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U S N E S E N Í  

z 3. zasedání Zastupitelstva města Šumperka konaného dne 14. 12. 2006 
 

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. 
                                                                        

73/06 Časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2007 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2007. 
  

74/06 Časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2007 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2007. 
  

Termín: 14.12.2006 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

75/06 Granty a dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
podmínky pro poskytování grantů a dotací na činnost z rozpočtu města Šumperka 
pro rok 2007. 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

76/06 Granty a dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
seznam vyjmenovaných akcí a činností: 
 
 - Džemfest 2007                                       - Šumperský dětský sbor                                                         
 - Bambiriáda 2007                                    - HK Mladí draci Šumperk o.s.                
 - Divadlo v parku 2007                            - Fotbalový klub Šumperk 
 - Klasika viva                                    - TJ Sokol Šumperk                               
 - Šumperské Preludium 2007                   - TJ Šumperk                                                                                                
 - Blues Alive 2007                                       
 - Jazz Pramet Šumperk 2007             
 - Mezinárodní folklorní festival Šumperk 2007 
 - Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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77/06 Granty a dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
časový harmonogram: 
 
- 18. 12. 2006 – zveřejnění podmínek na internetových stránkách města (včetně 

formulářů žádostí); zveřejnění v Horizontu dne 17. 1. 2007 
- 2. 1. 2007 od 8:00 hodin – zahájení přijímání žádostí 
- 25. 1. 2007 – předložení návrhu  komise pro přidělování grantů a dotací do ZM 

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

- 31. 1. 2007 do 17:00 hodin – uzávěrka přijímání žádostí 
- 22. 2. 2007 - předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na 

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

- 8. 3. 2007 - předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných 
na granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení  

 
Termín: 08.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

78/06 Rozpočtové provizorium města Šumperka na rok 2007 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové 
provizorium s účinností od 1. 1. 2007 do doby schválení rozpočtu města na        
rok 2007.  

Termín: 01.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

79/06 Rozpočtové provizorium města Šumperka na rok 2007 

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

zřízených městem a organizacím na základě uzavřených platných smluvních 
vztahů uvolnit měsíčně max. 1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku      
k datu 31. 12. 2006 

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

- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce       
z roku 2006 

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

Termín: 01.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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80/06 Odpis pohledávky města Šumperka 

bere na vědomí 
účetní odpis pohledávky poplatek za užívání veřejného prostranství za rok 1994 
ve výši 36.000,- Kč. 
 
 

81/06 MJP – areál Luže - změna podmínek bezúplatného převodu nemovitostí 
do vlastnictví města   

ruší 
usnesení ZM č. 1676/06 ze dne 15. 6. 2006 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 14.12.2006 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

82/06 MJP – areál Luže - změna podmínek bezúplatného převodu nemovitostí 
do vlastnictví města   

schvaluje 
doplnění usnesení ZM č. 121/03 ze dne 23. 1. 2003 ve znění usnesení ZM          
č. 451/03 ze dne 18. 9. 2003 ve znění usnesení ZM č. 763/04 ze dne 29. 4. 2004   
o tyto podmínky bezúplatného převodu: 
 
1. Nabyvatel   se   zaváže   o   převáděné nemovitosti  řádně pečovat a  užívat je 
pouze v souladu s veřejným zájmem, tj. k poskytování humanitární a další pomoci 
při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci správního obvodu 
města Šumperk, nevyužívat je ke komerčním účelům, nepřenechat je ke 
komerčním účelům třetím osobám a nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let.  
 
2. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel 
povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 
odpovídající ceně nemovitostí v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým 
posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku. Bude-li 
takto stanovená částka nižší než je účetní hodnota nemovitosti, tj. 5.659.380,- Kč, 
odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této hodnotě. 
 
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení 
převodcem písemně vyzván. 
 
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování 
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí 
nabyvatel i tyto náklady.  
 
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 (tj. 10 let) 
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele 
plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající 
součinnost.  
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6. Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty 
stanovené v odst. 1 (tj. 10 let)  předat převodci písemnou zprávu o zachování 
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se 
nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si 
smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 
 

Termín: 31.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

83/06 MJP – hala Lombard - změna podmínek bezúplatného převodu nemovitostí 
do vlastnictví města   

ruší 
usnesení ZM č. 1359/05 ze dne 15. 9. 2005 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 14.12.2006 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

84/06 MJP – hala Lombard - změna podmínek bezúplatného převodu nemovitostí 
do vlastnictví města   

schvaluje 
doplnění usnesení ZM č. 122/03 ze dne 23. 1. 2003 na konci o tato slova:  
 
V případě kladného vyřízení žádosti převzít do vlastnictví města Šumperk 
požadovanou nemovitost smlouvou o bezúplatném p řevodu za podmínek: 
 
1. Nabyvatel se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji  
pouze v souladu s veřejným zájmem, tj. k poskytování humanitární a další 
pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci 
správního obvodu města Šumperk, nevyužívat ji ke komerčním účelům, 
nepřenechat ji ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit ji, to vše po 
dobu nejméně 10 let.  
 
2. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel 
povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 
odpovídající ceně nemovitosti v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým 
posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku. 
Bude-li takto stanovená částka nižší než je účetní hodnota nemovitosti,       
tj. 533.463,- Kč, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této 
hodnotě. 
 
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení 
převodcem písemně vyzván. 
 
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2  spojeno s náklady na vypracování 
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí 
nabyvatel i tyto náklady.  
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5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 (tj. 10 let) 
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele 
plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající 
součinnost.  
 
6. Nabyvatel je povinen vždy k  31. 12. příslušného roku během celé lhůty 
stanovené v odst. 1 (tj. 10 let)  předat převodci písemnou zprávu o zachování 
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se 
nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si 
smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. 
 

Termín: 31.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

85/06 MJP – výstavba polyfunkčního domu na ulici Radniční v Šumperku  

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města č. 755/04 ze dne 29. 4. 2004 ve znění 
pozdějších usnesení zastupitelstva města. Změna spočívá v prodloužení termínu 
pro vydání stavebního povolení na zastavění předmětného pozemku na nový 
termín do 31. 3. 2007 a v prodloužení termínu pravomocné kolaudace 
polyfunkčního domu na nový termín do 31. 10. 2008. Ostatní zůstává beze změny. 
 

Termín: 28.02.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 
 

86/06 MJP – zrušení usnesení ZM č. 1117/05 ze dne 27. 1. 2005 

ruší 
usnesení ZM č. 1117/05 ze dne 27. 1. 2005, kterým byl schválen výkup          
p.p.č. 1443/2 a části st.p.č. 685/1 v k.ú. Šumperk, z vlastnictví R. M., Šumperk, do 
vlastnictví města Šumperk.  
 

Termín:  14.12.2006 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

87/06 MJP – prodej části p.p.č. 1534/42 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 13. 11. 2006 do 30. 11. 2006 dle usnesení rady města č. 62/06 ze 
dne 9. 11. 2006, prodej části pozemku p.č. 1534/42 o výměře cca 100 m2     
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v k.ú. Šumperk, výměra bude upřesněna geometrickým plánem pro rozdělení 
pozemku p.č. 1534/42 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: náprava vlastnického vztahu v souladu s užíváním 
- kupující:  

P. H., Šumperk, v podílu 1/2 
P. H., Šumperk, v podílu 1/2 

- kupní cena: 300,- Kč/m2  
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- kupující společně uhradí náklady ve výši ½ za vyhotovení geometrického plánu 

pro rozdělení pozemku p.č. 1534/42 v k.ú. Šumperk 
- kupující společně uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve 

výši 1.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za 
zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou               
ve výši 500,- Kč 

Termín:  31.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

88/06 MJP – realizace příslibu prodeje části p.p.č. 2353, p.p.č. 2354, p.p.č. 2215/1   
a p.p.č. 2053/1, dle geometrického plánu na zaměření předmětu prodeje se 
jedná o st.p.č. 6116 o výměře 762 m2, p.p.č. 2215/8 o výměře 437 m2               
a p.p.č. 2053/6 o výměře 120 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě přijatého záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 13. 11. 2006 do 29. 11. 2006, dle usnesení RM č. 67/06 ze          
dne 9. 11. 2006 a podle usnesení ZM č. 1020/04 ze dne 18. 11. 2004 a 
usnesením ZM č. 1637/06 ze dne 20. 4. 2006, kterými byl vydán příslib prodeje, 
realizaci prodeje st.p.č. 6116 (pozemek nově označen a zapsán v KN 
z původních p.p.č. 2353 a 2354 a části p.p.č. 2053/1) o výměře 762 m2 a částí 
p.p.č. 2053/1 a 2215/1 o celkové výměře 557 m2, pozemky označeny nově GP 
jako p.p.č. 2215/8 o výměře 437 m2 a p.p.č. 2053/6 o výměře 120 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:   
- kupující:  SAN-JV, s. r. o., se sídlem Lidická 56, 78701 Šumperk, IČ 64618951 
- kupní cena stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní označenou jako 

obch 70/2004 ze dne 1. 12. 2004 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2006 
a) st.p.č. 6116 .......800,- Kč/m2 
b) p.p.č. 2215/8 a p.p.č. 2053/6....400,- Kč/m2 
kupující po uhrazené záloze na kupní cenu ve výši 120.000,-Kč a uznané slevy 
uhradí doplatek kupní ceny ve výši 362.400,- Kč do 30 dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- prodávající uznává  slevu z kupní ceny ve výši 350.000,- Kč, jako kompenzaci 
částečných nákladů na přeložky inženýrských sítí vyvolaných stavbou 
obytného domu 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy, stanoveno  dle „Postupu…“, a správní poplatek za zápis vlastnického  
práva do katastru nemovitostí 

 
Termín:  30.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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89/06 MJP – odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní - výstavba 
polyfunkčního domu při ul. M. R. Štefánka 

schvaluje 
v souladu s čl. V. odst. 1 smlouvy o smlouvě budoucí kupní, označené jako Obch 
32/2006/Vr ze dne 15. 9. 2006 mezi městem Šumperk, jako budoucím 
prodávajícím, a Modas Trade, s. r. o., se sídlem Šumperk, Rooseveltova 17, 
zastoupená jednatelem Milanem Likavcem, odstoupení od smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní Obch 32/2006/Vr ze dne 15. 9. 2006 v celém rozsahu, a to 
z důvodu neuhrazení zálohy ve výši 888.480,- Kč na kupní cenu ve stanoveném 
termínu, tj. do 15. 10. 2006. 
 

Termín:  15.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

90/06 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní označené jako 
Obch 146/2003/Vr ze dne 27. 10. 2003, budoucí kupující J. a K. K., Šumperk 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, označené jako 
Obch 146/2003 ze dne 27. 10. 2003 uzavřené mezi městem Šumperk, jako 
budoucím prodávajícím, a J. a K. K., Šumperk, jako budoucími kupujícími. Město 
Šumperk, jako budoucí prodávající, vrátí budoucím kupujícím složenou zálohu na 
kupní cenu ve výši 19.250,- Kč ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření dohody          
o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní označené jako Obch 146/2003/Vr 
ze dne 27. 10. 2003. 
Zaplacením částky 19.250,- Kč budou mezi účastníky smlouvy o smlouvě budoucí  
kupní vypořádány veškerá práva a povinnosti (pohledávky a závazky). 
 
 

Termín:  28.02.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

91/06 Ceny města Šumperka 

bere na vědomí 
 
1. Předpoklady a podmínky při udělování Cen města 2006 
2. Kategorie pro udílení Cen města 2006 
3. Časový harmonogram udílení Cen města 2006 
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92/06 Žádost o vyslovení souhlasu k podání žádosti o dotaci „Systém včasné 
intervence 2007“ 

schvaluje 
podle vypsaných podmínek podat žádost o dotaci – dotační program „Systém 
včasné intervence 2007“ na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, kdy žadatelem 
bude Město Šumperk. 
 

Termín:  09.02.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

93/06 Žádost o vyslovení souhlasu k podání žádosti o dotaci „Systém včasné 
intervence 2007“ 

schvaluje 
finanční spoluúčast Města Šumperk ve výši 10 % z celkové finanční částky 
projektu, v maximální výši 250 tis. Kč. Tato částka bude součástí rozpočtu          
na rok 2007. 
 

Termín:  01.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

94/06 Prevence kriminality v roce 2007 

schvaluje 
program prevence kriminality na místní úrovni pod názvem „Partnerství       
v roce 2007“. 
 

Termín:  10.01.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

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


