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Spis. zn.: 119063/2011
č. j.: 119129/2011

U S N E S E N Í

z 10. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 15. 12. 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.

416/11 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
180/11, 215/11, 259/11, 263/11, 286/11, 288/11, 313/11, 314/11, 315/11, 316/11, 
321/11, 323/11, 324/11, 351/11, 377/11, 387/11, 389/11, 390/11, 391/11, 392/11, 
393/11, 396/11, 397/11, 411/11

417/11 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:
  
  289/11 do 29.02.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  317/11 do 26.01.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  318/11 do 26.01.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  328/11 do 26.01.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  350/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  386/11 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  388/11 do 31.01.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  398/11 do 15.03.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  399/11 do 15.03.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel

418/11 Časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2012

bere na vědomí
časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2012.

419/11 Časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2012

schvaluje
časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2012.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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420/11 Rozpočtové provizorium

schvaluje
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové 
provizorium s účinností od 1. 1. 2012 do doby schválení rozpočtu města na rok 
2012.

Termín: 01.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

421/11 Rozpočtové provizorium

stanoví
v souladu s ustanovením § 13  odst. 2) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla 
rozpočtového provizoria takto:
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací 

zřízených městem a organizacím na základě uzavřených platných smluvních 
vztahů uvolnit měsíčně max.1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku
k datu 31. 12. 2011

- organizaci PONTIS Šumperk, o. p. s., uvolnit 1/6 ze schváleného rozpočtu roku 
2011

- na úhradu případné sankce, penále apod. uložené městu, jejichž neuhrazením 
by hrozily další finanční výdaje

- uvolňování finančních prostředků u dotovaných akcí
- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce z roku 

2011
- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města

Termín: 01.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

422/11 Rozpočtová opatření  města Šumperka číslo XVI roku 2011

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka číslo XVI roku 2011:
příjmy ve výši:   - 6.037 tis. Kč
výdaje ve výši:   - 2.380 tis. Kč

příjmy celkem: 795.944 tis. Kč
výdaje celkem: 763.710 tis. Kč

Termín: 31.12.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

423/11 Bezúplatný převod majetku

schvaluje
bezúplatný převod drobného majetku a majetku z podrozvahové evidence města 
dle předloženého materiálu k 31. 12. 2011:
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1. PONTIS Šumperk, o. p. s., Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, v účetní 
hodnotě 1.456.991,70 Kč

2. MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p. o., v účetní hodnotě
22.130,- Kč

3. Armáda spásy, o. s., Vikýřovická 1495, Šumperk, v účetní hodnotě 
49.656,90 Kč

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

424/11 Přijetí úvěru

schvaluje
přijetí kontokorentního úvěru od Československé obchodní banky, a. s., se sídlem 
Praha 1 Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ 00001350, za podmínek:

měna: CZK
výše úvěru (limit): 20.000.000 Kč
úroková sazba: 7 D PRIBOR + 0,28 % p.a.
závazková provize (rezervace zdrojů): 0,05 % p.a.
splatnost úvěru: na dobu neurčitou, 3měsíční výpovědní lhůta
zajištění úvěru: vlastní blankosměnkou

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

425/11 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní 
místo lokálního herního systému

vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního 
herního systému, s účinností od 1. 1. 2012.

Termín: 01.01.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

426/11 Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se stanoví místo a čas
provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních 
terminálů a technických herních zařízení povolených podle § 50 odst. 3 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, na území města Šumperka

vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, kterou se stanoví místo a čas provozování 
výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a technických 
herních zařízení povolených podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na území 
města Šumperka, s účinností od 1. 1. 2012.
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Termín: 01.01.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

427/11 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 31 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku – změna 
termínu účinnosti

schvaluje
změnit usnesení ZM č. 329/11 ze dne 21. 7. 2011, týkající se změny účastníka 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je budoucí koupě bytu
č. 2958/31 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13. Změna spočívá ve změně termínu 
účinnosti dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem 
je byt č. 2958/31 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucí 
kupující D. J., Zábřeh, a to z 31. 7. 2011 na 31. 12. 2011 a ve změně termínu 
účinnosti nové smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt
č. 2958/31 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku a která bude uzavřena
s L. M., Šumperk, z  1. 8. 2011 na 1. 1. 2012.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

428/11 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 69 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/69 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí kupující 
L. H., Boskovice, ke dni 31. 12. 2011. L. H., Boskovice, v dohodě o zrušení 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené 
zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu 
bytu finančně vyrovnala s R. T.
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/69 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku 
s R. T., Chromeč, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 1. 2012.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

429/11 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 46 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/46 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí kupující 
R. M., Šumperk, ke dni 31. 12. 2011. R. M., Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na 
kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně 
vyrovnala s R. a R. V.
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Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/46 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku 
s R. a R. V., Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 1. 2012.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

430/11 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27 - změna uživatelů a budoucích 
kupujících bytu č. 2922/11 v domě Prievidzská 25, Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu mezi N. Š., Šumperk, na straně jedné, a městem Šumperk na 
straně druhé, kterou se ke dni 31. 12. 2011 zruší Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku pod domem, jejímž předmětem je budoucí převod bytu 
č. 2922/11 v  obytném domě v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25.
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytové jednotky č. 2922/11 v  obytném domě 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 budoucím nabyvatelem 
K. S. a R. S., Šumperk. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2012.
Předmětem smlouvy je budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/11 
v obytném domě v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25, včetně příslušných 
podílů na společných částech domu a na pozemku pod domem.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

431/11 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27 - změna budoucího kupujícího bytu
č. 2922/4 v domě Prievidzská 25, Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu mezi J. V., Šumperk, na straně jedné, a městem Šumperk na 
straně druhé, kterou se ke dni 31. 12. 2011 zruší Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku pod domem, na budoucí převod bytu č. 2922/4 v II. 
nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25.
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytové jednotky č. 2922/4 v II. nadzemním podlaží 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 
budoucím nabyvatelem P. J., Vikýřovice. Smlouva bude uzavřena s účinností od 
1. 1. 2012. Předmětem smlouvy je budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce č. 
2922/4 v II. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 
2922/25, včetně příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku 
pod domem.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel



ZM 10 – 15.12.2011

6

432/11 MJP - žádost o bezúplatný převod nemovitostí v areálu Luže

schvaluje
podat žádost o bezúplatný převod vlastnického práva k těmto pozemkům a 
budovám (areál Luže):

pozemky v k.ú. Šumperk:
pozemkové parcely č. 1649/1, 1649/2, 
stavební parcely 1702, 1761/1, 1763, 1764, 4509, 5493, 5494

budovy v k.ú. a obci Šumperk na pozemcích:
stavební parcely 1761/1, 1763, 1764, 4509, 5493, 5494,

to vše včetně všech součástí a příslušenství jako jsou inženýrské sítě (vodovod, 
kanalizace) a včetně movitých věcí, které tvoří vybavení budov (kuchyň, jídelna 
apod.)

z vlastnictví České republiky – správa Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem  Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, 
IČ 69797111, do vlastnictví města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 
IČ 00303461.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

433/11 MJP - uzavření souhlasného prohlášení ke stavbě komínu na pozemku 
st.p.č. 641 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dolní Temenice (kotelny K1 -
ul. Prievidzská v Šumperku)

schvaluje
uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 00303461, na straně jedné a společností Podniky města Šumperka, 
a. s., se sídlem Slovanská 21, PSČ 787 01, IČ 65138163, na straně druhé, na 
základě kterého účastníci souhlasně prohlásí, že v souvislosti s nepeněžitým 
vkladem města Šumperka do společnosti Podniky města Šumperka a. s. v roce 
1997, byla do majetku společnosti Podniky města Šumperka a. s. vložena rovněž 
stavba bez čp/če - technické vybavení (komín kotelny K1 – ul. Prievidzská 
v Šumperku) stojící na pozemku st.p.č.641 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Dolní Temenice, v hodnotě 1.396.460,- Kč dle znaleckého posudku Ing. Stanislava 
Hoška a Ing. Václava Hoplíčka, č. 1/97, ze dne 15. 1. 1997.

Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

434/11 MJP - delegování zástupce města Šumperka na mimořádnou valnou
hromadu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 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 mimořádnou valnou hromadu 
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., IČ 47674954, se sídlem 
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Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, která se uskuteční v lednu 2012, namísto vedoucí 
odboru majetkoprávního Městského úřadu Šumperk Ing. Hany Répalové starostu 
města Šumperka Mgr. Zdeňka Brože.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

435/11 MJP - prodej p.p.č. 457 o výměře 1 016 m2 v k.ú. Šumperk (zahrada u domu 
Vančurova 3, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 10. 2011 do 19. 10. 2011 dle usnesení rady města č. 1543/11 ze 
dne 29. 9. 2011, prodej p.p.č. 457 o výměře 1 016 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu Vančurova 3, Šumperk
- kupující: A. F., spoluvlastnický podíl o velikosti 1350/10000, Beroun, V. J., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1935/10000, Šumperk, Z. a I. V., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1963/10000, P. a H. S., spoluvlastnický podíl
o velikosti 4752/10000, Šumperk

- kupní cena: 300,- Kč/m2

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

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru
- s prodejem pozemku bude zřízeno ve prospěch města Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, předkupní právo jako právo věcné a 
dále bude sjednána ve prospěch města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč pro případ 
zastavění pozemku p.č. 457 v k.ú. Šumperk (netýká se garáží a staveb 
povolovaných podle zák. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 103, 
odst. 1a) bod 1. a 5)

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

436/11 MJP - prodej části p.p.č. 296 o výměře 337 m2 a části p.p.č. 307/1 o výměře 
12 m2, dle GP číslo 5970-128/2011 st.p.č. 6180/4 o výměře 47 m2, p.p.č. 296/1 
o výměře 274 m2 a 296/3 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. pozemky
u domu Na hradbách 1, Šumperk, vnitroblok nové výstavby polyfunkčních 
domů společnosti SAN-JV při ul. Langrově, Lužickosrbské a Na hradbách)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 10. 2011 do 9. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1562/11 ze 
dne 20. 10. 2011, prodej části p.p.č. 296 o výměře 337 m2 a části p.p.č. 307/1
o výměře 12 m2, dle GP číslo 5970-128/2011 st.p.č. 6180/4 o výměře 47 m2, p.p.č. 
296/1 o výměře 274 m2 a 296/3 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu Na hradbách 1, Šumperk
- kupní cena: 230,- Kč/m2, sjednána smlouvou o budoucí smlouvě kupní

obch/ 0035/2008
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- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy
- kupující: Z. a J. B., Šumperk, J. B., J. F., a V. a A. H., Šumperk, každý kupující 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 6180/4, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/4 na p.p.č. 296/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na 296/3, vše 
v k.ú. Šumperk

- podpisem kupní smlouvy budou v plném rozsahu vypořádány závazky ze 
smlouvy obch/0035/2009

- kupující jsou povinni strpět věcné břemeno podzemních garáží na st.p.č. 6180 
v k.ú. Šumperk a věcné břemeno průchodu přes p.p.č. 296/3 a část st.p.č. 
6180/4 v k.ú. Šumperk

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, a to ve 
výši 50 % z celkových nákladů

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

437/11 MJP - realizace budoucího prodeje části p.p.č. 547/24 a části st.p.č. 1903/2, 
dle GP díl „a“ o výměře 37 m2 a díl „b“ o výměře 6 m2 st.p.č. 2145, vše v k.ú. 
Šumperk (oprava - rozšíření půdorysu domu Bří Čapků 16)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5317/10 ze 
dne 13. 5. 2010 a usnesení zastupitelstva města č. 1684/10 ze dne 17. 6. 2010, 
kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 547/24 a části st.p.č. 
1903/2, dle GP díl „a“ o výměře 37 m2 a díl „b“ o výměře 6 m2 st.p.č. 2145, vše
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zateplení a úprava schodiště a okapových  chodníků panelového 

domu Bří Čapků 16, Šumperk
- kupující: Z. J. a A. A. 553/10000

J. a J. B. 687/10000
M. a J. F. 722/10000
B. J. 599/10000
J. a A. O. 686/10000
D. P. 598/10000
V. a M. R. 721/10000
M. a M. S. 598/10000
J. a L. S. 686/10000
P. a J. Š. 686/10000
A. V. 686/10000
R. V. 686/20000
všichni bytem Šumperk
M. V. 686/10000
bytem Šumperk
J. Č. 686/10000
bytem Šumperk
Stavební bytové družstvo, se sídlem 
Jesenická 1322/20, Šumperk, IČ 00053465 685/10000
N. M. 721/10000
bytem Brno
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- kupní cena: 105,- Kč/m2 - sjednáno smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 
0059/2010/Vr, kupní cena jednotlivými kupujícími bude vyrovnána do 30 dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad do katastru

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,- Kč kolkové známky za zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

438/11 MJP - prodej části p.p.č. 920/3 o výměře 99 m2, dle GP číslo 796-65/2011 
p.p.č. 920/18 o výměře 99 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice (or. pozemek u solné 
jeskyně a kapličky v Temenici)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 10. 2011 do 9. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1563/11 ze 
dne 20. 10. 2011, prodej části p.p.č. 920/3 o výměře 99 m2, dle GP číslo 796-
65/2011 p.p.č. 920/18 o výměře 99 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: vybudování zpevněné plochy určené k vjezdu a parkování vozidel
- kupní cena: 450,- Kč/m2, sjednána smlouvou o budoucí smlouvě kupní

obch/ 0043/2009
- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy
- kupující: V. K., Vikýřovice
- podpisem kupní smlouvy budou v plném rozsahu vypořádány závazky ze 

smlouvy obch/0043/2009
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

439/11 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1920/4 o výměře 461 m2, dle GP číslo 5971-
59/2011 p.p.č. 1920/4 o výměře 124 m2, p.p.č. 1920/31 o výměře 17 m2, p.p.č. 
1920/32 o výměře 44 m2, p.p.č. 1920/33 o výměře 35 m2, p.p.č. 1920/34
o výměře 72 m2, p.p.č. 1920/35 o výměře 44 m2, p.p.č. 1920/36 o výměře
54 m2, p.p.č. 1920/37 o výměře 13 m2 a p.p.č. 1920/38 o výměře 58 m2, vše
v k.ú. Šumperk (or. pozemek u domu Gen. Krátkého 2, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 10. 2011 do 9. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1574/11 ze 
dne 20. 10. 2011, prodej p.p.č. 1920/4 o výměře 461 m2, dle GP číslo 5971-
59/2011 p.p.č. 1920/4 o výměře 124 m2, p.p.č. 1920/31 o výměře 17 m2, p.p.č. 
1920/32 o výměře 44 m2, p.p.č. 1920/33 o výměře 35 m2, p.p.č. 1920/34 o výměře 
72 m2, p.p.č. 1920/35 o výměře 44 m2, p.p.č. 1920/36 o výměře 54 m2, p.p.č. 
1920/37 o výměře 13 m2 a p.p.č. 1920/38 o výměře 58 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu Gen. Krátkého 2, Šumperk
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- kupní cena: 300,- Kč/m2, z důvodu vedení veřejného osvětlení bude kupujícím 
uznána sleva ve výši 3.000,- Kč, tj. na každou bytovou jednotku 500,- Kč

- budoucí kupující budou kupní cenu splátkovat v pravidelných měsíčních 
splátkách po dobu 12 měsíců, při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
bude uhrazeno min. 10 % z kupní ceny

- budoucí kupující: Diakonie ČCE, se sídlem Petrov nad Desnou 203,
PSČ 788 16 – p.p.č. 1920/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 
1920/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/37, J. a V. H., 
Šumperk, p.p.č. 1920/38, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/4 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/37, R. a A. P., Šumperk,  
p.p.č. 1920/31, p.p.č. 1920/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 
1920/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/37, M. Š., Břeclav,
p.p.č. 1920/34, p.p.č. 1920/35, spoluvlastnický podíl o velikosti 2/6 na p.p.č. 
1920/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2/6 na p.p.č. 1920/37, P. Š. a
N. O. Š., Šumperk, p.p.č. 1920/36, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na 
p.p.č. 1920/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1920/37, vše
v k.ú. Šumperk

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

- s prodejem části p.p.č. 1920/4, dle GP p.p.č. 1920/4, 1920/38, 1920/36 a 
1920/35 v k.ú. Šumperk bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno spočívající
v právu uložení vedení veřejného osvětlení ve prospěch města Šumperk

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

440/11 MJP - budoucí prodej p.p.č. 150/3 o výměře 295 m2 v k.ú. Šumperk
(or. pozemek u domu Komenského 12, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 10. 2011 do 9. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1565/11 ze 
dne 20. 10. 2011, prodej p.p.č. 150/3 o výměře 295 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: zázemí k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2, bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách po 

dobu 12 měsíců s povinností úhrady 1. splátky ve výši minimálně 10 % kupní 
ceny při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní

- budoucí kupující: J. a M. H., spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 150/3, 
F. a L. N., spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 150/3, H. S., 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 150/3, a I. a M. V., spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/4 na p.p.č. 150/3, Šumperk

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, 
nejpozději do 30. 6. 2013

- budoucí kupující, v případě zřízení věcného břemene vjezdu k objektu garáže, 
kde vlastník objektu nebude kupující pozemku, bude uznána sleva z kupní 
ceny ve výši 6.000,- Kč, což odpovídá úhradě za zřízení věcného břemene 
vjezdu, současně budou povinni sjednaná práva zapsaného věcného břemene 
strpět

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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441/11 MJP - změna usnesení ZM č. 369/11 ze dne 22. 9. 2011 - budoucí prodej 
pozemků u domu Pod lesem 5, Šumperk

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 369/11 ze dne 22. 9. 2011, kterým byl schválen budoucí 
prodej p.p.č. 1950/9, dle GP číslo 5967-58/2011 p.p.č. 1950/9 o výměře 416 m2, 
p.p.č. 1950/52 o výměře 24 m2, p.p.č. 1950/53 o výměře 30 m2, p.p.č. 1950/54
o výměře 25 m2, p.p.č. 1950/55 o výměře 17 m2, p.p.č. 1950/56 o výměře 13 m2,  
p.p.č. 1950/57 o výměře 75 m2, p.p.č. 1958/58 o výměře 7 m2 a p.p.č. 1950/59
o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk, včetně oplocení, spočívající v nově určeném 
předmětu budoucího prodeje u dále jmenovaných budoucích kupujících:
R. a E. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, P. Š., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2/10 na p.p.č. 1950/9, p.p.č. 1950/56, p.p.č. 
1950/57 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, O. a V. V., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9 a p.p.č. 1950/54, Z. Z., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 
1950/9,  p.p.č. 1950/53 a p.p.č. 1950/58.

Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 369/11 ze dne 22. 9. 2011 
zůstávají beze změny.

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

442/11 MJP - prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 507/1000 na st.p.č. 294/2
v k.ú. Dolní Temenice (or. pozemek pod domem Gagarinova 21, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1691/11 ze 
dne 10. 11. 2011, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 507/1000 na st.p.č. 
294/2 v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek:
- kupující: Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 

Praha, PSČ 150 57, IČ 00001350
- účel prodeje: pozemek pod domem
- kupní cena: 1.323,- Kč/m2

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

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

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

443/11 MJP - prodej části p.p.č. 1999/3 o výměře 28 m2 a části st.p.č. 1592/2
o výměře 22 m2, dle GP p.p.č. 1999/36 o výměře 50 m2, vše v k.ú. Šumperk 
(or. ul. Reissova)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12. 9. 2011 do 29. 9. 2011 dle usnesení rady města č. 1410/11 ze 
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dne 8. 9. 2011, prodej p.p.č. 1999/3 o výměře 28 m2 a části st.p.č. 1592/2
o výměře 22 m2, dle GP p.p.č. 1999/36 o výměře 50 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek:
- kupující: J. a J. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, J. S., spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/3, Šumperk, a I. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, 
Rapotín

- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2

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

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

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

444/11 MJP - prodej části p.p.č. 364 o výměře cca 33 m2, dle geometrického plánu 
p.p.č. 364/2 a st.p.č. 6285/3, vše v k.ú. Šumperk (or. vedle parku – Smetanovy 
sady, při ul. Nemocniční)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1693/11 ze 
dne 10. 11. 2011, prodej části p.p.č. 364 o výměře cca 33 m2, dle geometrického 
plánu p.p.č. 364/2 a st.p.č. 6285/3, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: část pozemku zastavěná stavbou garáže – st.p.č. 6285/35 a část 

pozemku – p.p.č. 364/2 zahrada k domu
- kupující: E. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, Rapotín, L. B., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, Karlheinz, a L. K., spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1/4, Šumperk

- kupní cena: zastavěná část pozemku............1.725,- Kč/m2

                         nezastavěná část pozemku...........300,- Kč/m2

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

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

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

445/11 MJP - změna usnesení ZM č. 166/11 ze dne 10. 3. 2011 – budoucí prodej 
pozemku u domu Americká 4

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 166/11 ze dne 10. 3. 2011, kterým byl schválen budoucí 
prodej st.p.č. 1896/2, části st.p.č.1895/2 a části 1291/9, vše v k.ú. Šumperk, 
spočívající ve změně na straně kupujících u G. a I. D., Šumperk, bude nově V. D., 
Šumperk, a M. L., Brno.
Ostatní  uvedené v usnesení ZM č. 166/11 ze dne 10. 3. 2011 zůstává beze 
změny.

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel



ZM 10 – 15.12.2011

13

446/11 MJP - změna usnesení ZM č. 350/11 ze dne 22. 9. 2011 - budoucí výkup 
pozemků od společnosti SUMTEX CZ v souvislosti se stavbou 
„Cyklokomunikace Desná“

schvaluje
změnit usnesení ZM č. 350/11 ze dne 22. 9. 2011, kterým byl schválen budoucí 
výkup pozemků od spol. SUMTEX CZ v souvislosti se stavbou „Cyklokomunikace 
Desná“. Text v 6. odrážce „budoucí prodávající se zavazuje zrealizovat stavbu 
„Venkovní úpravy nástupních prostor areálu SUMTEX“ dle studie ze srpna 2011 
zpracované Ing. arch. Zdeňkem Reichlem nejpozději do 31. 5. 2013“ se mění na 
text „budoucí prodávající se zavazuje provést demolici stávající vrátnice na 
pozemku st.p.č. 682 v k.ú. Šumperk v rámci stavby „Venkovní úpravy nástupních 
prostor areálu SUMTEX“ dle studie ze srpna 2011 zpracované Ing. arch. Zdeňkem 
Reichlem a uvolnit pozemek p. č. 1229/1 v k.ú. Šumperk, který je z části užíván 
jako parkoviště, oboje nejpozději do 31. 5. 2013“.
Ostatní text usnesení zůstane beze změny.

Termín: 31.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

447/11 MJP - změna usnesení ZM č. 1806/10 ze dne 16. 9. 2010 – schválení 
budoucího prodeje zahrady u domu K. H. Máchy 15, Šumperk

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1806/10 ze dne 16. 9. 2010, ve znění usnesení ZM
č. 370/11 ze dne 22. 9. 2011, kterým bylo schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 
1316/14 v k.ú. Šumperk, budoucí kupující vlastníci bytových jednotek v domě 
K.H.Máchy 900/15, Šumperk.
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0073/2010/vr ze dne 
18. 1. 2011, které spočívají v:
- uznání slevy z kupní ceny ve výši 30.000,- Kč z důvodu provedené opravy 

oplocení po hranici p.p.č. 1316/14 při ul. Bezručově. Podíl slevy pro jednotlivé 
budoucí kupující bude stanoven dohodou mezi budoucími kupujícími a sleva 
bude započítána do poslední splátky kupní ceny, před uzavřením kupní 
smlouvy.

Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1806/10 ze dne 16. 9. 2010 
zůstávají beze změny.

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

448/11 MJP - nabídka prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích ve ZJE
o celkové výměře 107 641 m2 v k.ú. Dolní Temenice (or. pozemky za 
ul. Prievidzskou)

schvaluje
nevyužít nabídky prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na pozemcích ve 
zjednodušené evidenci původ GP p.č. 646, p.č. 647, p.č. 649, p.č. 650, p.č. 651, 
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p.č. 654, p.č. 848 a p.č. 854 o celkové výměře 107 641 m2 v k.ú. Dolní Temenice
za kupní cenu ve výši 780.000,- Kč dle znaleckého posudku ze dne 28. 4. 2011
V. K., která byla městu Šumperk učiněna JUDr. Jarmilou Šléškovou, soudní 
komisařkou, se sídlem Masarykovo nám. 12, Šumperk v rámci řízení o dědictví po 
zemřelém M. K.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

449/11 MJP - nabídka prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích ve ZJE
o celkové výměře 107 641 m2 v k.ú. Dolní Temenice (or. pozemky za 
ul. Prievidzskou)

schvaluje
neodkoupit spoluvlastnický podíl o velikosti 2/4 od V. C., Šumperk, a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 od L. P., Nový Malín, na pozemcích ve 
zjednodušené evidenci původ GP p.č. 646, p.č. 647, p.č. 649, p.č. 650, p.č. 651, 
p.č. 654, p.č. 848 a p.č. 854 o celkové výměře 107 641 m2 v k.ú. Dolní Temenice, 
za celkovou kupní cenu za oba podíly ve výši 7.500.000,- Kč (cena vychází ze 
znaleckého posudku ze dne 5. 12. 2011 Ing. Václava Vrážela).

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

450/11 MJP - zrušení usnesení ZM č. 295/11 ze dne 9. 6. 2011

ruší
usnesení ZM č. 295/11 ze dne 9. 6. 2011 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel

451/11 MJP - souhlasné prohlášení mezi městem Šumperk a Lesy České republiky

schvaluje
uzavření souhlasného 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 pozemkům p.č. 1254/1
o výměře 2 292 m2 a p.č. 1254/2 o výměře 155 m2 v k.ú. Horní Temenice do 
katastru nemovitostí ve prospěch České republiky, Lesů České republiky, s. p.

Termín: 29.02.2011
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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452/11 MJP - dopis J. S. ze dne 14. 11. 2011

bere na vědomí
dopis J. S., Šumperk, ze dne 14. 11. 2011 ve věci využití pozemků v jeho 
vlastnictví v k.ú. Dolní Temenice dle Územního plánu města Šumperka.

453/11 MJP - změna usnesení ZM č. 364/11 ze dne 22. 9. 2011 – prodej zahrady
u domu Vančurova 11, Šumperk

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 364/11 ze dne 22. 9. 2011, kterým byl schválen prodej 
p.p.č. 462/1, p.p.č. 2060/4 a st.p.č. 895/6, dle GP st.p.č. 895/6, p.p.č. 2060/4,
p.p.č. 462/1 p.p..č. 462/13, p.p.č. 462/14, p.p.č. 462/15, p.p.č. 462/16, p.p.č. 
462/17, p.p.č. 462/18, p.p.č. 462/19, p.p.č. 462/20, p.p.č. 462/21 a p.p.č. 462/22,
vše v k.ú. Šumperk spočívající ve změně výše stanového spoluvlastnického podílu 
na p.p.č.462/18 a st.p.č. 895/6 u kupujících: Z. A., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1043/20000 na st.p.č. 895/6 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1043/20000 na 
p.p.č. 462/18, S. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1043/20000 na st.p.č. 895/6 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1043/20000 na p.p.č. 462/18, J. a J. B., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1503/10000 na st.p.č. 895/6 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1503/10000 na p.p.č. 462/18, H. K., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1612/10000 na st.p.č. 895/6 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1612/10000 na p.p.č. 462/18, D. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1810/10000 
na st.p.č. 895/6 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1810/10000 na p.p.č. 462/18,
V. a D. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 2360/10000 na st.p.č. 895/6 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2360/10000 na p.p.č. 462/18, V. S., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1129/10000 na st.p.č. 895/6 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1129/10000 na p.p.č. 462/18, všichni bytem Šumperk, J. P., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 543/10000 na st.p.č. 895/6 a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 543/10000 na p.p.č. 462/18, bytem Šumperk.

Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 364/11 ze dne 22. 9. 2011 
zůstávají beze změny.

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

454/11 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1534/27 o výměře 322 m2, dle GP 
st.p.č. 6289 o výměře 85 m2 a p.p.č. 1534/27 o výměře 237 m2, vše v k.ú. 
Šumperk (výstavba rodinné domu – křižovatka ul. Chodské a Revoluční)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 4. 2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 654/07 ze dne 
19. 4. 2007 a usnesení ZM č. 390/7 ze dne 13. 9. 2007, č. 716/08 ze dne
24. 4. 2008, č. 1360/09 ze dne 17. 9. 2009 a č. 1360/09 ze dne 16. 9. 2010, 
kterými byl schválen příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1534/27 o výměře
322 m2, dle GP st.p.č. 6289 o výměře 85 m2 a p.p.č. 1534/27 o výměře 237 m2

v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: výstavba rodinného domu
- kupující: K. R., Šumperk
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- prodávající uznává kupujícímu jako kompenzaci nákladů na přeložku  
vodovodní přípojky slevu z kupní ceny ve výši 30.000,- Kč, která bude 
započítána oproti povinnosti doplatku kupní ceny

- pokud nebude povoleno užívání stavby rodinného domu st.p.č. 6289 v k.ú. 
Šumperk v termínu do 31. 12. 2012, zavazuje se kupující uhradit sjednanou 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Smluvní pokuta bude do 14 dnů ode dne 
výzvy k úhradě

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

455/11 MJP - změna usnesení ZM č. 360/11 ze dne 22. 9. 2011 – prodej pozemku pod 
domem Myslbekova 24 a zahrady k domu

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 360/11 ze dne 22. 9. 2011, kterým byl schválen prodej 
st.p.č. 998 a p.p.č. 546/6, vše v k.ú. Šumperk, spočívající ve změně schváleného 
předmětu prodeje u kupující A. S., Šumperk, kde nově bude: spoluvlastnický podíl 
o velikosti 4/10 na p.p.č. 546/6 v k.ú. Šumperk.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 360/11 ze dne 22. 9. 2011 
zůstávají beze změny.

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

456/11 Výsledky odborné studie MasterCard

vyslovuje nesouhlas
se způsobem pořízení studie a jejího následného zveřejnění, považuje ji za 
povrchní, neobjektivní a žádá vysvětlení a opravy nesprávně použitých údajů 
(policejní statistika, regionální data prezentovaná jako údaje za město, neověřené 
a nepodložené údaje z internetu v oblasti bydlení a mzdové úrovně).
V případě, že požadavku nebude vyhověno, žádáme, abychom v příštích letech 
nebyli do podobně povrchních studií zařazováni jako hodnocené město.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož

457/11 Výsledky odborné studie MasterCard

ukládá
starostovi města naformulovat a odeslat tvůrcům studie, dále těm, kteří nad 
projektem převzali záštitu, RNDr. Petru Nečasovi,  Dr. Ing. Jaromíru Drábkovi,
Ing. Kamilu Jankovskému a dále RNDr. Aleně Palečkové, která převzala patronát 
nad konferencí, nesouhlasné stanovisko v duchu usnesení ZM č. 456/11 a dále je 
zveřejnit ve Zpravodaji.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož
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458/11 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

ruší
usnesení č. 74/10 bod 3. a 4. ze dne 9. 12. 2010 z důvodu přijetí nových usnesení.

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Zapletal

459/11 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka

schvaluje

1. speciální podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města Šumperka

2. speciální podmínky pro poskytování dotací na činnost z rozpočtu města 
Šumperka

3. seznam vyjmenovaných akcí a činností v roce 2012

- Klášterní hudební slavnosti (6. ročník)
- Divadlo v parku 2012 (19. ročník)
- Klasika Viva (12. ročník)
- Špek (6. ročník)
- Preludium (39. ročník)
- Blues Alive (17. ročník)
- XXII. Mezinárodní folklorní festival CIOFF, IOV, Šumperk 2012
- Džemfest (13. ročník)
- Město čte knihu 2012 (8. ročník)
- Šumperský dětský sbor
- HK Mladí draci Šumperk o. s.
- FK SAN-JV ŠUMPERK o. s
- TJ Sokol Šumperk
- TJ Šumperk

4. časový harmonogram

- od 19. 12. 2011 zveřejnění podmínek na internetových stránkách města 
(včetně formulářů žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji v lednu 2012
(termín bude upřesněn)

- 2. 1. 2012 od 08:00 hod. zahájení podávání žádostí
- 12. 1. 2012 předložení návrhu  komise pro přidělování grantů a dotací do RM 

na rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na  ostatní akce a činnosti

- 26. 1. 2012 předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do ZM na 
rozvržení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti
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- 31. 1. 2012 do 14:45 hod. ukončení přijímání žádostí
- 1. 3. 2012 předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na 

rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty a dotace jednotlivým 
žadatelům do RM ke schválení a k doporučení pro rozhodnutí ZM

- 15. 3. 2012 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných
na granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení

Termín: 15.12.2011
Zodpovídá: Ing. Zapletal

460/11 Mimořádné odměny

schvaluje
1. mimořádné odměny předsedů výborů ZM a předsedům komisí RM, kteří jsou 

členy ZM, dle předloženého návrhu
2. mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM, dle předloženého 

návrhu
3. mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle  předloženého 

návrhu v souladu § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů

Termín: 16.12.2011
Zodpovídá: PaedDr. Holub

461/11 Mimořádné odměny

ukládá
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů.

Termín: 16.12.2011
Zodpovídá: předsedové výborů ZM

462/11 Statut Fondu životního prostředí

schvaluje
Statut Fondu životního prostředí s účinností od 1. 1. 2012.

Termín: 01.01.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

463/11 Dopisy O. S.

bere na vědomí
dopisy O. S. ze dne 19. 11. 2010 a ze dne 3. 11. 2011 a odpovědi PMŠ ze dne
2. 12. 2010 a ze dne 7. 11. 2011.
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464/11 Zápisy z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 7/20111 z jednání finančního výboru dne 28. 11. 2011 a zápis č. 8/2011 
z jednání finančního výboru dne 12. 12. 2011.

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




