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Spis. zn.: 4964/2012
č. j.: 4981/2012

U S N E S E N Í

z 11. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 26. 1. 2012

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.

465/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
134/11, 258/11, 270/11, 275/11, 276/11, 291/11, 292/11, 306/11, 308/11, 309/11, 
310/11, 328/11, 348/11, 356/11, 370/11, 376/11, 401/11, 402/11, 403/11, 404/11, 
412/11, 413/11, 414/11, 419/11, 420/11, 421/11, 422/11, 425/11, 426/11, 434/11, 
448/11, 449/11, 450/11, 456/11, 457/11, 458/11, 459/11, 460/11, 461/11, 462/11

466/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

  459/07 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1576/10 do 31.03.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1626/10 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1709/10 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
1711/10 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
    65/10 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  166/11 do 30.04.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  255/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  267/11 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  311/11 do 30.04.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  317/11 do 23.02.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  318/11 do 23.02.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  319/11 do 23.02.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  329/11 do 31.01.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  330/11 do 31.03.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  350/11 do 29.02.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  358/11 do 30.04.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  359/11 do 26.04.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  360/11 do 30.04.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  371/11 do 29.02.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel

467/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 569/03 ze dne 18. 12. 2003

ruší
usnesení ZM č. 569/03 ze dne 18. 12. 2003.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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468/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 1510/10 ze dne 28. 1. 2010

ruší
usnesení ZM č. 1510/10 ze dne 28. 1. 2010.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

469/12 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení ZM č. 353/11 ze dne 22. 9. 2011

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 353/11 ze dne 22. 9. 2011, kde místo trvalého pobytu R. K., Šumperk, 
bude Kralupy nad Vltavou.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

470/12 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení ZM č. 354/11 ze dne 22. 9. 2011

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 354/11 ze dne 22. 9. 2011, kde místo trvalého pobytu R. K., Šumperk, 
bude Kralupy nad Vltavou.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

471/12 Rozpočet města Šumperka na rok 2012

schvaluje
rozpočet města Šumperka na rok 2012 dle předloženého materiálu:

příjmy rozpočtu celkem 459.563 tis. Kč
výdaje rozpočtu celkem 450.687 tis. Kč
přebytek z minulých let   28.934 tis. Kč
úvěr   20.000 tis. Kč
splátky jistin úvěrů   57.810 tis. Kč

Rozpočty fondů města Šumperka:  sociálního
                                                           životního prostředí
                                                           na úpravu zevnějšku

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

472/12 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2012

schvaluje
rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2012 na granty a 
dotace v celkové výši 3,5 mil. Kč takto:

- granty a dotace na činnost 1.600.000,- Kč
- vyjmenované akce a činnosti 1.850.000,- Kč
- finanční rezerva      50.000,- Kč
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Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

473/12 Strategie prevence kriminality v Šumperku na léta 2012-2015

schvaluje
Strategii prevence kriminality v Šumperku na léta 2012-2015.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

474/12 Dodatek ke smlouvě na VFP – Divadlo Šumperk s. r. o.

schvaluje
změnu termínu čerpání a vyúčtování poskytnuté veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka Divadlu Šumperk s. r. o. na opravu vchodu do suterénu divadla ul. Komenského 
312/3, Šumperk, ve výši 92.166,-- Kč z termínu do 31. 12. 2011 na termín do 31. 5. 2012.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

475/12 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje 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. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2011, 
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní 
terminál a herní místo lokálního herního systému, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012,
a to ke dni 27. 1. 2012.

Termín: 27.01.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

476/12 MJP - prodej pozemků oddělených z pozemku p.č. 709/31 v k.ú. Dolní Temenice – lokalita 
výstavby za ul. Prievidzskou

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 1. 2012 do 18. 1. 2012 dle usnesení rady města č. 1878/11 ze dne
30. 12. 2011, prodat části pozemku p.č. 709/31 v k.ú. Dolní Temenice, oddělené 
geometrickým plánem č. 810-610/2011, zpracovaným geodetickou společností Vozda, s. r. o.,
a označené tímto geometrickým plánem jako pozemky p.č. 709/74 o výměře 1 m2,
p.č. 709/75 o výměře 3 m2, p.č. 709/76 o výměře 5 m2 a p.č. 709/77 o výměře 14 m2, vše 
v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek:

- prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461
- kupující: FORTEX-AGS, a. s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 65138163
- účel: majetkoprávní vypořádání pozemků - zahrad k domům v dané lokalitě dle skutečného 

zaměření stavu
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením GP
- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN
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Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

477/12 MJP - prodej pozemku st.p.č. 641 – zastavěná plocha a nádvoří (pozemek pod stavbou komína 
u kotelny K1 – ul. Prievidzská v Šumperku) v k.ú. Dolní Temenice

schvaluje
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 12. 2011 do 21. 12. 2011 dle usnesení rady města č. 1768/11 ze dne
1. 12. 2011, prodej pozemku st.p.č. 641 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2  
(pozemek pod stavbou komína u kotelny K1 – ul. Prievidzská v Šumperku) v k.ú. Dolní 
Temenice.

Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461

Kupující: Podniky města Šumperka, a. s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk,
IČ 65138163

Účel: sjednocení vlastnictví stavby komínu a pozemku pod stavbou

Kupní cena: 400,- Kč/m2

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

478/12 MJP - realizace odkupu kanalizačních přípojek v lokalitě Pavlínina dvora a Domu kultury 
v Šumperku od společnosti VHZ a. s.

schvaluje
odkup 10 kusů rekonstruovaných kanalizačních přípojek v lokalitě Pavlínina dvora a Domu 
kultury v Šumperku, které odvádí odpadní vody z objektu jižního křídla Pavlínina dvora, stavby 
parkoviště u Domu kultury v Šumperku a přilehlého parku, jež jsou ve vlastnictví města 
Šumperka.

Prodávající: Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk,
IČ 47674954

Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461

Kupní cena: 343.438,- Kč + DPH
Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

479/12 MJP - návrh zástupce města Šumperka do představenstva společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a. s., na mimořádné valné hromadě společnosti dne 31. 1. 2012

navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, Ing. Libora Dostála, bytem Olomouc, jako zástupce města Šumperka,
do představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., IČ 47674954, se 
sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, a současně ZM pověřuje starostu Mgr. Zdeňka Brože 
hlasovat pro odvolání člena představenstva Ing. Jiřího Vepřka, bytem Šumperk, 
z představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., IČ 47674954, se 
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sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, a to na mimořádné valné hromadě společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, která se uskuteční dne 31. 1. 2012.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

480/12 MJP - žádost L. B. o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy (pozemek u domu 
Starobranská 20, Šumperk)

schvaluje
vyhovět žádosti L. B., Bludov, a prodloužit termín k uzavření kupní smlouvy danou čl. V. 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní č. OBCH/0027/2011 tak, že nový termín 
k uzavření kupní smlouvy  je 31. 12. 2012.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

481/12 MJP - prodej p.p.č. 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 276/10 a 276/11 v k.ú. Šumperk (zahrada
u domu Langrova 34, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od
5. 12. 2011 do 21. 12. 2011 dle usnesení rady města č. 1771/11 ze dne 1. 12. 2011, prodej 
části pozemku p.č. 278/1 a části pozemku p.č. 276/9, dle GP p.p.č. 278/1 o výměře 209 m2, 
p.p.č. 278/2 o výměře 81 m2, p.p.č. 278/3 o výměře 235 m2, p.p.č. 278/4 o výměře 84 m2, 
p.p.č. 276/10 o výměře 246 m2 a p.p.č. 276/11 o výměře 180 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek:
- účel prodeje: vstup a zahrada k domu Langrova 34 včetně oplocení přilehlého k chodníku 

při ulici Temenické
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: I. H., Šumperk, p.p.č. 278/3, p.p.č. 278/4 a p.p.č. 276/10, včetně oplocení  
přilehlého k chodníku při ulici Temenické
I. H., Šumperk, podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 278/1, R. L., Olomouc, N. L. M., Šumperk,
podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 278/1, K. a B. Ch., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/4 na p.p.č. 278/1, R. R., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č 278/1
R. L., Olomouc, N. L. M., Šumperk, podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 278/2 a p.p.č. 276/11,
K. a B. Ch., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 278/2 a p.p.č. 
276/11, R. R., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č 278/2 a p.p.č. 
276/11

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, a správní poplatek za 
zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

482/12 MJP - zastupování města Šumperk

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 13/10 ze dne 8. 11. 2010 týkající se zastupování starosty města v jeho 
nepřítomnosti. Výše uvedené usnesení se mění tak, že se doplňuje o následující ustanovení: 
V případě nepřítomnosti starosty a současně 1. místostarosty jedná a rozhoduje ve všech 
věcech, které jsou svěřeny starostovi, 2. místostarosta.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož
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483/12 MJP - zastupování města Šumperk

svěřuje
1. místostarostovi působnost a stanoví odpovědnost pro vykonávání a zabezpečování úkolů 
v samostatné působnosti v oblasti správních a vnitřních věcí, životního prostředí, výstavby, 
živností, sociálních věcí, školství, kultury a vnějších vztahů. V případě nepřítomnosti
1. místostarosty určuje ZM zastupování v pořadí: starosta, 2. místostarosta.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

484/12 MJP - zastupování města Šumperk

svěřuje
2. místostarostovi působnost a stanoví odpovědnost pro vykonávání a zabezpečování úkolů 
v samostatné působnosti v oblasti finanční a plánovací, majetkoprávní, strategického rozvoje, 
územního plánování a investic a dopravy. V případě nepřítomnosti 2. místostarosty určuje ZM 
zastupování v pořadí: starosta, 1. místostarosta.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

485/12 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1462/13 o výměře 335 m2 v k.ú. Šumperk (or. u domu 
Banskobystrická 25, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 5. 12. 2011 do 21. 12. 2011 dle usnesení rady města č. 1749/11 ze dne 1. 12. 2011,
budoucí prodej p.p.č. 1462/13 o výměře 335 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu na st.p.č. 1446 v k.ú. Šumperk
- budoucí kupující: M. a Z. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, S. a J. Č., spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/4, B. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, všichni bytem Šumperk,
a R. T., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, bytem Ostrava

- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupní cena bude uhrazena ve 12 splátkách. Při podpisu smlouvy bude uhrazena 1. splátka 
ve výši min. 10 % kupní ceny a dále bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách, 
nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději
do 31. 5. 2013

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

486/12 MJP - prodej části p.p.č. 709/17, dle GP p.p.č. 709/73 o výměře 23 m2 v k.ú. Dolní Temenice 
(or. nová výstavba za ul. Prievidzskou, nově ul. Bojnická, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 29. 6. 2011 do 18. 7. 2011 dle usnesení rady města č. 1165/11 ze dne 23. 6. 2011,
prodej části p.p.č. 709/17, dle GP p.p.č. 709/73 o výměře 23 m2 v k.ú. Dolní Temenice,
za těchto podmínek:
- účel prodeje: rozšíření zahrady
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: L. a L. F., Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy
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- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí

- kupující jsou povinni strpět zapsané věcné břemeno zřizování a provozování sítí na p.p.č. 
709/17 v k.ú. Dolní Temenice

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

487/12 MJP - realizace prodeje st.p.č. 814 o výměře 223 m2, p.p.č. 362/1 o výměře 401 m2 a p.p.č. 
362/2 o výměře 346 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. u domu Nerudova 5, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 20. 5. 2008 do 4. 6. 2008 dle usnesení rady města č. 2176/08 ze dne 15. 5. 2008 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 782/08 ze dne 19. 6. 2008, kterým byl vydán příslib 
prodeje, realizaci prodeje st.p.č. 814 o výměře 223 m2, p.p.č. 362/1 o výměře 401 m2 a p.p.č. 
362/2 o výměře 346 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu na st.p.č. 1446 v k.ú. Šumperk
- kupní cena: a) st.p.č. 814................................105,- Kč/m2

b) p.p.č. 362/2 a 362/1..............300,- Kč/m2

- kupující: G. G., Šumperk, podíl ve výši 1/5 na p.p.č. 362/1 a p.p.č. 362/2 a podíl ve výši 
196/1000 na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk, I. M., Šumperk, podíl ve výši 1/10 na p.p.č. 
362/1 a p.p.č. 362/2 a podíl ve výši 175/2000 na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk, V. O., 
Šumperk, podíl ve výši 1/10 na p.p.č. 362/1 a p.p.č. 362/2 a podíl ve výši 175/2000 na 
st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk, Z. a I. B., Šumperk, podíl ve výši 1/5 na p.p.č. 362/1 a p.p.č. 
362/2 a podíl ve výši 161/1000 na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk, R. a K. H., Šumperk, podíl 
ve výši 1/5 na p.p.č. 362/1 a p.p.č. 362/2 a podíl ve výši 209/1000 na st.p.č. 814 v k.ú. 
Šumperk, a A. a J. Š., Šumperk, podíl ve výši 1/5 na p.p.č. 362/1 a p.p.č. 362/2 a podíl ve 
výši 259/1000 na st.p.č. 814 v k.ú. Šumperk

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

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

488/12 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1999/5 o výměře 309 m2 a st.p.č. 1594/2 o výměře 401 m2,
dle měřičského náčrtu p.p.č. 3202 o výměře 42 m2, p.p.č. 3204 o výměře 77 m2, p.p.č. 3203
o výměře 51 m2, p.p.č. 1999/41 o výměře 60 m2, p.p.č. 1999/40 o výměře 54 m2, p.p.č. 
1999/39 o výměře 58 m2, p.p.č. 1999/38 o výměře 55 m2, p.p.č. 1999/5 o výměře 118 m2

a st.p.č. 1594/2 o výměře 209 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. u domu Reissova 23, 25, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 28. 7. 2011 do 15. 8. 2011 dle usnesení rady města č. 1277/11 ze dne 21. 7. 2011,
budoucí prodej p.p.č. 1999/5 o výměře 309 m2 a st.p.č. 1594/2 o výměře 401 m2, dle 
měřičského náčrtu p.p.č. 3202 o výměře 42 m2, p.p.č. 3204 o výměře 77 m2, p.p.č. 3203
o výměře 51 m2, p.p.č. 1999/41 o výměře 60 m2, p.p.č. 1999/40 o výměře 54 m2, p.p.č. 
1999/39 o výměře 58 m2, p.p.č. 1999/38 o výměře 55 m2, p.p.č. 1999/5 o výměře 118 m2 a 
st.p.č. 1594/2 o výměře 209 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: vstup a vjezd k domu Reissova 23 a 25, zahrada k domu Reissova 23
- budoucí kupující: J. Č., p.p.č. 1999/38, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 

1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 3202, D. S., p.p.č. 1999/41, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/11 na p.p.č. 3202, P. V., p.p.č. 3203, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 3202, E. W., p.p.č. 1999/5, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/11 na p.p.č. 3202, všichni bytem Šumperk, M. a L. H., p.p.č. 1999/39, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 
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3202, bytem Rapotín, T. P., p.p.č. 3204, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 3202, bytem Libina, M. T., p.p.č. 
1999/40, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/11 na p.p.č. 3202, bytem Vikýřovice, M. a E. Č., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/11 na p.p.č. 3202, Z. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 
3202, všichni bytem Šumperk, A. L., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 3202, 
bytem Šumperk, a M. a D. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 3202, bytem
Hoštejn a Zborov

- kupní cena: 300,- Kč/m2

- při podpisu smlouvy budoucí kupní bude uhrazena 1. splátka ve výši min. 10 % kupní ceny 
a dále bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců. Kupující Č., 
Z. K., A. L. a N. uhradí kupní cenu při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny všemi kupujícími, 
nejpozději do 31. 5. 2013

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní budou dohodou ukončeny nájemní smlouvy
- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 

budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili, tak aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

489/12 MJP - změna usnesení ZM č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006 – budoucí prodej části p.p.č. 290/1 
o výměře cca 260 m2 a části p.p.č. 2230 o výměře cca 70 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. 
Okružní, Šumperk)

schvaluje
změnit usnesení ZM č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006, kterým byl schválen budoucí prodej části 
p.p.č. 290/1 o výměře cca 260 m2 a části p.p.č. 2230 o výměře cca 70 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, M. a J. T., Šumperk, která spočívá:
- ve změně účelu prodeje, kdy nově bude stanoven účel: výstavba rodinného domu
- v navýšení kupní ceny z 300,- Kč/m2 na 600,- Kč/m2

- v doplnění podmínek výstavby:
- výstavba rodinného domu bude zkoordinována s výstavbou rekonstrukce ul. Okružní a 

Ztracené
- nejpozději do června roku 2012 budou uloženy inženýrské sítě v tělese komunikace 

Okružní a Ztracená
- územní rozhodnutí na výstavbu nebo potvrzené ohlášení výstavby rodinného domu 

bude předloženo budoucímu prodávajícímu nejpozději do 31. 5. 2012 a stavba bude 
kolaudována nebo povolena k užívání do 30. 9. 2014

- osazení domu bude odsouhlaseno odborem RUI a to po předchozím vyjádření 
projektanta ul. Okružní a Ztracená Ing. Luďkem Cekrem

- výstavbou nebude dotčen prostor 9 m (od sloupu veřejného osvětlení) x 3 m, kde 
budou umístěny kontejnery

- město Šumperk, jako budoucí prodávající, se zavazuje, že po odsouhlasení výstavby 
rodinného domu odborem RUI uzavře s budoucími kupujícími, jako stavebníky 
rodinného domu, Smlouvu s právem provést stavbu rodinného domu na části 
předmětu budoucího prodeje dle usnesení ZM č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006

- vlastnické právo k předmětu budoucího prodeje bude převedeno po dokončení 1 m 
hrubé stavby nad terénem za předpokladu dokončení rekonstrukce ul. Okružní a 
Ztracené, nejpozději do 30. 9. 2014

- změna usnesení bude sjednaná dodatkem ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní 
označené jako obch 19/2006/Vr

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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490/12 MJP - prodej p.p.č. 1999/9 o výměře 308 m2 a části st.p.č. 1746/2 o výměře 405 m2, dle GP 
p.p.č. 1999/9 o výměře 83 m2, p.p.č. 1999/42 o výměře 58 m2, p.p.č. 1999/43 o výměře
52 m2, p.p.č. 1999/44 o výměře 65 m2, p.p.č. 1999/45 o výměře 66 m2, p.p.č. 3206
o výměře 85 m2 a st.p.č. 1746/2 o výměře 304 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. pozemky u domu 
Denisova 8, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného stanoveným způsobem od 14. 11. 2011 
do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1666/11 ze dne 10. 11. 2011, prodej p.p.č. 
1999/9 o výměře 308 m2 a části st.p.č. 1746/2 o výměře 405 m2, dle GP p.p.č. 1999/9
o výměře 83 m2, p.p.č. 1999/42 o výměře 58 m2, p.p.č. 1999/43 o výměře 52 m2, p.p.č. 
1999/44 o výměře 65 m2, p.p.č. 1999/45 o výměře 66 m2, p.p.č. 3206 o výměře 85 m2 a 
st.p.č. 1746/2 o výměře 304 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: J. a E. K., p.p.č. 1999/42 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 
1746/2, D. T., p.p.č. 1999/9 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1746/2,
Z. a Š. V., p.p.č. 3206 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1746/2, R. Z., p.p.č. 
1999/45 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1746/2, J. Š., p.p.č. 1999/44 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1746/2, všichni bytem Šumperk, a J. P., 
p.p.č. 1999/43 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1746/2, bytem 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 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

491/12 MJP - realizace prodeje st.p.č. 755/4 o výměře 482 m2,  st.p.č. 755/5 o výměře 129 m2 a 
p.p.č. 1296/7 o výměře 454 m2, dle GP st.p.č. 755/4 o výměře 397 m2, p.p.č. 3208/1
o výměře 137 m2, p.p.č. 3208/2 o výměře 13 m2, p.p.č. 3208/3 o výměře 18 m2, p.p.č. 
3208/4 o výměře 18 m2, p.p.č. 3208/5 o výměře 18 m2, p.p.č. 3208/6 o výměře 23 m2, p.p.č. 
1296/7 o výměře 88 m2, p.p.č. 1296/14 o výměře 88 m2, p.p.č. 1296/15 o výměře 88 m2, 
p.p.č. 1296/16 o výměře 88 m2 a p.p.č. 1296/17 o výměře 88 m2, vše v k.ú. Šumperk
(or. u domu Jesenická 25, 25A, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 1. 4. 2008 do 17. 4. 2008 dle usnesení rady města č. 1971/08 ze dne 27. 3. 2008 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 780/08 ze dne 19. 6. 2008, kterým byl vydán příslib 
prodeje, realizaci prodeje st.p.č. 755/4 o výměře 482 m2, st.p.č. 755/5 o výměře 129 m2 a 
p.p.č. 1296/7 o výměře 454 m2, dle GP st.p.č. 755/4 o výměře 397 m2, p.p.č. 3208/1
o výměře 137 m2, p.p.č. 3208/2 o výměře 13 m2, p.p.č. 3208/3 o výměře 18 m2, p.p.č. 
3208/4 o výměře 18 m2, p.p.č. 3208/5 o výměře 18 m2, p.p.č. 3208/6 o výměře 23 m2, p.p.č. 
1296/7 o výměře 88 m2, p.p.č. 1296/14 o výměře 88 m2, p.p.č. 1296/15 o výměře 88 m2, 
p.p.č. 1296/16 o výměře 88 m2 a p.p.č. 1296/17 o výměře 88 m2, včetně součástí a 
příslušenství (stromů, zídek a oplocení), vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada a zajištění přístupu a příjezdu k domům Jesenická 25, 25A, Šumperk
- kupní cena: st.p.č. 755/4 (dle GP st.p.č. 755/4, díl „g“ a díl „f“).......200,- Kč/m2

ostatní pozemky nově označené GP.................................300,- Kč/m2

- kupující: L. S., Šumperk, p.p.č. 1296/17, p.p.č. 3208/5, spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 a 
st.p.č. 755/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 3208/1, T. a D. S., Šumperk, 
p.p.č. 1296/15, p.p.č. 3208/6, spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na st.p.č. 755/4 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 3208/1, H. H., Šumperk, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 765/4, F. a K. K., p.p.č. 1296/14, p.p.č. 3208/2, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na st.p.č. 755/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na 
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p.p.č. 3208/1, J. Z., p.p.č. 1296/7, p.p.č. 3208/3, spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na 
st.p.č. 755/4 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 3208/1, M. L., p.p.č. 
1296/16, p.p.č. 3208/4, spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na st.p.č. 755/4 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 3208/1, všichni bytem Šumperk

- kupující uhradí doplatek kupní ceny přede dnem podpisu kupní smlouvy, nejpozději do
30. 4. 2012, před vkladem vlastnického práva do katastru

- kupující jsou povinni strpět zapsané věcné břemeno vjezdu na st.p.č. 755/4 v k.ú. 
Šumperk spočívající v právu vjezdu a průchodu

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

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

492/12 MJP - realizace prodeje p.p.č. 366/5 o výměře 464 m2 v k.ú. Šumperk (or. u domu
Žerotínova 20, Šumperk)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2544/08 ze dne 7. 8. 2008 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 874/08 ze dne 11. 9. 2008, kterým byl vydán příslib 
prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 366/5 o výměře 464 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu Žerotínova 20, Šumperk
- kupní cena: 300,- Kč/m2, kupní cena byla uhrazena v souladu se smlouvou 

obch/0002/2009/Vr
- kupující: Z. J., A. a J. R., R. Š. a D. T., každý spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, všichni 

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

v hodnotě 1.000,- Kč kolkové známky
Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

493/12 MJP - uzavření splátkového kalendáře a prominutí poplatku z prodlení

schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s M. D., Šumperk, nájemcem obecního bytu 
číslo 2 na adrese Banskobystrická v Šumperku na dlužnou částku 102.247,- Kč, a to za 
podmínek:
Délka splatnosti 60 měsíců
Datum splátky do 25. dne v měsíci
Měsíční splátka min. 1.710,- Kč
Přednostně budou doplaceny náklady řízení v částce 24.603,- Kč.
Nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek.

Termín: 15.02.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

494/12 MJP - uzavření splátkového kalendáře a prominutí poplatku z prodlení

schvaluje
prominout a nevyměřovat poplatek z  prodlení M. D., Šumperk, vzniklý z žalovaných a již 
uhrazených pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním obecního bytu č. 2 na 
adrese Banskobystrická v Šumperku za podmínky, že jmenovaná uhradí v rámci schváleného 
splátkového kalendáře celkovou dlužnou částku nákladů řízení ve výši 24.603,- Kč.

Termín: 30.06.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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495/12 MJP - budoucí výkup části p.p.č. 1060/1 v k.ú. Šumperk v souvislosti se stavbou
„Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“

schvaluje
budoucí koupi p.p.č. 1060/1 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka 

Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. Šumperk“
- budoucí prodávající: J. K., Šumperk
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461
- kupní cena: 100,- Kč/m2

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu stavby 
„Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. 
Šumperk“ uhradí město Šumperk

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 let od účinnosti změny Územního plánu 
Šumperk vydaného dne 22. 9. 2011, jejíž předmětem bude změna plochy smíšené výrobní 
na pozemku p.č. 1060/1 v k.ú. Šumperk z plochy územní rezervy na plochu rozvojovou

- podmínkou pro uzavření vlastní kupní smlouvy je pravomocná kolaudace stavby 
„Cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, úsek k.ú. 
Šumperk“, výmaz zástavního práva váznoucího na pozemku, který bude předmětem 
koupě, a schválení vlastního prodeje v Zastupitelstvu města Šumperka

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

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

496/12 MJP - změna usnesení ZM č. 357/11 ze dne 22. 9. 2011 – prodej p.p.č. 879/4 v k.ú. Dolní 
Temenice (or. lokalita u AGRITECU)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 357/11 ze dne 22. 9. 2011, kterým byla schválena realizace prodeje 
části p.p.č. 899 a části 879/4 v k.ú. Dolní Temenice, spočívající ve stanovení kupní ceny
z 300,- Kč/m2 na 200,- Kč/m2.

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

497/12 Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 8b - podání žádosti o dotaci

schvaluje
- realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku - etapa 8b“ 

v roce 2012
- podání žádosti o dotaci z programu MMR „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 

2012“ v max. výši 4 mil. Kč
Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

498/12 Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v letech 2013 a 2014 na zajištění 
předfinancování a financování projektu „Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky, k.ú. Šumperk, 
CZ.1.12/1.3.00/22.01357“ v souhrnné výši celkových způsobilých výdajů 10.473.916,- Kč, 
z toho dotace ÚRR (75 %) tj. 7.855.436,- Kč, podíl obce (25 %) tj. 2.618.480,- Kč a vyčlenění 
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finančních prostředků potřebných na krytí nezpůsobilých výdajů vzniklých v souvislosti 
s realizací projektu.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

499/12 Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění údržby infrastruktury 
vybudované v rámci projektu „Cyklostezka Šumperk-Dolní Studénky, k.ú. Šumperk“ po celou 
dobu udržitelnosti projektu, tj. minimálně do konce roku 2019.

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Ing. Suchomel

500/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka - podmínky pro poskytování

ruší
usnesení č. 74/10 bod 1. a 2. ze dne 9. 12. 2010 a usnesení č. 459/11 bod 2. ze dne
15. 12. 2011 z důvodu přijetí nových usnesení.

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

501/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka - podmínky pro poskytování

schvaluje

1. obecné podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka

2. speciální podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka na činnost 
organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů

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

Termín: 26.01.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

502/12 Studie MasterCard 2011

bere na vědomí
dopis starosty města ve věci nesouhlasného stanoviska ke studii MasterCard 2011 zaslaný 
v souladu s usnesením ZM č. 457/11 ze dne 15. 12. 2011.

503/12 Interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 15. 12. 2011

bere na vědomí
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 15. 12. 2011.
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504/12 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 9/2012 z jednání finančního výboru dne 9. 1. 2012.

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