/2 obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 
2922/25 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod 
domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperk a budoucími nabyvateli 
manžely V. a J. O., Chromeč. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 12. 2011. 
Předmětem smlouvy je budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/2 
obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25 včetně příslušných 
podílů na společných částech domu a na pozemku pod domem. 
 



ZM 9 – 03.11.2011 
 

 
7 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

402/11 MJP - prodej akcií společnosti ŠMR a. s. 

schvaluje 
prodej 500 kusů akcií na majitele v nominální hodnotě 1.000,- Kč/1 kus akcie 
společnosti ŠMR a. s. se sídlem Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00, 
IČ 607 93 295, a to za kupní cenu 100.000,- Kč, tj. 200,- Kč/1 kus akcie. 
 
Prodávající:   Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 

IČ 00303461 
 
Kupující:  R. M., Lipník nad Bečvou 
 
Předmět koupě:  500 kusů akcií na majitele v nominální hodnotě 1.000,- Kč/1 

kus akcie společnosti ŠMR a. s. 
 
Kupní cena:  100.000,- Kč, tj. 200,- Kč/1 kus akcie společnosti ŠMR a. s. 
 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

403/11 MJP - finanční příspěvek VHZ a. s. – dokončení rekonstrukce splaškového 
kanalizačního řadu v lokalitě ul. Prievidzská 7, 8 v Šumperku 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 88.404,- Kč (slovy: osmdesátosmtisíc 
čtyřistačtyři korun českých) společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s., 
se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ 47674954. Účel poskytnutí 
finančního příspěvku: dokončení rekonstrukce splaškového kanalizačního řadu 
v lokalitě ul. Prievidzská 7, 8 v Šumperku dle projektové dokumentace společnosti 
AQUA PROCON s. r. o., Palackého třída 12, Brno, projektant Ing. Milan Jokl. 
Název: Šumperk, stoka Preividzská 7, 8. 
 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

404/11 MJP - správa majetku – poplatek z prodlení 

schvaluje 
vyměřit poplatek z prodlení pro S. R., Šumperk, vzniklý z žalovaných a již 
uhrazených pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním obecního 
bytu č. 4 na adrese Kmochova 2322/2, Šumperk, ve výši 11.688,- Kč a zbývající 
část poplatku z prodlení prominout a nevyměřovat.  
 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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405/11 MJP - realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1443/1 o výměře 330 m2, dle GP 
číslo 5741-297/2010 p.p.č. 1443/16 o výměře 200 m2 a p.p.č. 1443/17 o výměře 
130 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. u domu Mendlova 15, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 1. 2009 do 4. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3136/09 ze 
dne 15. 1. 2009 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1064/09 ze dne 
12. 3. 2009, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 1443/1 
o výměře 330 m2, dle GP číslo 5741-297/2010 p.p.č. 1443/16 o výměře 200 m2 a 
p.p.č. 1443/17 o výměře 130 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k bytové jednotce v domě Mendlova 15, Šumperk 
- kupující: p.p.č. 1443/16 L. a N. H., Šumperk, a p.p.č. 1443/17 J. a O. Ř., 

Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 

0040/2009/Vr s tím, že před podpisem kupní smlouvy bude kupní cena  
jednotlivými kupujícími uhrazena 

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

Termín: 28.02.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

406/11 MJP - prodej části p.p.č. 15 o výměře 26 m2 a části p.p.č. 17/1 o výměře 
41 m2, dle GP číslo 840-79/2011 p.p.č. 17/3 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Horní 
Temenice (or. naproti hasičské zbrojnice, za domem zvláštního určení) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 6. 2011 do 18. 7. 2011 dle usnesení rady města č. 1166/11 ze 
dne 23. 6. 2011, prodej části p.p.č. 15 o výměře 26 m2 a části p.p.č. 17/1 o výměře 
41 m2, dle GP číslo 840-79/2011 p.p.č. 17/3 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Horní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření zahrady 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: L. a L. P., Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 28.02.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

407/11 MJP - prodej části p.p.č. 906/1 o výměře 1 489 m2, dle GP číslo 5522-137/2011 
p.p.č. 906/8 o výměře 1 239 m2 a p.p.č. 906/10 o výměře 250 m2, vše 
v k.ú. Šumperk (or. lokalita před odtahovou službou při vjezdu do Šumperka 
ze strany od Bludova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 29. 6. 2011 do 18. 7. 2011 dle usnesení rady města č. 1169/11 ze 
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dne 23. 6. 2011, prodej části p.p.č. 906/1 o výměře 1 489 m2, dle GP číslo 5522-
137/2011 p.p.č. 906/8 o výměře 1 239 m2 a p.p.č. 906/10 o výměře 250 m2, vše 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: v souladu s územním plánem 
- kupní cena: dle znaleckého posudku 252,52 Kč/m2 
- kupující: M. D., Nový Malín 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 28.02.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

408/11 MJP - realizace prodeje a prodej části p.p.č. 150/4 a části p.p.č. 150/2 
o celkové výměře 40 m2, dle GP číslo 5979-73/2011 st.p.č. 6280 a st.p.č. 6281, 
vše v k.ú. Šumperk (or. vnitroblok za domy Komenského) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23. 4. 2009 do 11. 5. 2009 dle usnesení rady města č. 3690/09 ze 
dne 16. 4. 2009 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1262/09 ze dne 
18. 6. 2009, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 150/4 
o výměře 38 m2, a na základě schváleného záměru města, zveřejněného 
zákonem stanoveným způsobem od 12. 9. 2011 do 29. 9. 2011 dle usnesení rady 
města č. 1411/11 ze dne 8. 9. 2011, prodej části p.p.č. 150/2 o výměře 2 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: výstavba garáží 
- kupující: M. V., Šumperk 
- kupní cena: a) část p.p.č. 150/4..........500,- Kč/m2 dána smlouvou o smlouvě 

budoucí kupní obch 0048/2009/Vr 
                          b) část p.p.č. 150/2.........1.725,- Kč/m2 
- kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 28.02.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

409/11 MJP - změna usnesení ZM č. 1796/10 ze dne 16. 9. 2010, kterým byl schválen 
budoucí prodej pozemků u domu Reissova 21, Šumperk (or. pozemky 
u domu Reissova 21, Šumperk) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1796/10 ze dne 16. 9. 2010, kterým byl schválen budoucí 
prodej p.p.č. 1999/6 a st.p.č. 1595/2, vše v k.ú. Šumperk. Změna spočívá ve 
změně budoucího kupujícího místo J. F., Šumperk, bude nově Z. R., Šumperk, na 
kterého přejdou práva a povinnosti z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
obch/0070/2010/Vr ze dne 17. 1. 2011 s tím, že p ři podpisu dodatku ke smlouvě 
budoucí kupní budou uhrazeny Z. R. finanční závazky vyplývající ze smlouvy. 
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Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1796/10 ze dne 16. 9. 2010 
zůstávají beze změny. 

Termín: 28.02.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

410/11 MJP - zákonné předkupní právo k pozemkům vymezeným územním plánem 
pro veřejně prospěšnou stavbu 

bere na vědomí 
zápis předkupního práva města Šumperka se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, 
IČ 00303461, do katastru nemovitostí k pozemkům určeným územním plánem pro 
veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejně prospěšné opatření nebo veřejné 
prostranství podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. 
 

411/11 MJP - delegování zástupce města Šumperka na valnou hromadu společnosti 
VHZ, a. s. 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, delegovat na valnou hromadu společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., IČ 47674954, se sídlem Šumperk, 
Jílová 6, PSČ 787 01, která se uskuteční v prosinci 2011, namísto vedoucí odboru 
majetkoprávního Městského úřadu Šumperk Ing. Hany Répalové starostu města 
Šumperka Mgr. Zdeňka Brože. 
 

Termín: 03.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

412/11 Dodatek č. 9 k veřejnoprávní smlouvě s městem Mohelnice 

schvaluje 
dodatek č. 9 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Mohelnice k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 

 
Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

413/11 Dodatek č. 9 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 
dodatek č. 9 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 
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Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

414/11 Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 
dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

415/11 Interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 22. 9. 2011 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 22. 9. 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 
           starosta            1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 k usnesení ZM č. 390/11 ze dne 3. 11. 2011 
                                                                              
 

Předpoklady a podmínky pro udílení Cen města Šumperka 

 

Kategorie pro udílení Cen města Šumperka: 
1. Kultura (konkrétní akce, výsledek práce v daném roce, …) 
2. Sport (jedinečný sportovní výkon, ocenění pro trenéra – pouze za aktivní činnost, v případě 

dlouhodobé činnosti se nominace přesune do kategorie „Přínos městu“) 
3. Významný počin v sociální a humanitární oblasti (práce organizace, jednotlivce, 

jednotlivá akce, mimořádný čin,...) 
4. Vzdělávání (práce s dětmi, mládeží, semináře, školení, …) 
5. Podnikání (významný podnikatelský úspěch, realizovaný záměr, …) 
6. Architektura 

§ Dům roku - novostavba 
§ Dům roku - rekonstrukce 

7. Životní prostředí a ekologie 
8. Cena mladých (významný počin „mladých osobností“ - hudebníků apod., podmínkou 

návrhu do této kategorie je věková hranice do 25 let včetně) 
9. Přínos městu (ocenění za práci v daném roce nebo za dlouhodobou práci) 

 

Předpoklady: 
1. Ceny města Šumperka jsou udělovány každoročně. 
2. Do podávání návrhů je zapojena odborná i široká veřejnost. 
3. Výběr oceňovaných je průhledný a veřejný. 
4. Vlastní udělování má důstojný průběh. 

 

Podmínky: 
1. Navrhovaní na Ceny města Šumperka musí: 

• být šumperskými občany 
• nebo vykonávat svoji činnost na území města 
• nebo být šumperskými rodáky, kteří svou činností významně proslavili Šumperk 

 
 

2. Nezbytné náležitosti návrhu: 
• název akce/jméno navrhovaného 
• jednoznačné zdůvodnění návrhu 
• označení příslušné kategorie 
• jméno osoby/název organizace, která podala návrh, kontaktní údaje 

 
 
 

Porota je složená z členů Zastupitelstva města Šumperka. 
 

V případě, že je některý z porotců navržen na Cenu města Šumperka, zdrží se hlasování v kategorii, 
do které je navržen. Zastupitelstvo města Šumperka si vyhrazuje právo NEUDĚLIT Cenu města 
Šumperka v některé z kategorií. 


