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Spis. zn.: 44114/2012 
č. j.: 44116/2012 

U S N E S E N Í  

z 15. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 14. 6. 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. 

 
 

600/12 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
358/11, 359/11, 369/11, 437/11, 438/11, 439/11, 441/11, 442/11, 443/11, 444/11, 
447/11, 453/11, 454/11, 485/12, 489/12, 490/12, 491/12, 492/12, 496/12, 511/12, 
513/12, 545/12, 546/12, 547/12, 550/12, 553/12, 556/12, 559/12, 560/12, 561/12, 
564/12, 565/12, 568/12, 569/12, 570/12, 579/12, 580/12, 587/12, 590/12, 592/12, 
596/12, 597/12 
 
 

601/12 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  166/11 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  311/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  317/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  318/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  319/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  360/11 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  435/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  436/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  440/11 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  445/11 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  455/11 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  481/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  486/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  487/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  488/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  512/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  514/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  516/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  522/12 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  589/12 do 30.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

602/12 Časový a obsahový program schůzí RM na II. pololetí 2012 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí RM na II. pololetí 2012. 
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603/12 Časový a obsahový program zasedání ZM na II. pololetí 2012 

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

Termín: 01.07.2012 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

604/12 Smetanovy sady 

schvaluje 
komplexní obnovu zeleně ve Smetanových sadech, komunikační systém dle varianty B. 
 

Termín: 12.07.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

605/12 Smetanovy sady 

ukládá RM 
dopracovat řešení středu parku s možností zachování altánu. 
 

Termín: 12.07.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

606/12 Plnění investiční výstavby k 31. 5. 2012 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 31. 5. 2012. 
 

Termín: 14.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

607/12 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2011 

bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2011. 
 

608/12 Hospodaření s komunálními odpady – hodnocení roku 2011 a plán na rok 2012 
ve městě Šumperku 

bere na vědomí 
- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů za rok 2011 
- plán hospodaření s odpady v Šumperku v roce 2012 
 

609/12 Přehled příjmů 

bere na vědomí 
plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31. 5. 2012. 
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610/12 Rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2013-2014 

schvaluje 
rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2013-2014 dle předloženého materiálu. 
 

Termín: 14.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

611/12 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo V roku 2012 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo V roku 2012: 
příjmy ve výši:   -6.662 tis. Kč 
výdaje ve výši:   -6.500 tis. Kč 
 
příjmy celkem: 460.590 tis. Kč 
výdaje celkem: 450.195 tis. Kč 

 
Termín: 30.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

612/12 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 s. r. o. 

schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města a uzavření smlouvy se společností Hokej 
Šumperk 2003 s. r. o. se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, na hokejovou sezónu 
2012/2013 – I. NHL ve výši 3.000 tis. Kč, a to za následujících podmínek: 
 
1. Společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením uzavřených 
sponzorských smluv v úhrnné výši nejméně 7.000 tis. Kč do 30. 6. 2012. 
 
2. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví a na požádání 
umožní kdykoliv provedení kontrol v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění. 
 
3. Společnost bude respektovat další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města schválené usnesením ZM č. 501/12. 
 
 

Termín: 30.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

613/12 Prominutí odvodu a penále 

schvaluje 
prominutí odvodu Vlastivědnému muzeu v Šumperku, p. o., Hlavní třída 342/22, Šumperk, 
uloženého platebním výměrem č. 1/2012/222910470. 
 

Termín: 14.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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614/12 Veřejná finanční podpora – výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 2012 

schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 
- přidělení finančních částek nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka  

na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů  
pro rok 2012, dle přílohy č. 1 

 
Termín: 14.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

615/12 MJP - podmínky pronájmu části pozemku p.č. 2444/1 a pozemku p.č. 2439 
v k.ú. Nový Malín o celkové výměře cca 650 m2 (areál letiště) 

bere na vědomí 
usnesení RM č. 2430/12 ze dne 24. 5. 2012, kterým schválila na základě žádosti společnosti 
A2 CZ, s. r. o., se sídlem v Rábech č. p. 23, PSČ 533 52, podmínky pro pronájem části 
pozemku p.č. 2444/1 a pozemku p.č. 2439 v k.ú. Nový Malín o celkové výměře cca 650 m 
(areál letiště): 

 
- účel pronájmu: stavba montážního hangáru pro malá motorová letadla s doprovodnými 

funkcemi administrativního zázemí, služebního bytu, hygienického zázemí a zázemí pro 
zaměstnance 

- doba nájmu: určitá, 20 let od doby uzavření nájemní smlouvy, s tím, že po celou dobu 
pronájmu bude stavba na pozemcích města užívána k sjednanému účelu pronájmu, 
tj. k montáži letadel s doprovodnými funkcemi 

- nájemné: 55,- Kč/m2/rok v případě dodržení účelu pronájmu 
- v případě oznámení změny účelu pronájmu bude výše nájemného znovu posouzena, popř. 

přehodnocena 
- v případě neoznámení změny účelu pronájmu bude sjednáno právo pronajímatele od 

smlouvy odstoupit 
- do 1 roku od kolaudace budovy hangáru ve vlastnictví společnosti A2 CZ, s. r. o., město 

Šumperk na svých pozemcích zajistí zpevnění stávající přistávací dráhy plastovými 
zatravňovacími rohožemi o výměře cca 11 000 m pro možnost celoročního provozu letiště 
a s povinností údržby uživateli na vlastní náklady 

- nájemce se zavazuje nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby na pozemku města vytvořit 
nejméně 11 pracovních míst a minimálně tento počet zachovat po celou dobu pronájmu 

 
 
 

616/12 MJP - příslib odkoupení části pozemku p.č. 1845/12 v k.ú. Šumperk a na něm 
vybudovaného díla komunikace a příslib odkoupení inženýrských sítí (or. plánovaná 
výstavba 13 RD „Panorama II“ v lokalitě mezi ul. Na Kopečku a Čsl. armády, pod 
Holubím vrchem) 

schvaluje 
vydání příslibu odkoupení části pozemku p.č. 1845/12 – trvalý travní porost v k.ú. Šumperk a 
na něm stojící vybudované dílo místní komunikace část č. 1 a č. 2, včetně opěrných zdí, a dále 
odkoupení inženýrských sítí, a to splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a veřejného 
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osvětlení vybudovaných v rámci výstavby Panorama II na pozemku p.č 1845/12 v k.ú. 
Šumperk. 
 
Budoucí prodávající: FORTEX – AGS, a. s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, 
                               PSČ 787 92, IČ 00150584 
 
Budoucí kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Kupní cena:  1000,- Kč k celku + DPH (cena za pozemky činí částku 500,- Kč (od DPH 

osvobozeno dle § 56 odst. 2  zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění platném 
k uzavření smlouvy), cena za inženýrské sítě činí částku 200,- Kč bez DPH, 
cena za dílo místní komunikace část č. 1 a č. 2 a opěrných zdí činí částku 
300,- Kč bez DPH 

 
Předmět budoucí koupě: část pozemku p.č. 1845/12 – trvalý travní porost v k.ú.  

Šumperk a na něm stojící vybudované dílo místní  
komunikace část č. 1 a č. 2, včetně opěrných zdí, 
a dále inženýrské sítě -  splašková a dešťová 
kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení 

 
Další podmínky: 
a) návrh vlastní kupní smlouvy po kolaudaci sítí a části komunikace č. 1 a č. 2 vypracuje 

FORTEX - AGS, a. s. 
b) geometrický plán pro vymezení komunikace a rozdělení pozemku pod komunikací zajistí 

na své náklady FORTEX - AGS, a. s. 
c) správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu uhradí město 

Šumperk 
Termín: 31.12.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

617/12 MJP - prodej části p.p.č. 2137 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Šumperk (or. plánovaná 
výstavba 13 RD „Panorama II“ v lokalitě mezi ul. Na Kopečku a Čsl. armády, pod 
Holubím vrchem) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 16. 5. 2012 do 1. 6. 2012 dle usnesení rady města č. 2389/12 ze dne 10. 5. 2012, prodej 
části pozemku p.č. 2137 o celkové výměře cca 50 m2 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk. 
 
Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
 
Kupující: FORTEX – AGS, a. s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, 
                  PSČ 787 92, IČ 00150584 
 
Kupní cena: 250,- Kč/m2 

 

Účel:  scelení pozemků v dané lokalitě 
 
Podmínky:  
a) návrh vlastní kupní smlouvy  vypracuje FORTEX - AGS, a. s. 
b) geometrický plán pro rozdělení pozemku, který bude vymezen předmět koupě, zajistí na 

své náklady FORTEX-AGS, a. s. 
c) správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu uhradí 

FORTEX -  AGS, a. s. 
Termín: 31.12.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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618/12 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmětem je byt č. 3 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2958/3 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucím kupujícím J. S., Šumperk, ke 
dni 30. 6. 2012. J. S., 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 vyrovnal s V. P., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje  uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/3 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s V. P., Šumperk, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1. 7. 2012. 

Termín: 31.07.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

619/12 MJP - prodej pozemku p.č. 2555/3 o výměře 1 160 m2 v k.ú. Bludov (or. areál 
pískovny v Bludově) 

neschvaluje 
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 4. 2012 do 20. 4. 2012 dle usnesení rady města č. 2168/12 ze dne 
29. 3. 2012, prodej pozemku p.č. 2555/3 o výměře 1 160 m2 v k.ú. Bludov za kupní cenu 
10,- Kč/m2. 

Termín: 14.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

620/12 MJP - prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 9/10000 na společných částech 
domu č. p. 890 a st.p.č. 1063 v k.ú. Šumperk (or. ozn. B. Němcové 6) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 18. 4. 2012 do 7. 5. 2012 dle usnesení rady města č. 2266/12 ze dne 12. 4. 2012, prodej 
spoluvlastnického podílu o velikosti 9/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 1063 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 9/10000 na společných částech domu č. p. 890 na st.p.č. 
1063 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. B. Němcové 6), za těchto podmínek: 
- kupující: M. Š., Šumperk 
- kupní cena: v souladu s usnesením ZM č. 570/12 ze dne 26. 4. 2012, tj. 1.869,- Kč/m2 
- úhrada kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o převodu před podáním návrhu 

do katastru nemovitostí 
- účel prodeje: rozšíření bytové jednotky č. 890/14 v domě č. p. 890 na st.p.č. 1063 v k.ú. 

Šumperk v souvislosti se smlouvou o výstavbě dle § 17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb. 
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s přípravou smlouvy včetně správního poplatku za 

zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 30.09.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

621/12 MJP - změna usnesení ZM č. 571/12 ze dne 26. 4. 2012 (or. zahrada Vančurova 35) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 571/12 ze dne 26. 4. 2012 v části kupujících a stanovených 
spoluvlastnických podílů předmětu prodeje, kde namísto: 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 
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o velikosti 1/7 na p.p.č. 571/11 v k.ú. Šumperk, bude nově: V. S., Šumperk, V. B., Šumperk, 
M. Z., Šumperk, O. D., J. H., V. H., A. M. a S. M., Šumperk, každý z kupujících spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 571/11 v k.ú. Šumperk. 
Ostatní podmínky usnesení ZM č. 571/12 ze dne 26. 4. 2012 zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.10.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

622/12 MJP - prodej části p.p.č. 556/36 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Šumperk (or. při ul. Bří 
Čapků u nově vybudované smuteční obřadní síně) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 29. 5. 2012 do 13. 6. 2012 dle usnesení rady města č. 2448/12 ze dne 24. 5. 2012, 
prodej části p.p.č. 556/36 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: výstavba garáže pro vlastníka smuteční obřadní síně 
- kupující: P. D., Šumperk 
- kupní cena: 1.725,- Kč/m2 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu k zápisu vlastnického práva do katastru 
 

Termín: 30.09.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

623/12 MJP - prodej části p.p.č. 1713/4 o výměře 2 m2, dle GP číslo 6119-573/2012 díl „a“ 
p.p.č. 1713/4 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. lokalita ul. Příčná mezi 
kolejemi a „betonárkou“) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 29. 5. 2012 do 13. 6. 2012 dle usnesení rady města č. 2444/12 ze dne 24. 5. 2012, 
prodej části p.p.č. 1713/4 o výměře 2 m2, dle GP číslo 6119-573/2012 díl „a“ p.p.č. 1713/4 
o výměře 2 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví 
- kupující: F. S., Šumperk 
- kupní cena: 450,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu k zápisu vlastnického práva do katastru 
 

Termín: 30.09.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

624/12 MJP - změna usnesení ZM č. 531/12 ze dne 15. 3. 2012 (or. zahrada k domu 
Vančurova 5) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 531/12 ze dne 15. 3. 2012 v části kupujících a stanovených 
spoluvlastnických podílů předmětu prodeje, kde namísto: J. V., Šumperk, a M. V., Šumperk, 
každý spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, bude nově: J. V., Šumperk, Š. F., Šumperk, a M. V., 
Šumperk, každý spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3. 
Ostatní podmínky usnesení ZM č. 531/12 ze dne 15. 3. 2012 zůstávají beze změny. 
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Termín: 31.10.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

625/12 MJP - zrušení usnesení ZM č. 535/12 ze dne 15. 3. 2012 

ruší 
usnesení ZM č. 535/12 ze dne 15. 3. 2012 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 14.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

626/12 MJP - prodej st.p.č. 1222/4 o výměře 311 m2 a p.p.č. 1632/1 o výměře 322 m2, dle 
GP st.p.č. 1222/4 o výměře 249 m2, p.p.č. 3221 o výměře 8 m2, p.p.č. 3222 
o výměře 24 m2, p.p.č. 3223 o výměře 4 m2, p.p.č. 3224 o výměře 5 m2, p.p.č. 3225 
o výměře 14 m2, p.p.č. 1632/11 o výměře 72 m2, p.p.č. 1632/1 o výměře 13 m2, 
p.p.č. 1632/12 o výměře 78 m2, p.p.č. 1632/13 o výměře 79 m2, p.p.č. 1632/14 
o výměře 75 m2 a p.p.č. 1632/15 o výměře 9 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada 
u domu Čsl. armády 52) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1664/11 ze dne 10. 11. 2011, 
prodej st.p.č. 1222/4 o výměře 311 m2 a p.p.č. 1632/1 o výměře 322 m2, dle GP st.p.č. 
1222/4 o výměře 249 m2, p.p.č. 3221 o výměře 8 m2, p.p.č. 3222 o výměře 24 m2, p.p.č. 
3223 o výměře 4 m2, p.p.č. 3224 o výměře 5 m2, p.p.č. 3225 o výměře 14 m2, p.p.č. 1632/11 
o výměře 72 m2, p.p.č. 1632/1 o výměře 13 m2, p.p.č. 1632/12 o výměře 78 m2, p.p.č. 
1632/13 o výměře 79 m2, p.p.č. 1632/14 o výměře 75 m2 a  p.p.č. 1632/15 o výměře 9 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu 
- kupující: H. Č., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1222/4, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/4 na p.p.č. 1632/1, p.p.č. 1632/11 a p.p.č. 3222, L. Č., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/4 na st.p.č. 1222/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1632/1, 
p.p.č. 1632/12, p.p.č. 3223 a p.p.č. 3221, J. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na 
st.p.č. 1222/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1632/1, p.p.č. 1632/13 a 
p.p.č. 3225, všichni bytem Šumperk, M. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 
1222/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1632/1, p.p.č. 1632/14 a p.p.č. 
3224, bytem Šumperk, a BONAR a. s., se sídlem Čsl. armády 1018/58, Šumperk, 
IČ 25131427, p.p.č. 1632/15 

- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující p.p.č. 1632/11 souhlasí, aby společně s prodejem p.p.č. 1632/11, bylo zřízeno 

pro vlastníka st.p.č. 1222/3 a budovy garáže na st.p.č. 1222/3, vše v k.ú. Šumperk, 
M. P., Šumperk, a pro vlastníka p.p.č. 3225 v k.ú. Šumperk, J. P., Šumperk, jako 
oprávněnými z věcného břemene, věcné břemeno spočívající v právu vstupu za účelem 
provádění oprav objektů na st.p.č. 1222/3 a p.p.č. 3225, vše v k.ú. Šumperk, s tím, že 
úhrada za zřízení věcného břemene se stanovuje jako jednorázová úhrada ve výši 
100,- Kč, která bude uhrazena vlastníkovi p.p.č. 1632/11 v k.ú. Šumperk, do 14 dnů ode 
dne podpisu smlouvy 

- s prodejem pozemků bude zřízeno ve prospěch města Šumperka předkupní právo věcné a 
dále bude sjednána ve prospěch města Šumperk smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč pro 
případ zastavění p.p.č. 1632/1, p.p.č. 1632/11, p.p.č. 1632/12, p.p.č. 1632/13 a p.p.č. 
1632/14 v k.ú. Šumperk (netýká se garáží a staveb povolovaných podle zák. č. 183/2006, 
ve znění pozdějších předpisů, § 103 odst. 1a) bod 1. a 5.) 

- 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 náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 
zápis vkladu práva do katastru 

Termín: 31.10.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

627/12 MJP - prodej části p.p.č. 304/2 o výměře cca 88 m2 a části p.p.č. 304/4 o výměře 
cca 42 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Langrova, mezi parkovištěm naproti hlavní 
poště a objektem optika, oční lékař) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 29. 5. 2012 do 13. 6. 2012 dle usnesení rady města č. 2254 ze dne 24. 5. 2012, prodej 
části p.p.č. 304/2 o výměře cca 88 m2 a části p.p.č. 304/4 o výměře cca 42 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví, zajištění vjezdu k objektu na st.p.č. 265/1 v k.ú. 

Šumperk 
- kupující: K. a L. O., Šumperk 
- kupní cena: 800,- Kč/m2, včetně zámkové dlažby 
- 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 spojených s vyhotovením geometrického plánu 
 

Termín: 31.10.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

628/12 MJP - souhlasné prohlášení – zapsané duplicitní vlastnictví ke st.p.č. 1141/3 
v k.ú. Šumperk (or. vnitroblok za poliklinikou) 

schvaluje 
uzavřít souhlasné prohlášení mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, vlastníkem st.p.č. 1141/3 v k.ú. Šumperk, a J. a A. F., vlastníky 
spoluvlastnického podílu o velikosti 1/34 na st.p.č. 1141/3 v k.ú. Šumperk, a M. F., 
vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti 1/34 na st.p.č. 1141/3 v k.ú. Šumperk, všichni 
bytem Šumperk, na základě kterého dojde k zápisu vlastnického práva ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti 2/34 na st.p.č. 1141/3 v k.ú. Šumperk do  katastru nemovitostí ve prospěch 
města Šumperka, neboť tento pozemek je dle prokazatelných listin vlastnictvím města 
Šumperka. 

Termín: 31.10.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

629/12 MJP - návrh na výmaz předkupního práva k pozemku p.č. 191/2 v k.ú. Dolní 
Temenice 

schvaluje 
podat návrh na výmaz předkupního práva města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, vázaného k pozemku p.č. 191/2 v k.ú. Dolní Temenice, ve vlastnictví 
ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, PSČ 128 00, 
IČ 69797111, z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, 
katastrální pracoviště Šumperk. 
 

Termín: 31.07.2012 
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Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

630/12 MJP - žádost o dodatečné narovnání kupní ceny bytu v domě Vrchlického 23, 
Šumperk 

schvaluje 
vyhovět žádosti T. O., Šumperk, o dodatečné narovnání kupní ceny bytu v domě Vrchlického 23 
a stanovit jako konečnou kupní cenu pro budoucího kupujícího bytu v domě Vrchlického 23 
namísto dosavadní požadované částky ve výši 14.744,- Kč/m2 částku ve výši 10.400,- Kč/m2 
bytu s příslušenstvím, s účinností od 1. 7. 2012. 
 

Termín: 31.07.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

631/12 Oprava silnice III/44638 – cesta na Krásné 

podporuje 
aktivitu P. K. ve věci opravy komunikace č. III/44638. Tato komunikace spojuje město 
Šumperk s rekreační oblastí Krásné v k.ú. Nový Malín, která slouží k rekreačním účelům nejen 
obyvatelům Šumperka, ale i jeho okolí. 

Termín: 14.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

632/12 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka ze dne 23. 5. 2011, uzavřené mezi městem Šumperkem jako poskytovatelem 
a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okresní organizace Šumperk, se 
sídlem Šumavská 13, Šumperk, IČ 623532292, jako příjemcem. Dodatkem dojde ke změně 
předmětné smlouvy takto: 
Příjemce je povinen poskytnutou veřejnou finanční podporu v částce 2.000.000,- Kč 
zrealizovat v roce 2011 a profinancovat v roce 2011 částkou 1.000.000,- Kč a částkou 
1.000.000,- Kč v roce 2012. 

Termín: 14.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

633/12 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Šumperku pro školní rok 
2012/2013 

bere na vědomí 
informaci o výsledcích zápisu o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách ve 
městě Šumperku pro školní rok 2012/2013. 
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634/12 Výsledek jednání o studii MasterCard 

bere na vědomí 
výsledek jednání o studii MasterCard. 

 
 
 

635/12 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 26. 4. 2012 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 26. 4. 2012. 
 
 
 

636/12 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 12/2012 z jednání finančního výboru dne 4. 6. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal v. r.                     Ing. Petr Suchomel v. r. 
     1. místostarosta               2. místostarosta 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 k usnesení č. 614/12 z 15. zasedání ZM dne 14. 6. 2012

 Požadovaná Doporučená
název organizace název oblasti adresa statutár částka částka

3 Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK, s.r.o. fotbal - muži Hlavní třída 20, 787 01 Šumperk Svozil Oldřich PhDr., Vymazal Josef 27847861 500 000 200 000
8 TJ Šumperk  oddíl házené - muži Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Švubová Jana 14617790 114 000 80 000

SOUČTY 614 000 280 000

čí
sl

o

IČ 

(kompetence ZM)

Přidělení finančních částek nad  50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka na činnostorganizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a 
juniorů pro rok 2012 


