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Spis. zn.: 10524/2012
č. j.: 14636/2012

U S N E S E N Í

z 12. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 23. 2. 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.

505/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
1653/10, 346/11, 352/11, 355/11, 357/11, 363/11, 364/11, 365/11, 367/11, 368/11, 
388/11, 423/11, 424/11, 428/11, 429/11, 430/11, 431/11, 432/11, 446/11, 467/12, 
468/12, 469/12, 470/12, 471/12, 472/12, 473/12, 475/12, 479/12, 482/12, 483/12, 
484/12, 493/12, 500/12, 501/12

506/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

  317/11 do 15.03.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  318/11 do 15.03.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  319/11 do 15.03.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  329/11 do 29.02.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  361/11 do 30.10.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  366/11 do 31.03.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  369/11 do 30.04.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  427/11 do 29.02.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel

507/12 Ceny města Šumperka za rok 2011 - vyhodnocení

uděluje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Ceny města Šumperka za rok 2011 v těchto kategoriích:

Kultura Šumperský dětský sbor Motýli
Sport Jarmila Klimešová
Významný počin v humanitární
a sociální oblasti Nízkoprahové denní centrum Armády spásy v Šumperku
Vzdělávání Česká zemědělská univerzita v Praze
Podnikání Pramet Tools s. r. o. Šumperk, Ing. Petr Beneš, MBA
Architektura – rekonstrukce Pekárna U císaře Josefa II.
Životní prostředí a ekologie Kolektiv pracovníků střediska ekologické výchovy

Vily Doris
Cena mladých Teens jazzband Velké Losiny
Přínos městu František Čech

Termín: 23.02.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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508/12 Zvláštní cena města Šumperka

uděluje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zvláštní cenu města Šumperka Ludmile Švédové za celoživotní přínos 
městu v oblasti sportu.

Termín: 23.02.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

509/12 MJP - vyhlášení moratoria na prodej pozemků v zahrádkářských koloniích, které jsou 
umístěny na pozemcích města

schvaluje
moratorium na prodej souboru pozemků ve vlastnictví města Šumperk, které tvoří 
zahrádkářské kolonie v obci Šumperk – katastrálním území Šumperk a Dolní Temenice s tím, 
že vyhlášené moratorium bude v platnosti do 30. 6. 2017.

Termín: 23.02.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

510/12 MJP - usnesení ZM č. 366/11 ze dne 22. 9. 2011 – prodej N. (or. restaurace mezi
ul. Bachmačskou a Jesenickou)

schvaluje
trvat na kupní ceně stanovené usnesením ZM č. 366/11 ze dne 22. 9. 2011, kterým byl 
schválen prodej části p.p.č. 1560/1 o výměře 22 m2 kupujícím K. a M. N., Hrabišín, s tím, že 
pokud nebude kupujícími písemně potvrzeno do 14 dnů ode dne obdržení usnesení, že 
souhlasí s podmínkami prodeje stanovenými usnesením ZM č. 366/11, bude toto usnesení 
zrušeno pro bezpředmětnost.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

511/12 MJP - budoucí prodej st.p.č. 1824/2 o výměře 346 m2, p.p.č. 1998/6 o výměře
162 m2 a p.p.č. 3020 o výměře 16 m2, dle GP p.p.č. 3209/1 o výměře 110 m2, p.p.č. 
3209/2 o výměře 167 m2, p.p.č. 1998/9 o výměře 90 m2, p.p.č. 1998/8 o výměře 
69 m2 a p.p.č. 1998/6 o výměře 88 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Denisova 1)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 5. 2011 do 18. 5. 2011 dle usnesení rady města č. 779/11 ze dne 28. 4. 2011, budoucí 
prodej st.p.č. 1824/2 o výměře 346 m2, p.p.č. 1998/6 o výměře 162 m2 a p.p.č. 3020
o výměře 16 m2, dle GP p.p.č. 3209/1 o výměře 110 m2, p.p.č. 3209/2 o výměře 167 m2, 
p.p.č. 1998/9 o výměře 90 m2, p.p.č. 1998/8 o výměře 69 m2 a p.p.č. 1998/6 o výměře
88 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 

10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 
11 měsíců

- budoucí kupující: M. a E. A., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 3209/2, V. S., 
p.p.č. 1998/8, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na p.p.č. 3209/1 a spoluvlastnický 
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podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 3209/2, D. T., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
1998/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3209/2 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/6 na p.p.č. 3209/1, Z. P., p.p.č. 1998/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 
na p.p.č. 3209/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 3209/2, všichni bytem 
Šumperk, a T. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1998/9, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3209/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 
3209/1, bytem Loděnice

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

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději
k datu 30. 9. 2013

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

- budoucí kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

512/12 MJP - budoucí prodej části st.p.č. 1745/2 o výměře 376 m2 a p.p.č. 1999/10
o výměře 308 m2,  dle GP st.p.č. 1745/2 o výměře 184 m2, p.p.č. 3214 o výměře
202 m2, p.p.č. 1999/10 o výměře 97 m2, p.p.č. 1999/46 o výměře 54 m2, p.p.č. 
1999/47 o výměře 36 m2, p.p.č. 1999/48 o výměře 37 m2 a p.p.č. 1999/49
o výměře 73 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Denisova 6)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1690/11 ze dne 10. 11. 2011, 
budoucí prodej  části st.p.č. 1745/2 o výměře 376 m2 a p.p.č. 1999/10 o výměře 308 m2, dle 
GP st.p.č. 1745/2 o výměře 184 m2, p.p.č. 3214 o výměře 202 m2, p.p.č. 1999/10 o výměře 
97 m2, p.p.č. 1999/46 o výměře 54 m2, p.p.č. 1999/47 o výměře 36 m2, p.p.č. 1999/48
o výměře 37 m2 a p.p.č. 1999/49 o výměře 73 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 

10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 
11 měsíců

- budoucí kupující: Z. B., p.p.č. 1999/48 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 
1745/2, A. K., p.p.č. 1999/49 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1745/2,
R. a E. M., p.p.č. 1999/10, p.p.č. 1999/46, p.p.č. 3214 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
2/8 na st.p.č. 1745/2, H. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1745/2 a L. Z., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1745/2, všichni bytem Šumperk, M. O., 
p.p.č. 1999/47 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1745/2, bytem Šumperk, 
a S. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 1745/2, bytem Šumperk

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

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději
k datu 30. 9. 2013

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

- budoucí kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu
- budoucí kupující R. a E. M. souhlasí, aby společně s prodejem p.p.č. 3214 bylo zřízeno ve 

prospěch A. K. věcné břemeno přístupu tak, jak je graficky znázorněno v geometrickém 
plánu číslo 6047-124/2011, věcné břemeno bude úplatné s jednorázovou úhradou
100,- Kč

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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513/12 MJP - realizace prodeje p.p.č. 1239/27 o výměře 1 785 m2, st.p.č. 1801
o výměře 66 m2, dle GP číslo 5739-115/2010 p.p.č. 1239/27 a st.p.č. 1801
o výměře 171 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. nová výstavba vedle restaurace Zátiší při ul. 
M. R. Štefánika)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 4. 1. 2007 do 19. 1. 2007 dle usnesení rady města č. 227/06 ze dne 29. 12. 2006 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 184/07 ze dne 8. 3. 2007, usnesení zastupitelstva 
města č. 481/07 ze dne 25. 10. 2007 a usnesení zastupitelstva města č. 323/11 ze dne
21. 7. 2011, kterými byl vydán a doplněn příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1239/27
o výměře 1 785 m2, st.p.č. 1801 o výměře 66 m2, včetně zděné zídky po hranici p.p.č. 
1239/27, dle GP číslo 5739-115/2010 p.p.č. 1239/27 a st.p.č. 1801 o výměře 171 m2, vše
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: výstavba polyfunkčního domu
- kupní cena: 820,- Kč/m2, stanoveno smlouvou obch 28/2007
- kupující: A. V., Šumperk, a E. Č. V., Praha
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

514/12 MJP - souhlasné prohlášení mezi městem Šumperk a PF ČR – převod pozemků
v k.ú. Dolní Temenice, které jsou historickým majetkem města

schvaluje
uzavřít  souhlasné prohlášení mezi městem Šumperk, se  sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, a Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3,
PSČ 130 00, IČ 45797072, na základě kterého dojde k zápisu vlastnického práva k části 
pozemku ve ZJE původ PK parcela č. 407 v k.ú. Dolní Temenice, geometrickým plánem
č. 805-208/2011 ze dne 3. 11. 2011 označené jako p.p.č. 349/8 o výměře 213 m2 a p.p.č. 
503/5 o výměře 33 m2 v k.ú. Dolní Temenice, do katastru nemovitostí ve prospěch města 
Šumperka, neboť tyto pozemky jsou historickým majetkem nabytým v souladu s § 2 zákona
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z ČR do vlastnictví obcí, v platném znění.

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

515/12 MJP - budoucí prodej st.p.č. 1000/2 o výměře 98 m2 a p.p.č. 546/8 o výměře
269 m2, p.p.č. 546/8 rozdělen GP na p.p.č. 546/8 o výměře 134 m2 a p.p.č. 546/14 
o výměře 134 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Myslbekova 20)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od  28. 7. 2011 do 15. 8. 2011 dle usnesení rady města č. 1284/11 ze dne 21. 7. 2011, 
budoucí prodej st.p.č. 1000/2 o výměře 98 m2 a dle GP z p.p.č.546/8 vytvořeny nově parcely -  
p.p.č. 546/8 o výměře 134 m2 a p.p.č. 546/14 o výměře 134 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek:
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu
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- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 
10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 
11 měsíců

- budoucí kupující: M. a D. N., p.p.č. 546/14 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na st.p.č. 
1000/2, oba bytem Hoštejn, H. F., p.p.č. 546/8 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na 
st.p.č. 1000/2, bytem Šumperk, a B. T., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na st.p.č. 
1000/2, bytem Jeseník

- pokud nebude smlouva o smlouvě budoucí kupní podepsána M. a D. N., Hoštejn, do
31. 3. 2012, bude usnesení v části kupujících N. změněno a nahrazeno dalším kupujícím

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

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději
k datu 30. 9. 2013

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

- budoucí kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

516/12 MJP - změna usnesení ZM č. 481/12 ze dne 26. 1. 2012

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 481/12 ze dne 26. 1. 2012 v části týkající se prodeje p.p.č. 276/11 a 
p.p.č. 278/2 v k.ú. Šumperk: kupující R. L., Olomouc, N. L. M., Šumperk, podíl o velikosti 
50/100 na p.p.č. 278/2 a p.p.č. 276/11, K. a B. Ch., Šumperk, spoluvlastnický podíl
o velikosti 25/100 na p.p.č. 278/2 a p.p.č. 276/11, R. R., Šumperk, spoluvlastnický podíl
o velikosti 25/100 na p.p.č. 278/2 a p.p.č. 276/11.
Ostatní text usnesení zůstává beze změny.

Termín: 30.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

517/12 MJP - změna usnesení ZM č. 491/12 ze dne 26. 1. 2012 – realizace prodeje u domu 
Jesenická 25, 25A, Šumperk

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 491/12 ze dne 26. 1. 2012 u kupujících, kde místo J. Z., bude L. M., 
Šumperk. Současně schvaluje opravu usnesení v části předmětu prodeje u H. H., Šumperk, 
kde místo spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na st.p.č. 765/4 bude nově st.p.č. 755/4,
vše v k.ú. Šumperk.
Dále zůstává usnesení ZM č. 491/12 beze změny.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

518/12 Žádost o věcný dar – SOŠ Šumperk, Zemědělská 3

schvaluje
dar - dřevo  na zhotovení venkovní učebny, materiál na lavičky a odpadkové koše v rámci 
projektu „Živá zahrada, Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3“ do výše 50 tis. Kč
bez DPH.

Termín: 23.02.2012
Zodpovídá: Ing. Šperlich



ZM 12 – 23.02.2012

6

519/12 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 26. 1. 2012

bere na vědomí
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 26. 1. 2012.

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