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Spis. zn.: 24116/2012
č. j.: 27172/2012

U S N E S E N Í

ze 14. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 26. 4. 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.

541/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
1576/10, 312/11, 329/11, 353/11, 427/11, 476/12, 477/12, 478/12, 480/12, 495/12, 
510/12, 515/12, 517/12, 523/12, 524/12, 525/12, 526/12, 527/12, 528/12, 529/12, 
538/12

542/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

  325/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  326/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  330/11 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  354/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  359/11 do 31.05.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  366/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  533/12 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  535/12 do 30.06.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel

543/12 Kontrola plnění usnesení – doplnění usnesení ZM č. 533/12 ze dne 15. 3. 2012

schvaluje
doplnění usnesení ZM č. 533/12 ze dne 15. 3. 2012 v části zřízení věcného břemene o text:
„přičemž kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 3.000,- Kč, která bude rozpočítána ve 
výši podílu stanoveném při koupi pozemku st.p.č. 1739/2 v k.ú. Šumperk.“
Ostatní podmínky uvedené v usnesení ZM č. 533/12 zůstávají beze změny.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

544/12 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení ZM č. 535/12 ze dne 15. 3. 2012

schvaluje
opravu usnesení ZM č. 535/12 ze dne 15. 3. 2012 v části zřízení předkupního práva věcného 
pro město Šumperk, kde nově budou označeny pozemky p.č. 1632/1, 1632/11, 1632/12, 
1632/13 a 1632/14 v k.ú. Šumperk.
Ostatní podmínky uvedené v usnesení ZM č. 535/12 zůstávají beze změny.

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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545/12 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2011

schvaluje
závěrečný účet města Šumperka za rok 2011 bez výhrad.
Výsledky města Šumperka k 31. 12. 2011:
Příjmy celkem 729.791 tis. Kč
Výdaje celkem 733.704 tis. Kč

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

546/12 Závěrečný účet města Šumperka za rok 2011

bere na vědomí

a) že zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2011 činí 30.948 tis. Kč
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům
c) přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města
d) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu auditora o ověření účetní 

závěrky za období od 1. 1. do 31. 12. 2011.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

547/12 Navýšení provozního příspěvku TJ Šumperk

schvaluje
navýšení veřejné finanční podpory pro TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, pro rok 2012
o 200 tis. Kč na zvýšené provozní náklady v souvislosti s novými investicemi na Tyršově 
stadionu.

Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

548/12 Zpráva o inventarizaci majetku

bere na vědomí
a) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31. 10. 2011 a k 31. 12. 2011
b) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31. 10. 2011 a k 31. 12. 2011 

užívaného příspěvkovými organizacemi

549/12 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2011

bere na vědomí
materiály „Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 
2011“ a „Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve 
služebním obvodě OOP Šumperk za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011“.

550/12 Žádost o dotaci ROP na projekt „Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk“

schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk“ do 
Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast podpory 2.2.3. - Infrastruktura pro 
rozvoj vzdělávání.
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Termín: 30.05.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

551/12 Žádost o dotaci ROP na projekt „Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk“

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v letech 2013 a 2014 na zajištění 
předfinancování a financování projektu „Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk“ 
v souhrnné výši celkových způsobilých výdajů 4.200.000 Kč, z toho dotace ÚRR (70 %),
tj. 2.940.000 Kč, podíl obce (30 %), tj. 1.260.000 Kč.

Termín: 31.01.2014
Zodpovídá: Ing. Suchomel

552/12 Žádost o dotaci ROP na projekt „Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk“

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu „Přístavba 
a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk“ po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od 
finančního ukončení projektu.

Termín: 30.01.2020
Zodpovídá: Ing. Suchomel

553/12 Žádost o dotaci ROP na projekt „Modernizace vzdělávání na základní škole“
ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295

schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace vzdělávání na základní škole“
ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, do Regionálního operačního programu Střední 
Morava, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.3. - Infrastruktura pro rozvoj 
vzdělávání.

Termín: 30.05.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

554/12 Žádost o dotaci ROP na projekt „Modernizace vzdělávání na základní škole“
ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v letech 2013 a 2014 na zajištění 
předfinancování a financování projektu „Modernizace vzdělávání na základní škole“ ZŠ 
Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, v souhrnné výši celkových způsobilých výdajů 
2.400.000 Kč, z toho dotace ÚRR (70 %), tj. 1.680.000 Kč, podíl obce (30 %), tj. 720.000 Kč.

Termín: 31.08.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

555/12 Žádost o dotaci ROP na projekt „Modernizace vzdělávání na základní škole“
ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295

schvaluje
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vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu 
„Modernizace vzdělávání na základní škole“ ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, 
v letech 2015-2020.

Termín: 30.01.2020
Zodpovídá: Ing. Zapletal

556/12 Žádost o dotaci ROP na projekt „Přírodní vědy interaktivně“ ZŠ Šumperk,
Vrchlického 22, IČ 60339381

schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Přírodní vědy interaktivně“ ZŠ Šumperk,
Vrchlického 22, IČ 60339381, do Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast 
podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.3. - Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

Termín: 30.05.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

557/12 Žádost o dotaci ROP na projekt „Přírodní vědy interaktivně“ ZŠ Šumperk,
Vrchlického 22, IČ 60339381

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v letech 2013 a 2014 na zajištění 
předfinancování a financování projektu „Přírodní vědy interaktivně“ ZŠ Šumperk,
Vrchlického 22, IČ 60339381, v souhrnné výši celkových způsobilých výdajů 2.372.000 Kč, 
z toho dotace ÚRR (70 %), tj. 1.660.400 Kč, podíl obce (30 %), tj. 711.600 Kč.

Termín: 30.06.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

558/12 Žádost o dotaci ROP na projekt „Přírodní vědy interaktivně“ ZŠ Šumperk,
Vrchlického 22, IČ 60339381

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu
„Přírodní vědy interaktivně“ ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, IČ 60339381, v letech 2015-2020.

Termín: 30.01.2020
Zodpovídá: Ing. Zapletal

559/12 Návrh způsobu provozování Střediska ekologické výchovy Švagrov a rozšíření 
volnočasových aktivit stávajícího právního subjektu ve městě Šumperku

schvaluje
způsob provozování Střediska ekologické výchovy Švagrov, které bude začleněno jako 
odloučené pracoviště do příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město Šumperk, 
s účinností od  1. 1. 2013.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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560/12 Návrh způsobu provozování Střediska ekologické výchovy Švagrov a rozšíření 
volnočasových aktivit stávajícího právního subjektu ve městě Šumperku

schvaluje
předložený návrh rozšíření volnočasových aktivit DDM U radnice, nám. Míru 40/20, Šumperk,
IČ 00852082, o činnosti DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk, 17. listopadu, Šumperk,
IČ 00851507, s účinností od 1. 1. 2013.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

561/12 Návrh způsobu provozování Střediska ekologické výchovy Švagrov a rozšíření 
volnočasových aktivit stávajícího právního subjektu ve městě Šumperku

schvaluje
podání žádosti o převzetí všech činností DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, 
Šumperk, IČ 00851507, od Olomouckého kraje, včetně zaměstnanců, s účinností od
1. 1. 2013.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

562/12 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2011

bere na vědomí
zprávu o stavu požární ochrany za rok 2011 dle předloženého materiálu.

563/12 Zpráva o stavu civilní ochrany za rok 2011

bere na vědomí
zprávu „Civilní ochrana 2011“ o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany v roce 
2011.

564/12 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2011

schvaluje
zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2011.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

565/12 Akční plán na léta 2012-2014

schvaluje
akční plán na léta 2012-2014 jako nedílnou součást Strategického plánu rozvoje města 
Šumperka.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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566/12 Zpráva o činnosti Obecního živnostenského úřadu Šumperk za rok 2011

bere na vědomí
zprávu o činnosti Obecního živnostenského úřadu Šumperk za rok 2011.

567/12 Sociální situace ve městě v roce 2011

bere na vědomí
informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2011 v oblasti působnosti odboru 
sociálních věcí, sociální komise RM a komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

568/12 MJP - vyhrazení pravomoci rozhodovat o podání žádosti o převod nemovitostí ve 
vlastnictví České republiky – správa Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových zastupitelstvem města

si vyhrazuje
rozhodovat o podání žádosti o převod nemovitostí ve vlastnictví České republiky – správa Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2,
PSČ 128 00, IČ 69797111, do vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 
IČ 00303461.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

569/12 MJP - žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 191/1, 191/2, 195/2, 195/3, 200/1 
a 200/2 v k.ú. Dolní Temenice

schvaluje
podat žádost o bezúplatný převod vlastnického práva k těmto pozemkům:

pozemky v k.ú. Dolní Temenice
pozemkové parcely č. 191/1, 191/2, 195/2, 195/3, 200/1 a 200/2,
to vše včetně všech součástí a příslušenství
z vlastnictví České republiky – správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, do vlastnictví města
Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

570/12 MJP - stanovení kupních cen pozemků pro rok 2012 a 2013

schvaluje
pravidlo určování kupních cen u pozemků pro rok 2012 do 31. 12. 2013, s platností od
26. 4. 2012, takto:
- k.ú. Šumperk:
       - pod obytnými domy ...........................1.869,- Kč/m2

         platí pro zastavěný pozemek s tím, že u nezastavěné části pozemku bude kupní cena
         stanovena jako u zahrad a pozemků tvořící se stavbou jeden funkční celek
       - pod garážemi .....................................1.725,- Kč/m2

          - zahrady u obytných domů.................... 300,- Kč/m2 bez rozdílu zastavěné nebo
           nezastavěné části pozemku stavbou, která není zapsána v katastru



ZM 14 – 26.04.2012

7

- k.ú. Horní a Dolní Temenice:
        - pod obytnými domy ...........................1.323,- Kč/m2

          platí pro zastavěný pozemek s tím, že u nezastavěné části pozemku bude kupní cena 
stanovena jako u zahrad a pozemků tvořící se stavbou jeden funkční celek

        - pod garážemi ............................. .......1.221,- Kč/m2

- zahrady u obytných domů ................... 300,- Kč/m2 bez rozdílu zastavěné nebo 
nezastavěné části pozemku stavbou, která není zapsána v katastru

V případě splátkování kupní ceny se stanovuje maximální doba splátek 12 měsíců.
Takto stanovené kupní ceny platí do 31. 12. 2012.

Od 1. 1. 2013 zůstávají kupní ceny pozemků pod stavbami a zahrady v k.ú. Horní 
Temenice a Dolní Temenice stejné jako v roce 2012. U zahrad v k.ú. Šumperk se schvaluje 
kupní cena 400,- Kč/m2 bez rozdílu zastavěné nebo nezastavěné části pozemku stavbou, 
která není zapsána v katastru. V případě splátkování kupní ceny se stanovuje maximální 
doba splátek 18 měsíců.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

571/12 MJP - prodej p.p.č. 571/11 o výměře 373 m2 a části p.p.č. 571/15 o výměře 2 m2, 
dle GP číslo 6065-6/2012 p.p.č. 571/11 o výměře 371 m2 a p.p.č. 571/18 o výměře 
4 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada za domem Vančurova 35)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od  5. 12. 2011 do 21. 12. 2011 dle usnesení rady města č. 1757/11 ze dne 1. 12. 2011 a 
od 5. 3. 2012 do 21. 3. 2012 dle usnesení rady města č. 2069/12 ze dne 1. 3. 2012, prodej 
části p.p.č. 571/11 o výměře 373 m2 a části p.p.č. 571/15 o výměře 2 m2, dle GP číslo 6065-
6/2012 pozemky nově označeny jako p.p.č. 571/11 o výměře 371 m2 a p.p.č. 571/18
o výměře 4 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: zahrada
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: p.p.č. 571/18 – L. R., Šumperk
p.p.č. 571/11 – V. B., Šumperk, M. Z., Šumperk, O. D., J. H., V. H., A. M. a S. M., 

všichni bytem Šumperk, každý z kupujících spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 
571/11

- 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 ve výši 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 
do katastru a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

572/12 MJP - prodej části p.p.č. 1713/1 o výměře 1 569 m2 v k.ú. Šumperk, dle 
geometrického plánu číslo 6084-538/2012 p.p.č. 1713/5 o výměře 1 569 m2, st.p.č. 
761/2 o výměře 40 m2 a objektu s č. p. 1000 na st.p.č. 761/2, vše v k.ú. Šumperk 
(or. lokalita mezi ul. Hybešovou a ul. Příčnou)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 19. 1. 2012 do 6. 2. 2012 dle usnesení rady města č. 1910/12 ze dne 12. 1. 2012, prodej 
části p.p.č. 1713/1 o výměře 1 569 m2, dle GP p.p.č. 1713/5 o výměře 1 569 m2, st.p.č. 
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761/2 o výměře 40 m2 a objektu s č. p. 1000 na st.p.č. 761/2, vše v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví
- kupní cena: p.p.č. 1713/5 ....................................................................................305,- Kč/m2

  st.p.č. 761/2 včetně budovy s č. p. 1000 na st.p.č. 761/2 ....22.000,- Kč/
  k celku

- kupující: Evják, s. r. o., se sídlem Hybešova 523/10, Šumperk, IČ 26836980
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
- kupující bere na vědomí, že část p.p.č. 1713/5 je užívána bez právního důvodu

P. A., Šumperk, a H. H., Šumperk, kteří jsou vlastníky staveb na části p.p.č. 1713/1 v k.ú. 
Šumperk, přičemž stavby nejsou povoleny k užívání v souladu se stavebním zákonem a 
nejsou předmětem zápisu v katastru

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 
do katastru

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

573/12 MJP - prodej p.p.č. 555/20 o výměře 168 m2 a st.p.č. 1193/2 o výměře 168 m2, vše 
v k.ú. Šumperk (or. zahrada za domem Bří Čapků 11)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 24. 10. 2011 do 9. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1570/11 ze dne 20. 10. 2011, 
prodej p.p.č. 555/20 o výměře 168 m2 a st.p.č. 1193/2 o výměře 168 m2, vše v k.ú. Šumperk, 
za podmínek:
- účel prodeje: zahrada
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: V. a Z. H., Zábřeh, B. J., J. S., Šumperk, H. O., Šumperk, a H. S., Rapotín, každý
z kupujících odkoupí spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 1193/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 555/20, vše v k.ú. Šumperk

- 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 ve výši 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 
do katastru

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

574/12 MJP - prodej p.p.č. 546/9 o výměře 213 m2 a st.p.č. 1001/2 o výměře 54 m2, dle GP 
číslo 6073-13/2012 p.p.č. 546/9 o výměře 48 m2, p.p.č. 546/20 o výměře 48 m2, 
p.p.č. 546/21 o výměře 81 m2, p.p.č. 546/22 o výměře 44 m2 a p.p.č. 546/23
o výměře 46 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada za domem Myslbekova 18)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 24. 10. 2011 do 9. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1575/11 ze dne 20. 10. 2011, 
prodej p.p.č. 546/9 o výměře 213 m2 a st.p.č. 1001/2 o výměře 54 m2, dle GP číslo 6073-
13/2012 p.p.č. 546/9 o výměře 48 m2, p.p.č. 546/20 o výměře 48 m2, p.p.č. 546/21
o výměře 81 m2, p.p.č. 546/22 o výměře 44 m2 a p.p.č. 546/23 o výměře 46 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: zahrada
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: A. H., Šumperk, p.p.č. 546/20 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1591/10000 na 
p.p.č. 546/9, J. a S. K., první bytem Šumperk, druhá bytem Šumperk, p.p.č. 546/22, p.p.č. 
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546/23 a spoluvlastnický podíl o velikosti 3801/10000 na p.p.č. 546/9, a M. a J. Š., 
Šumperk, p.p.č. 546/21 a spoluvlastnický podíl o velikosti 4608/10000 na p.p.č. 546/9

- 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 ve výši 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 
do katastru a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

575/12 MJP - budoucí prodej st.p.č. 951/5 o výměře 173 m2,  části p.p.č. 460/1 o výměře 
120 m2 a části p.p.č. 460/7 o výměře 116 m2, dle GP číslo 6046-123/2011 p.p.č. 
460/1 o výměře 127 m2, p.p.č. 460/10 o výměře 103 m2, p.p.č. 460/11 o výměře 
281 m2,  p.p.č. 460/12 výměře 129 m2,  p.p.č. 3217 o výměře 19 m2, p.p.č. 3218
o výměře 13 m2, p.č. 951/5 o výměře 162 m2 a p.p.č. 3220 o výměře 11 m2, vše
v k.ú. Šumperk (or. zahrada za domem Vančurova 9)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1696/11 ze dne 10. 11. 2011, 
budoucí prodej st.p.č. 951/5 o výměře 173 m2, části p.p.č. 460/1 o výměře 120 m2 a části 
p.p.č. 460/7 o výměře 116 m2, dle GP číslo 6046-123/2011 p.p.č. 460/1 o výměře 127 m2, 
p.p.č. 460/10 o výměře 103 m2, p.p.č. 460/11 o výměře 281 m2, p.p.č. 460/12 výměře
129 m2, p.p.č. 3217 o výměře 19 m2, p.p.č. 3218 o výměře 13 m2, st.p.č. 951/5 o výměře 
162 m2 a p.p.č. 3220 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: zahrada
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude uhrazena

1. splátka na kupní cenu ve výši min. 10 % kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena
v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců

- budoucí kupujícím st.p.č. 951/5 a p.p.č. 460/1 bude poskytnuta sleva z kupní ceny ve výši 
celkem 5.000,- Kč z důvodu zřízení věcného břemene vjezdu ke stavbě garáže na st.p.č. 
951/4 v k.ú. Šumperk

- budoucí kupující: G. P., Rapotín, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na st.p.č. 951/5 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na p.p.č. 460/1, E. P., Ostrava, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/12 na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na p.p.č. 460/1, 
J. a L. P., p.p.č. 3217, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 951/5 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 460/1, B. a Z. P., p.p.č. 460/11, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 
na p.p.č. 460/1, J. a M. R., p.p.č. 3220, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 
951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 460/1, E. a M. S., p.p.č. 3218, 
p.p.č. 460/10 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 460/1, V. a J. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na 
st.p.č. 951/5 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 460/1, všichni bytem 
Šumperk, a M. K., Šumperk, p.p.č. 460/12

- vlastnictví bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději do 31. 10. 2013
- na p.p.č. 460/10, p.p.č. 460/11 a p.p.č. 460/12 bude ve prospěch města Šumperk 

zřízeno předkupní právo jako právo věcné a dále bude sjednána ve prospěch města 
Šumperk pokuta ve výši 500.000,- Kč pro případ zastavění pozemku stavbou (netýká se 
staveb povolovaných podle zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 103, 
odst. 1a) bod 1. a 5.)

- 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

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel



ZM 14 – 26.04.2012

10

576/12 MJP - budoucí prodej p.p.č. 2000/1 o výměře 857 m2, části p.p.č. 1994/1 o výměře 
131 m2, části 1999/8 o výměře 21 m2, části p.p.č. 3096 o výměře 43 m2, dle GP 
číslo 6070-9/2012 p.p.č. 2000/1 o výměře 939 m2, p.p.č. 2000/13 o výměře 17 m2

a p.p.č. 2000/14 o výměře 96 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada a vymezený 
prostor u domu Denisova 12)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 4. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1675/11 ze dne 10. 11. 2011, 
od 2. 1. 2012 do 18. 1. 2012 dle usnesení rady města č. 1868/11 ze dne 30. 12. 2011 a od 
5. 3. 2012 do 21. 3. 2012 dle usnesení rady města č. 2077/12 ze dne 1. 3. 2012, budoucí 
prodej p.p.č. 2000/1 o výměře 857 m2, části p.p.č. 1994/1 o výměře 131 m2, části 1999/8
o výměře 21 m2, části p.p.č. 3096 o výměře 43 m2, dle GP číslo 6070-9/2012 p.p.č.2000/1
o výměře 939 m2, p.p.č. 2000/13 o výměře 17 m2 a p.p.č. 2000/14 o výměře 96 m2, vše
v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: zahrada a vymezený prostor k domu Denisova 12, Šumperk
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu budoucí smlouvy kupní bude budoucími kupujícími 

uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 10 % kupní ceny, dále bude hrazena kupní 
cena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců

- budoucím kupujícím bude v případě vybudování plochy pro parkování v rozsahu
cca 200 m2 uznána sleva z kupní ceny ve výši 30.000,- Kč

- budoucí kupující se zavazují, že vybudují ze zatravňovacích tvárnic na předmětu budoucího 
prodeje v rozsahu cca 200 m2 plochu pro parkování vozidel

- kupující: P. E., spoluvlastnický podíl o velikosti 2972/10000 na p.p.č. 2000/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2643/10000 na p.p.č. 2000/13, M. G., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 2414/10000 na p.p.č. 2000/1 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 2085/10000 na p.p.č. 2000/13, B. J., spoluvlastnický podíl o velikosti 
2671/10000 na p.p.č. 2000/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 2342/10000 na p.p.č. 
2000/13, Z. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1315/10000 na p.p.č. 2000/13, všichni 
bytem Šumperk, H. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1943/10000 na p.p.č. 2000/1 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1615/10000 na p.p.č. 2000/13, bytem Praha, M. F., 
p.p.č. 2000/14, bytem Šumperk

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

- vlastnické právo bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději k datu
31. 10. 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

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

577/12 MJP - budoucí prodej st.p.č. 1202/2 o výměře 715 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada
u domu Janošíkova 9)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 1. 2012 do 18. 1. 2012 dle usnesení rady města č. 1870/11 ze dne 30. 12. 2011, 
budoucí prodej st.p.č. 1202/2 o výměře 715 m2 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 a bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní, dále bude 
kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců

- budoucí kupující: M. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 980/20000, P. a V. H., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 979/10000, M. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 
676/10000, M. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1030/10000, L. K., spoluvlastnický 
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podíl o velikosti 448/10000, H. a L. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 996/10000,
J. a Z. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 721/10000, J. a J. M., spoluvlastnický podíl
o velikosti 657/10000, J. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 980/20000, V. S., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 739/10000, M. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 
577/10000, všichni bytem Šumperk, M. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 448/10000, 
bytem Brno, A. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 980/10000, bytem Šumperk, a M. R., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 769/10000, bytem Rokycany

- budoucí kupující se zavazují, že do 30. 11. 2012 provedou výhradně na své náklady 
opravu oplocení

- pokud bude oprava oplocení provedena ve stanoveném termínu, bude budoucím 
prodávajícím poskytnuta sleva z kupní ceny ve výši 35.750,- Kč, která bude sjednána 
dodatkem ke smlouvě, po dokončení stavebních úprav stávajícího oplocení

- v případě uzavření smluv za účelem zřízení věcných břemen vjezdu a přístupu přes st.p.č. 
1202/2 ke garážím na st.p.č. 4998 a st.p.č. 4999 v k.ú. Šumperk, poskytne budoucí 
prodávající budoucím kupujícím slevu kupní ceny, ve výši úhrady za zřízení věcného 
břemene, bez DPH

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu  smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do
31. 12. 2013

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

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

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

578/12 MJP - prodej st.p.č. 4985/1 o výměře 4 m2, nové označení pozemku p.č. 3230
o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk (or. areál společnosti TSR Czech Republic s. r. o., vedle 
objektu ve vl. COOPu)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 4. 4. 2012 do 20. 4. 2012 dle usnesení rady města č. 2163/12 ze dne 29. 3. 2012, prodej 
st.p.č. 4985/1 o výměře 4 m2, v souladu se změnou využití pozemku nové označení pozemku 
p.č. 3230 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví
- kupní cena: 450,- Kč/m2

- kupující: TSR Czech Republic s. r. o., se sídlem Sokolovská 192/79, Praha 8, Karlín,
PSČ 186 00, IČ 40614875

- 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 ve výši 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 
do katastru

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

579/12 MJP - delegování zástupce města Šumperka do dozorčí rady společnosti Šumperská 
nemocnice a. s.

deleguje
do dozorčí rady obchodní společnosti Šumperská nemocnice a. s., se sídlem Nerudova 
640/41, Šumperk, PSČ 787 52, IČ 47682795, zástupce města Šumperk Mgr. Milana Šubrta, 
bytem Mohelnice.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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580/12 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt
č. 18 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt
č. 2958/18 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucí kupující L. R., Šumperk, ke 
dni 30. 4. 2012. L. R., 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 M. D., Šumperk.
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt
č. 2958/18 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s M. D., Šumperk, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1. 5. 2012.

Termín: 31.05.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

581/12 MJP - prodej bytové jednotky v domě Zahradní 15

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 4. 4. 2012 do 20. 4. 2012 dle usnesení rady města č. 2167/12 ze dne 29. 3. 2012, prodej 
bytové jednotky č. 2663/15 o výměře 55,92 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 
v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Zahradní 15), spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 199/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 509, za těchto podmínek:
- kupující: K. J., Františkovy Lázně
- kupní cena nemovitostí: 480.000,- Kč
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- Kč
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu 

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

kolkovou známkou ve výši 1000,- Kč
- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené 

lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 
z pořadí dražebního protokolu P. K., Vikýřovice, s dosaženou kupní cenou 460.000,- Kč. 
V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací

-
Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

582/12 MJP - prodej části p.p.č. 1713/1 o výměře cca 534 m2 v k.ú. Šumperk (or. lokalita
ul. Příčná, mezi kolejemi a „betonárkou“)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 4. 4. 2012 do 20. 4. 2012 dle usnesení rady města č. 2160/12 ze dne 29. 3. 2012, prodej 
části p.p.č. 1713/1 o výměře cca 534 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví
- kupní cena: 450,- Kč/m2

- kupující: Evják s. r. o., se sídlem Hybešova 523/10, Šumperk, IČ 26836980
- kupující je povinen, do doby ukončení pronájmu části p.p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk, strpět 

právo užívat části pozemků v souladu s nájemní smlouvou MP 36/2005//Pro/Vr a MP 
35/2005/Pro/Vr

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
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- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 
do katastru a 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

583/12 MJP - prodej části p.p.č. 1713/1 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Šumperk (or. lokalita
ul. Příčná, mezi kolejemi a „betonárkou“)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 4. 4. 2012 do 20. 4. 2012 dle usnesení rady města č. 2160/12 ze dne 29. 3. 2012, prodej
části p.p.č. 1713/1 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví
- kupní cena: 450,- Kč/m2

- kupující: F. S., Šumperk
- 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 ve výši 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 

do katastru a 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

584/12 MJP - bezúplatný převod části p.p.č. 588/1 v k.ú. Hraběšice (pozemek pod stavbou 
silnice III. třídy)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 5. 3. 2012 do 21. 3. 2012 dle usnesení rady města č. 2089/12 ze dne 1. 3. 2012,
bezúplatný převod části p.p.č. 588/1 o výměře cca 1 000 m2 v k.ú. Hraběšice, z vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, do vlastnictví 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11,
IČ 60609460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399, za 
účelem narovnání majetkoprávního vztahu k pozemku pod stavbou silnice III. třídy. Nabyvatel 
uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení předmětné části pozemku a 
správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

585/12 MJP - prodej p.p.č. 879/2 o výměře 597 m2 v k.ú. Dolní Temenice (or. lokalita
u bývalé čerpací stanice LPG – směr Bratrušov)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 4. 4. 2012 do 20. 4. 2012 dle usnesení rady města č. 2191/12 ze dne 29. 3. 2012, prodej 
p.p.č. 879/2 o výměře 597 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek:
- účel prodeje: rozšíření areálu sousedního vlastníka
- kupní cena: 11,- Kč/m2

- kupující: S. a L. V., Šumperk
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
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- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 
do katastru

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

586/12 MJP - výkup části st.p.č. 833 o výměře 235 m2, dle GP č. 6095-37/2012 p.p.č. 3232 
o výměře 235 m2 v k.ú. Šumperk (or. u objektu Správy silnic)

schvaluje
z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany,
PSČ 779 11, IČ 60609460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11,
IČ 70960399, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, výkup části st.p.č. 833 o výměře 235 m2, dle GP číslo 6095-37/2012 p.p.č. 
3232 o výměře 235 m2 za kupní cenu 300,- Kč/m2. Město Šumperk jako nabyvatel pozemku 
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

587/12 MJP - změna usnesení ZM č. 439/11 ze dne 15. 12. 2011 – budoucí prodej zahrady
u domu Gen. Krátkého 2, Šumperk

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 439/11 ze dne 15. 12. 2011 v části stanovení slevy z kupní ceny ve 
výši 3.000,- Kč za zřízení věcného břemene vedení veřejného osvětlení ve prospěch města 
Šumperka, kde namísto uznání slevy pro každého vlastníka bytové jednotky ve výši 500,- Kč 
nově bude: sleva ve výši 3.000,- Kč bude rozpočítána mezi budoucí vlastníky p.p.č. 1920/35, 
p.p.č. 1920/36 a p.p.č. 1920/38, vše v k.ú. Šumperk.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 439/11 ze dne 15. 12. 2011 zůstávají beze 
změny.

Termín: 30.05.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

588/12 MJP - výkup lesního pozemku p.č. 2621/12 o výměře 2 916 m2 v k.ú. Rapotín
(or. nad bývalou střelnicí)

schvaluje
z vlastnictví J. Š., Rapotín, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, vykoupit p.p.č. 2621/12 o výměře 2 916 m2 v k.ú. Rapotín za kupní 
cenu dohodou 8.000,- Kč. Město Šumperk jako nabyvatel pozemku uhradí správní poplatek k 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitostí uhradí 
J. Š., Rapotín.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

589/12 MJP - změna usnesení ZM č. 440/11 ze dne 15. 12. 2011 – budoucí prodej pozemku 
u domu Komenského 12, Šumperk

schvaluje
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změnu usnesení ZM č. 440/11 ze dne 15. 12. 2011 v části stanovených spoluvlastnických 
podílů a budoucích kupujících, kde nově bude: J. a M. H., spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na 
p.p.č. 150/3, F. a L. N., spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na p.p.č. 150/3, H. S., 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na p.p.č. 150/3, I. a M. V., spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 
na p.p.č. 150/3, všichni bytem Šumperk, a I. D., spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na p.p.č. 
150/3, bytem Šumperk.
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 440/11 ze dne 15. 12. 2011 zůstávají beze 
změny.

Termín: 30.05.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

590/12 Program regenerace MPZ na rok 2012

ruší
usnesení č. 536/12 ze dne 15. 3. 2012 (změna výše státního příspěvku, původně
611.114 Kč).

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

591/12 Program regenerace MPZ na rok 2012

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2012 ve výši 611.000 Kč 
Společenství vlastníků Starobranská 249/20, Šumperk, na opravu fasády domu Starobranská 
249/20, Šumperk.

Termín: 30.08.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

592/12 Program regenerace MPZ na rok 2012

ruší
usnesení č. 537/12 ze dne 15. 3. 2012 (změna výše státního příspěvku, původně 98.859 Kč).

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

593/12 Program regenerace MPZ na rok 2012

schvaluje
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2012 ve výši 99.000 Kč
R. P., Šumperk, na obnovu parteru budovy a dokončení oprav průčelí z Hlavní třídy, bývalý 
obchodní a obytný dům Otokara Katzera, Hlavní třída 437/19, Šumperk.

Termín: 30.08.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

594/12 Program regenerace MPZ na rok 2012

schvaluje
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poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 69.082 Kč Společenství vlastníků Starobranská 
249/20, Šumperk jako podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2012 na 
opravu fasády domu Starobranská 249/20, Šumperk.

Termín: 30.08.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

595/12 Program regenerace MPZ na rok 2012

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 56.638 Kč R. P., Šumperk, jako podíl města 
v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2012 na obnovu parteru budovy a dokončení oprav 
průčelí z Hlavní třídy, bývalý obchodní a obytný dům Otokara Katzera, Hlavní třída 437/19, 
Šumperk.

Termín: 30.08.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

596/12 Přísedící okresního soudu

volí
na základě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 
v platném znění, a na základě doporučení předsedkyně Okresního soudu Šumperk Mgr. Jany 
Veselé zvolit přísedícími Okresního soudu v Šumperku (pro doplnění stávajícího počtu 
přísedících) tyto občany:

1. Romana Sádecká
2. Zdeňka Janíčková
3. Iva Vanýsková
4. Ing. Marián Todek
5. Marcela Macková
6. PaedDr. Rudolfa Kukulová

Termín: 01.05.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

597/12 Pravidla pro hlasování a udělování Cen města Šumperka

schvaluje
pravidla pro hlasování a udělování Cen města Šumperka.

Termín: 26.04.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

598/12 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 23. 2. 2012

bere na vědomí
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 23. 2. 2012.
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599/12 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 11/2012 z jednání finančního výboru dne 10. 4. 2012.

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