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U S N E S E N Í  

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šumperka konaného dne 25. 1. 2007 
                                                                        

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. 
 

95/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
 
1137/05, 1317/05, 1354/05, 1479/05, 1507/05, 1508/05, 1549/06, 1564/06, 
1634/06, 1678/06, 1680/06, 1681/06, 1683/06, 1684/06, 1691/06, 1692/06, 
1693/06, 1703/06, 1706/06, 1712/06, 1727/06, 1728/06, 1736/06, 1737/06, 
1739/06, 1740/06, 1750/06, 1766/06, 1767/06, 1768/06, 1770/06, 1774/06, 
1775/06, 1776/06, 1778/06, 1780/06, 1781/06, 1786/06, 1814/06, 1821/06, 
1822/06, 1843/06, 1844/06, 1845/06, 1846/06, 16/06, 17/06, 21/06, 22/06, 23/06, 
24/06, 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06, 30/06, 41/06, 42/06, 43/06, 44/06, 47/06, 
53/06, 55/06, 56/06, 57/06, 60/06, 61/06, 62/06, 63/06, 64/06, 65/06, 66/06, 67/06, 
68/06, 69/06, 70/06, 71/06, 74/06, 78/06, 79/06, 81/06, 83/06, 86/06, 89/06, 93/06, 
94/06 
 

 

96/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  653/00 do 30.06.2007 Zodpovídá: Mgr. Brož 
1656/01 do 30.06.2007 Zodpovídá: Mgr. Brož 
2372/02 do 30.06.2007 Zodpovídá: Mgr. Brož 
    67/02 do 30.06.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  441/03 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  618/04 do 30.06.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  707/04 do 30.06.2007 Zodpovídá: Mgr. Brož 
1162/05 do 31.05.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1224/05 do 30.04.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1225/05 do 30.04.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1363/05 do 30.06.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1385/05 do 31.03.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1386/05 do 31.03.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1541/06 do 31.05.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1550/06 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1612/06 do 30.09.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1623/06 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1624/06 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1625/06 do 31.12.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1628/06 do 30.06.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1682/06 do 30.09.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1698/06 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1700/06 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1723/06 do 31.03.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1729/06 do 30.06.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1730/06 do 30.06.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1769/06 do 30.04.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1777/06 do 30.06.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1810/06 do 30.06.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1817/06 do 30.05.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

97/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 768/04 

ruší 
usnesení ZM č. 768/04 ze dne 29. 4. 2004 pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

98/07 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení č. 1524/06 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 1524/06 ze dne 26. 1. 2006 takto: 
text „přípravy rozpočtu na rok 2007“ se nahrazuje textem „rozpočtového opatření 
roku 2007“. Ostatní text zůstává nezměněn. 
 

Termín: 25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

99/07 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení č. 62/06 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 62/06 ze dne 30. 11. 2006 takto: 
text „písm. n)“ se nahrazuje textem „písm. o)“. Ostatní text zůstává nezměněn. 
 

Termín: 25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

100/07 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení č. 67/06 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 67/06 ze dne 30. 11. 2006 takto: 
text „písm. u)“ se nahrazuje textem „písm. v)“. Ostatní text zůstává nezměněn. 
 

Termín: 25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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101/07 Rozpočet města Šumperka na rok 2007 

schvaluje 
rozpočet na rok 2007 dle předloženého materiálu   
 
příjmy celkem  540 179 tis. Kč 
výdaje celkem  524 528 tis. Kč 
 
výnosy z HČ celkem   53 761 tis. Kč 
náklady z HČ celkem   38 295 tis. Kč 
 
Rozpočty fondů města Šumperka: sociálního 
                                                       životního prost ředí 
                                                       na úpravu zevnějšku 
 
 

Termín:  30.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

102/07 Přijetí investičního úvěru 

schvaluje 
prostřednictvím úvěru financovat níže uvedené investiční akce v letech 2007         
a 2008 do výše 60 000 tis. Kč a ukládá RM vypsat veřejnou soutěž                      
na poskytovatele úvěru: 
komunikace a chodníky ulice Reissova, Pod Lesem, Pod Vyhlídkou,                
Gen. Krátkého, Temenická, Jiřího z Poděbrad, Tatranská, regenerace panelového 
sídliště Prievidzská. 

Termín:  31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

103/07 Změna č. 6 ÚPSÚ Šumperk 

schvaluje 
pořízení Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Šumperk. 

 
Termín:  25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

104/07 Územní plán Šumperka 

schvaluje 
pořízení nového územního plánu Šumperka. 

 
Termín:  25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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105/07 Územní plán Šumperka 

schvaluje 
jako určeného zastupitele pro pořizování změn ÚPSÚ Šumperka a nového 
územního plánu Šumperka na celé funkční období Ing. Marka Zapletala. 

 
Termín:  25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

106/07 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS, a. s., za ul. Prievidzskou: změna 
zastavovací koncepce v lokalitě bytové výstavby, změna příslibu budoucího 
odprodeje v souvislosti se změnou zastavovací koncepce 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 460/03 ze dne 18. 9. 2003, ve znění pozdějších usnesení, 
kterým byla schválena koncepce bytové zástavby FORTEX-AGS, a. s., lokality za 
ul. Prievidzskou v Šumperku na pozemku p.č. 709/17 v kat. území Dolní 
Temenice, a to z původního požadavku 50 bytových jednotek ve skupinových 
domech na počet minimálně 42 bytových jednotek ve skupinových domech, a 
ostatní využitelnost území nahradit individuální výstavbou řadových rodinných 
domů s celkovým počtem 23 řadových bytových domů, když dle změny 
zastavovací studie rozdělené do dvou etap výstavby, budou v 1. etapě 
realizovány řadové rodinné domy a ve 2. etapě pak třípodlažní bytový dům. Obě 
etapy by měly být realizovány a dokončeny do konce roku 2008 s tím, že v dané 
lokalitě by mělo být vyřešeno dopravní napojení, a to s ohledem na vlastnictví 
pozemků a v souladu s územním plánem. 
 

Termín:  25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

107/07 MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS, a. s., za ul. Prievidzskou: změna 
zastavovací koncepce v lokalitě bytové výstavby, změna příslibu budoucího 
odprodeje v souvislosti se změnou zastavovací koncepce 

schvaluje 
v souvislosti se schválením změny zastavovací koncepce bytové zástavby 
FORTEX-AGS, a. s., lokality za ul. Prievidzskou v Šumperku na pozemku          
p.č. 709/17 v kat. území Dolní Temenice změnu usnesení ZM č. 460/03 ze dne 
18. 9. 2003, ve znění pozdějších změn, ve věci schválení podmínek budoucího 
odprodeje příslušných částí p.č. 709/17 v kat. území Dolní Temenice tak, že: 
- předmětem budoucího převodu nebudou pozemky pod garážemi, neboť dle 

změny zastavovací koncepce se s výstavbou garáží na pozemku p.č. 709/17 
v kat. území Dolní Temenice již nepočítá 
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- prodloužení termínu účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní a termínu pro 

uzavření vlastní kupní smlouvy z termínu „do 31. 12. 2007“ na termín           
„do 31. 12. 2008“ 

- kupní cena zastavěné plochy pod bytovými a řadovými domy, včetně 
přístupového a okapového chodníku kolem domu, bude činit 100,- Kč/m2 
vzhledem ke skutečnosti, že výstavba inženýrských sítí bude realizována bez 
státní dotace 

- kupní cena pozemku tvořícího zahradu u řadového domu a prostor před 
řadovým domem (tj. prostor mezi řadovým domem a komunikací – vstupní 
chodník, parkovací plocha) bude činit 300,- Kč/m2 

- vystavěné protierozní opatření (odvodňovací příkop) nebude změnou koncepce 
dotčeno. Pruh 3 m od hranice pozemku p.č. 709/17 v kat. území Dolní 
Temenice, kde se nachází odvodňovací příkop, nebude stavbou řadových 
domů dotčen a bude ponechán v majetku města Šumperk 

- přeložku dešťové kanalizace v místě výstavby řadových domů provede 
FORTEX-AGS na vlastní náklady 

- ruší v usnesení ZM č. 460/03 slova „všechny ostatní plochy, které budou  
převáděny jako součást staveb budoucímu investorovi nebo vlastníkovi staveb 
a nezůstanou vlastnictvím Města, bude činit 40,- Kč/m2 (zelené plochy u domů, 
parkoviště apod.)“ 

Termín:  31.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

108/07 MJP – prodej pozemků pod stavbami jiného vlastníka st.p.č. 3939                  
o výměře 105 m2 a st.p.č. 3940 o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk – žádost 
právního zástupce vlastníků staveb k předmětnému prodeji 

schvaluje 
vyhovět žádosti právního zástupce spoluvlastníků staveb situovaných na 
pozemcích stavební parcela č. 3939 a 3940 v k.ú. Šumperk a na základě 
schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
4. 12. 2006 do 20. 12. 2006 dle usnesení rady města č. 110/06 ze dne               
23. 11. 2006, prodat do spoluvlastnictví každému k podílu o velikosti ½ 
pozemek pod domem stavební p.č. 3939 o výměře 105 m2 a pozemek pod 
stavbou garáže stavební p.č. 3940 o výměře 24 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- prodávající: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461 
- kupující: 

L. F., Ostrava 
I. S., Praha  

- účel prodeje: sjednocení stejného vlastníka staveb a pozemků pod stavbami 
- kupní cena: 700,- Kč/m2 pod obytným domem, tedy ve výši 73.500,- Kč,         

500,- Kč/m2 pod stavbou garáže, tedy 12.000,- Kč, celkem 85.500,- Kč 
- úhrada kupní ceny: záloha kupní ceny ve výši 20 %, což činí 17.100,- Kč 

z celkové kupní ceny, bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy  před podáním 
návrhu na  vklad vlastnického a zástavního práva do katastru nemovitostí, 
zbývající část ve výši 68.400,- Kč budou kupující splácet v pravidelných 
měsíčních splátkách po dobu 18 měsíců až do úplného zaplacení. K takto 
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stanovené kupní ceně zaplatí kupující prodávajícímu úrok v souladu                 
s „Postupem…“ ve výši 10 % p.a., počítaný z ročního zůstatku nesplacené 
kupní ceny k 31. 12. běžného roku, v němž povinnost trvá. Po dobu 
splátkování bude zřízeno zástavní právo ve prospěch města Šumperka 
k pozemkům stavební parcela č. 3939 a stavební parcela č. 3940         
v k.ú. Šumperk pro pohledávku ve výši 68.400,- Kč.  

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní a 
zástavní smlouvy v souladu s „Postupem…“ a správní poplatek ve výši      
500,- Kč za provedení zápisu práv do KN 

 
Termín:  30.04.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

109/07 MJP – schválení příslibu prodeje st.p.č. 40 o výměře 280 m2 a p.p.č. 92/1       
o výměře 431 m2 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 1. 2007 do 19. 1. 2007 dle usnesení rady města č. 228/06 ze dne 
29. 12. 2006, vydání příslibu prodeje p.p.č. 92/1 o výměře 431 m2 a st.p.č. 40 
o výměře 280 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek:  
- účel příslibu prodeje: výstavba bytového domu 
- kupní cena: 50,- Kč/m2 
- budoucí kupující: UNING, s. r. o., se sídlem Šumperk, Terezínská 1, 

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Petrem Unzeitigem 
- úhrada zálohy na kupní cenu ve výši 70 % při podpisu smlouvy o smlouvě 

budoucí  kupní 
- doplatek kupní ceny po schválení převodu vlastnického práva k předmětu 

převodu v zastupitelstvu města, do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastnické právo k pozemku pod stavbou obytného domu bude převedeno na 
budoucího kupujícího po dokončení hrubé stavby ve výšce 1 m nad terénem 
po zaměření půdorysu stavby geometrickým plánem vyhotoveném na náklady 
budoucího kupujícího 

- vlastnické právo k nezastavěné části pozemku bude převedeno do 6 měsíců 
od dokončení inženýrských sítí, komunikace, chodníků a regulace potoka  
lokalitě předmětu převodu 

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s demolicí objektu na st.p.č. 40          
v k.ú. Horní Temenice, objekt s čp. 2184 Šumperk 

- budoucí kupující předloží v rámci územního a stavebního řízení projekt            
k odsouhlasení odboru RÚI  

- pravomocné stavební povolení bude budoucímu prodávajícímu p ředloženo do 
30. 6. 2007 

- výstavba obytného domu bude započata do 3 měsíců ode dne pravomocného 
stavebního povolení a bude dokončena do 31. 12. 2008 

- budoucí prodávající si pro případ nedodržených vydaných regulativ k výstavbě 
a nedodržení lhůt sjednává smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč  
 

 
Termín:  30.04.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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110/07 MJP – schválení příslibu výkupu částí p.p.č. 752/11 a 752/12 o výměře 
celkem cca 52 m2 v k.ú. Dolní  Temenice 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na výkup částí  p.p.č. 752/11 a 752/12 
o celkové výměře cca 52 m2 v k.ú. Dolní Temenice od vlastníka pozemků 
752/11 a 752/12 v k.ú. Dolní Temenice, A. D., Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel příslibu prodeje: výstavba komunikace Pod Senovou, kdy investorem je 

město Šumperk  
- kupní cena: 30,- Kč/m2 
- budoucí kupující: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,            

IČO 00303461 
- kupní cena bude budoucím kupujícím uhrazena při podpisu kupní smlouvy, 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- budoucí kupující zajistí na své náklady vyhotovení geometrického plánu 

předmětu příslibu prodeje, vypracuje kupní smlouvu, zaplatí daň z převodu 
nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- vlastnické právo k předmětu příslibu prodeje bude převedeno do 3 měsíců od 
kolaudace stavby nebo vyznačení předmětu příslibu prodeje 

 
Termín:  31.05.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

111/07 MJP – realizace příslibu prodeje p.p.č. 371 o výměře 152 m2 a st.p.č. 558       
o výměře 1 697 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 4. 2004 do 20. 4. 2004 dle usnesení rady města č.1930/04 ze dne 
25. 3. 2004 a podle usnesení ZM č. 916/04 ze dne 9. 9. 2004 a usnesení ZM        
č. 1227/05 ze dne 28. 4. 2005, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje 
p.p.č. 371 o výměře 152 m2 a st.p.č. 558 o výměře 1 697 m2 v k.ú. Šumperk,  
za těchto podmínek:  
- účel prodeje: pozemky pod stavbami a zázemí k objektu ve vlastnictví jiných 

osob – náprava skutečného stavu  
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – zastavěná část      

450,- Kč/m2, nezastavěná část pozemku 225,- Kč/m2 
- budoucí kupující: R. E., Šumperk, ve výši  podílu 1/5, S. E., Šumperk, ve výši 

podílu 1/5, ELTES, spol. s r. o., se sídlem Šumperk, Žerotínova 12, ve výši  
podílu 3/5 

- kupující uhradí při podpisu kupní smlouvy doplatek kupní ceny ve výši     
3.150,- Kč. Doplatek vznikl navýšením výměry v důsledku digitalizace           
k.ú. Šumperk u st.p.č. 558 v k.ú. Šumperk, a to o 7 m2. 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy – 1.000,- Kč, 
stanoveno „Postupem...“, a správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové 
známky za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín:  30.04.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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112/07 MJP – lokalita 18 RD – ulice Francouzská v Šumperku 

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města č. 67/02 ze dne 12. 12. 2002, týkajícího se 
problematiky přijetí daru pozemkové parcely č. 701/26 v katastrálním území Horní 
Temenice z podílového spoluvlastnictví Z. O. a A. Z., a to v souvislosti s přijatým 
usnesením zastupitelstva města č. 59/06 ze dne 30. 11. 2006. Změna spočívá      
v tom, že se z textu usnesení vypouští přijetí daru spoluvlastnického podílu           
o velikosti ½ (jedné poloviny) na pozemku p.č. 701/26 v k.ú. Horní Temenice ve 
vlastnictví A. Z., a dále se z textu usnesení vypouští spoluvlastník A. Z. V ostatním 
zůstává text usnesení beze změny. 
 

Termín:  30.06.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

113/07 MJP – lokalita 18 RD – ulice Francouzská v Šumperku 

schvaluje 
v souvislosti s realizací smlouvy o sdružení č. Obch 215/01/JG uzavřené dne     
20. 12. 2001 mezi Městem Šumperk a Z. O. a A. Z., jeho vypořádání a rozpuštění, 
bezúplatné přijetí staveních děl do vlastnictví Města Šumperk, a to díla 
komunikace vybudované na pozemku p.č. 701/26 v k.ú. Horní Temenice, na 
základě stavebního povolení vydaného Městským úřadem Šumperk, odborem 
životního prostředí, zemědělství a energetiky dne 22. 1. 2001, č. j. ŽP-104/2001, a 
vybudovaného díla splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu, kolaudovaných 
na základě pravomocného kolaudačního rozhodnutí vydaného Okresním úřadem 
Šumperk, referátem životního prostředí, č. j. Voda 3223/R-8/2001, 2002-Pu-231/2 
ze dne 8. 1. 2002, pravomocného kolaudačního rozhodnutí vydaného Okresním 
úřadem Šumperk, referátem životního prostředí č. j. Voda 644/R-91/2002-Pu-
231/2 ze dne 27. 3. 2002 a pravomocného kolaudačního rozhodnutí vydaného 
Městským úřadem Šumperk, odborem výstavby č. j. výst. 84/01-Hu, ze dne        
22. 1. 2002, z vlastnictví A. Z., Šumperk, a Z. O., Šumperk. 

 
Podmínky:  
 

1/ Převod  stavebního  díla  komunikace  na pozemku p.č. 701/26 v k.ú.  
Horní Temenice do vlastnictví Města Šumperk, proběhne až po 
pravomocné kolaudaci díla komunikace, které není dosud 
pravomocně zkolaudováno. 

 
2/ Před převodem a převzetí vodovodu a splaškové a dešťové 

kanalizace budou splněny povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo   
č. 1/2007, uzavřené mezi objednatelem (A. Z., Z. O.) a zhotovitelem 
(ŠPVS, a. s.) ze dne 8. 1. 2007 

 
 

Termín:  30.06.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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114/07 MJP – řešení lokality bývalých horních kasáren – pozemek p.č. 1955/14         
o výměře 1 167 m2 v k.ú. Šumperk 

ruší 
usnesení ZM č. 408/03 ze dne 18. 9. 2003 a usnesení ZM č. 1363/05 ze dne     
15. 9. 2005 z důvodu ukončení sjednaných termínů plánované dostavby                
a prověření vhodnosti zástavby p.p.č. 1955/14 v souvislosti s územním plánem a 
výstavbou v dané lokalitě. 

Termín:  30.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

115/07 MJP – řešení lokality bývalých horních kasáren – pozemek p.č. 1955/14         
o výměře 1 167 m2 v k.ú. Šumperk 

ukládá RM 
prověřit vhodnou zástavbu p.p.č. 1955/14 o výměře 1 167 m2 v k.ú. Šumperk, a to 
v souladu s územním plánem.   

Termín:  31.05.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

116/07 MJP – zrušení usnesení ZM č. 1629/06 ze dne 20. 4. 2006 ve věci příslibu 
prodeje pozemku p.č. 1439/7 o výměře 592 m2 v k.ú. Šumperk 

ruší 
usnesení ZM č. 1629/06 ze dne 20. 4. 2006, kterým byl schválen příslib prodeje 
pozemku parcela č. 1439/7 o výměře 592 m2 v k.ú. Šumperk včetně zídky 
spoluvlastníkům domu or. ozn. Šumperk, Revoluční 45, a to pro bezpředmětnost. 
 

Termín:  25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

117/07 MJP – prodej pozemku parcela č. 1439/7 o výměře 592 m2 v k.ú. Šumperk 
včetně zídky (zahrada u domu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 2. 2006 do 11. 3. 2006 dle usnesení rady města č. 4405/06 ze 
dne 23. 2. 2006, prodej pozemku parcela č. 1439/7 o výměře 592 m2         
v k.ú. Šumperk (zahrada u domu) včetně zídky, která tvoří hranici pozemku,     
za těchto podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví zahrady a domu 
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- kupující:  

- manželé J. a N. H., Šumperk, v podílu 1140/10000 
- manželé M. a E. K., Šumperk, v podílu 1195/10000 
- manželé S. a E. K., Šumperk, v podílu 1479/10000 
- manželé I. a M. B., Šumperk, v podílu 1170/10000 
- manželé M. a K. A, Šumperk, v podílu 1162/10000 
- D. A., Šumperk, v podílu 1135/10000 
- I. D., Šumperk, v podílu 1462/10000 
- L. R., Vikýřovice, v podílu 1257/10000 

- kupní cena: 300,- Kč/m2, celkem 177.600,- 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 společně 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:  31.07.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

118/07 MJP – výkup pozemků v lokalitě za ul. Prievidzskou v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
výkup pozemků v lokalitě za ul. Prievidzskou, jmenovitě pozemky ve 
zjednodušené evidenci původu grafického přídělu parcela č. 679/4 o výměře         
1 200 m2 a parcela č. 679/5 o výměře 1 440 m2 v k.ú. Dolní Temenice od fyzických 
osob za maximální kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 s ohledem na možné využití 
pozemků dle Územního plánu sídelního útvaru Šumperk.  
 
 

Termín:  31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

119/07 MJP – výkup pozemků v lokalitě za ul. Prievidzskou v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
výkup části pozemku, v lokalitě za ul. Prievidzskou, ve zjednodušené evidenci 
původu grafického přídělu parcela č. 693 o výměře cca 11 000 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice od fyzických osob za maximální kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 
s ohledem na možné využití pozemku dle Územního plánu sídelního útvaru 
Šumperk.  
 

Termín:  31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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120/07 MJP – prodej části pozemku st.p.č. 1222/4 o výměře 6 m2 v k.ú. Šumperk  
(pozemek pod stavbou kolny) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 12. 2006 do 20. 12. 2006 dle usnesení rady města č. 128/06 ze 
dne 23. 11. 2006, prodej části pozemku p.č. 1222/4 o výměře 6 m2                 

v k.ú. Šumperk, dle geometrického plánu č. 5141-107/2006 ze dne 10. 10. 2006 
nově označené jako pozemek p. č. 3088/1 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: uvedení do souladu vlastníka stavby a pozemku pod touto 

stavbou 
- kupující: manželé A. a A. H., Šumperk   
- kupní cena: 400,- Kč/m2  
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy  
- kupující 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:  30.06.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

121/07 MJP – Bratrušovské koupaliště – poskytnutí finanční kompenzace 
v souvislosti s ukončením nájemních vztahů s nájemcem René Maixnerem 

schvaluje 
poskytnutí finanční částky v celkové výši 330.000,- Kč (slovy: třistatřicettisíc korun 
českých) panu René Maixnerovi, bytem Severovýchod 28, 789 01 Zábřeh,          
IČ 60973021, jako kompenzaci za úniky vody v letech 2003 až 2005 z bazénu 
v areálu Bratrušovského koupaliště a údržbu areálu Bratrušovského koupaliště 
v roce 2006, které pan René Maixner provozoval na základě smlouvy o nájmu 
nebytových prostor ze dne 15. 2. 2001, uzavřené mezi Městem Šumperk, 
zastoupeném společností ŠMR, a. s., jako pronajímatelem, a René Maixnerem, 
jako nájemcem. 
 
Podmínka pro poskytnutí částky 330.000,- Kč: Stávající nájemní smlouvy 
uzavřené mezi Městem Šumperk, zastoupeném ŠMR, a. s., jako pronajímatelem, 
a panem René Maixnerem, jako nájemcem, budou ukončeny formou písemné 
dohody. Jedná se o tyto nájemní smlouvy: smlouva o nájmu nebytových prostor  
ze dne 15. 2. 2001 (budova restaurace při Bratrušovském koupališti), smlouva           
o nájmu nebytových prostor ze dne 15. 2. 2001 (areál Bratrušovského koupaliště) 
a smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 5. 2001 (skladovací prostory   
na ul. Zemědělské 20, č.p. 2528 v Šumperku). 
Před poskytnutím finanční částky 330.000,- Kč a uzavřením dohody o ukončení 
stávajících nájemních smluv dojde ze strany nájemce pana René Maixnera 
k úhradě všech dlužných částek, které pan René Maixner dluží pronajímateli 
Městu Šumperk z titulu předmětných nájemních smluv, a narovnání veškerých 
finančních či jiných nároků smluvních stran.  
 

Termín:  28.02.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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122/07 MJP – Bratrušovské koupaliště – poskytnutí finanční kompenzace 
v souvislosti s ukončením nájemních vztahů s nájemcem René Maixnerem 

prohlašuje, 
že provozování plaveckého areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku je ve  
veřejném zájmu a v zájmu občanů města Šumperka. 
 
 

Termín:  25.01.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 
 

123/07 MJP – prodej st.p.č. 5677 o výměře 15 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 12. 2006 do 20. 12. 2006 dle usnesení rady města č. 114/2006 ze 
dne 23. 11. 2006, prodej st.p.č. 5677 o výměře 15 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů, pozemek a stavba jiného 

vlastníka  
- kupující: M. M., Šumperk 
- kupní cena 500,- Kč/m2 
- úhrada kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- úhrada paušálního poplatku ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní smlouvy, 

stanoveno dle „Postupu…“  
- úhrada správního poplatku za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
 

Termín:  30.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

124/07 MJP – bezúplatný převod  p.p.č. 1338 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitosti ve vlastnictví         
ČR - správa Pozemkový fond ČR v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., jmenovitě 
p.p.č. 1338 o výměře 263 m2 v k.ú. Horní Temenice. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označenou 
pozemkovou parcelu přijmout a převzít do vlastnictví města Šumperka na základě 
smlouvy s PF ČR. 

Termín:  28.02.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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125/07 MJP – vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/2 o výměře 425 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 12. 2006 do 20. 12. 2006 dle usnesení rady města č. 129/06 ze 
dne 23. 11. 2006, vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/2 o výměře 425 m2   
v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: zahrada k domu Šumperk 
- budoucí kupující: F. a J. L., J. Z., všichni bytem Šumperk, a P. a V. F., bytem 

Šumperk 
- kupní cena: zahrada  o výměře 345 m2 za 300,- Kč/m2, příjezd k trafostanici     

o výměře 80 m2 za 100,- Kč/m2, kupní cena celkem 111.500,- Kč  
- předmět budoucího prodeje bude vymezen geometrickým plánem na reálné 

části pozemku. Část pozemku p.č. 1662/2 o výměře cca 150 m2 odkoupí do 
společného jmění manželů manželé P. a V. F. a část pozemku p.č. 1662/2       
o výměře cca 150 m2 do společného jmění manželů manželé F. a J. L., část 
p.p.č. 1662/2 o výměře cca 125 m2 do vlastnictví ve spoluvlastnických podílech 
o velikosti 1/3 J. Z., manželé P. a V. F. a manželé Z. Geometrický plán nechají 
vyhotovit na své náklady budoucí kupující, a to po vzájemné dohodě               
o rozdělení pozemku na reálné části předmětu prodeje 

- kupující manželé F. a J. L. a manželé P. a V. F. uhradí při podpisu smlouvy     
o smlouvě budoucí kupní zálohu na kupní cenu  ve výši minimálně 20.000,- Kč, 
J. Z. se povinnost úhrady zálohy na kupní cenu nestanovuje z důvodu příslibu 
prodeje pouze části společné plochy, což je cca 40 m2, kde je stanovena kupní 
cena cca 9.500,- Kč (vypočteno dle shora uvedeného poměru kupní ceny k 
využití pozemku). Kupní cena bude budoucími kupujícími splácena v 
pravidelných měsíčních splátkách do úplného zaplacení s tím, že kupní cena 
jako celek musí být uhrazena nejpozději do 30. 11. 2009.  

- vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího prodeje bude převedeno 
po zaplacení 100 % kupní ceny pozemku jako celku 

- smlouva o budoucí smlouvě kupní se sjednává na dobu určitou, s účinností 
ode dne podpis smlouvy o budoucí smlouvě kupní do 31. 12. 2009 

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena povinnost úhrady 
nájemného. Pokud nedojde k prodeji pozemku dle smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní, bude uhrazeno nájemné v plném rozsahu dle platných sazeb 
nájemného pro daný rok a účel užívání, a to zápočtem oproti složené záloze na 
kupní cenu. 

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek ve výši 100,- Kč za vyhotovení 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní, stanoveno „Postupem…“ 

 
Termín:  31.07.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

126/07 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou komunikace      
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení v souladu s § 36 odst. 5 písm. a) a odst. 6 
vyhlášky č. 190/1996 Sb., ohledně duplicitního vlastnictví pozemků p.č. 531/11, 
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p.č. 531/13 a p.č. 531/14 v k.ú. Šumperk, kterým město Šumperk uznává M. Š., 
Šumperk, vlastnické právo k předmětným nemovitostem. 
Uzavření souhlasného prohlášení je podmíněno uzavřením směnné smlouvy mezi 
městem Šumperk a M. Š., na základě které budou z vlastnictví M. Š. převedeny 
do vlastnictví města Šumperka pozemky p.č. 531/11, p.č. 531/13 a p.č. 531/14      
v k.ú. Šumperk, a z vlastnictví města Šumperka bude převeden do vlastnictví      
M. Š. pozemek p.č. 531/10 v k.ú. Šumperk. 
 

Termín:  31.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

127/07 MJP – majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou komunikace      
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 9. 2006 do 19. 10. 2006 dle usnesení rady města č. 5162/06 ze 
dne 21. 9. 2006, majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou 
komunikace, formou směnné smlouvy bez finančního vyrovnání s ohledem na 
způsob využití předmětných pozemků, za těchto podmínek: 
- z vlastnictví M. Š., Šumperk, budou převedeny do vlastnictví města Šumperk 

pozemky p.č. 531/11 o výměře 106 m2, p.č. 531/13 o výměře 40 m2                  
a p.č. 531/14 o výměře 14 m2 v k.ú. Šumperk  

- z vlastnictví města Šumperk bude převeden do vlastnictví M. Š., Šumperk, 
pozemek p.č. 531/10 o výměře 65 m2 v k.ú. Šumperk  

- účel směny: náprava vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikací           
a k pozemku p.č. 531/10 v k.ú. Šumperk – zahrada, kterou užívá rodina Š.   

- město na vlastní náklady vyhotoví směnnou smlouvu  
- M. Š. uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín:  30.06.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

128/07 MJP – schválení příslibu prodeje p.p.č. 1947/6 o výměře 667 m2                
v k.ú. Šumperk (or. lokalita „dolních kasáren“) 

ruší 
usnesení ZM č. 1679/06 ze dne 15. 6. 2006, kterým bylo schváleno vydání p říslibu 
prodeje p.p.č. 1947/6 o výměře cca 640 m2 v k.ú. Šumperk, včetně zpevněné 
plochy ze zámkové dlažby. Důvodem ke zrušení je skutečnost, že schválený 
budoucí kupující H. Z., Šumperk, od své žádosti odstoupila z důvodu prodeje 
nemovitosti na st.p.č. 724/3 v k.ú. Šumperk jinému vlastníku, který si požádal        
o schválení příslibu prodeje.  
 

Termín:  25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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129/07 MJP – schválení příslibu prodeje p.p.č. 1947/6 o výměře 667 m2                
v k.ú. Šumperk (or. lokalita „dolních kasáren“) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 12. 2006 do 5. 1. 2007 dle usnesení rady města č. 181/06 ze 
dne 7. 12. 2006, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1947/6 o výměře           
cca 640 m2 v k.ú.  Šumperk, včetně zpevněné plochy ze zámkové dlažby,    
za podmínek:  
- budoucí kupující: Z. K., Šumperk 
- účel příslibu prodeje: zázemí k budově na st.p.č. 724/3 v k.ú. Šumperk sloužící 

k podnikání 
- kupní cena: pozemek 300,- Kč/m2, zámková dlažba 39.655,- Kč 
- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  zálohu 

na kupní cenu ve výši 70 % budoucí kupní ceny, zbytek kupní ceny bude 
uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na 
vklad zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího prodeje bude převedeno 
do 3 měsíců po dokončení úprav povrchu komunikací v dané lokalitě 

- smlouva o budoucí smlouvě kupní se sjednává na dobu neurčitou, účinnou 
datem podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní  

- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem po dokončení úprav 
zpevněných ploch v dané lokalitě  

- budoucí kupující bere na vědomí, že přesná plocha předmětu prodeje bude 
vymezena  vyvolanými potřebami při úpravě povrchu v dané lokalitě  

- do doby uzavření samotné kupní smlouvy se nebude požadovat nájemné za 
užívání pozemku  

- pokud dojde k odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jak ze strany 
budoucího prodávajícího, tak budoucího kupujícího, bude budoucím 
prodávajícím vrácena budoucímu kupujícímu záloha na kupní cenu, která bude  
upravena o výši nájemného za období, kdy budoucí kupující p ředmět 
budoucího prodeje užíval. Výše nájemného bude vypočtena dle platných sazeb 
nájemného pro dané období a účel užívání, tj. ½ užívané plochy v sazbě 
stanovené pro podnikatelské účely ve IV. zóně území města, ostatní              
2,- Kč/m2/rok 

- pokud bude prokázáno vedení VO v části pozemku, která je předmětem 
budoucího převodu, sjedná se závazek budoucího  kupujícího, že bude 
sjednáno úplatné věcné břemeno za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč,              
s právem vstupu na pozemek oprávněného města za účelem údržby nebo 
opravy vedení VO 

- budoucí kupující uhradí paušální poplatek ve výši 100,- Kč za vyhotovení 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní, stanoveno dle „Postupu…“  

 
 

Termín:  31.07.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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130/07 MJP – změna podmínek bezúplatného převodu nemovitostí knihovny 
při ul. 17. listopadu 6, Šumperk, z vlastnictví ČR - ÚZSVM 
do vlastnictví města Šumperk 

ruší 
usnesení ZM č. 1612/06 ze dne 20. 4. 2006 a usnesení ZM č. 1786/06 ze dne    
25. 9. 2006 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín:  25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

131/07 MJP – změna podmínek bezúplatného převodu nemovitostí knihovny 
při ul. 17. listopadu 6, Šumperk, z vlastnictví ČR - ÚZSVM 
do vlastnictví města Šumperk 

schvaluje 
doplnění usnesení ZM č. 120/03 ze dne 23. 1. 2003 ve znění usnesení ZM 
č. 523/03 ze dne 6. 11. 2003 na konci o tato slova:  
 
„V případě kladného vyřízení žádosti převzít do vlastnictví Města Šumperk 
požadované nemovitosti smlouvou o bezúplatném převodu za podmínek: 
 
1. Nabyvatel se zaváže o nemovitosti řádně pečovat a užívat je pouze v souladu 

s veřejným zájmem, tj. k provozování městské knihovny s regionální 
působností, nevyužívat je ke komerčním účelům, nepřenechat je ke 
komerčním účelům třetím osobám a nezcizit je, to vše po dobu nejméně    
15 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. 5.344.504,55 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 dle odst. 1 (tj. nejméně 15 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 
dle odst. 1 (tj. nejméně 15 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 sjednají smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.“  

 
Termín:  30.06.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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132/07 MJP – změna termínu realizace opravy mostu přes náhon na p.č. 1250    
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1497/05 ze dne 15. 12. 2005 v části termínu poskytnutí 
příspěvku tak, že termín poskytnutí příspěvku „v roce 2006“ se nahrazuje 
termínem „v roce 2007“. 

Termín:  25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

 

133/07 MJP – prodej p.p.č. 2312 o výměře 446 m2 v k.ú. Šumperk (zahrada u domu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 12. 2006 do 5. 1. 2007 dle usnesení rady města č. 182/2006 ze 
dne 7. 12. 2006, prodej p.p.č. 2312 o výměře 446 m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: zahrada u domu Šumperk 
- kupující: V. M., spoluvlastnický podíl ve výši 14/100, P. K., spoluvlastnický 

podíl ve výši 14/100, všichni bytem Šumperk, D. V., spoluvlastnický podíl ve 
výši 22/100, bytem Šumperk, L. Ž., spoluvlastnický podíl ve výši 14/100, bytem  
Šumperk, R. B., spoluvlastnický podíl ve výši 14/100, bytem Šumperk, a E. T., 
spoluvlastnický podíl ve výši 22/100, bytem Mladoňov 

- kupní cena 300,- Kč/m2 
- úhrada kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- úhrada paušálního poplatku ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní smlouvy, 

stanoveno dle „Postupu…“  
- úhrada správního poplatku za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín:  31.07.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

134/07 MJP – prodej st.p.č. 5958 o výměře 26 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 12. 2006 do 5. 1. 2007 dle usnesení rady města č. 183/2006 ze 
dne 7. 12. 2006, prodej st.p.č. 5958 o výměře 26 m2 v k.ú. Šumperk,  za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů, pozemek a stavba jiného 

vlastníka  
- kupující: M. N., Šumperk 
- kupní cena 500,- Kč/m2 
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- úhrada kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- úhrada paušálního poplatku ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní smlouvy, 

stanoveno dle „Postupu…“  
- úhrada správního poplatku za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupní smlouva bude předložena k podpisu společně se smlouvou o prodeji 

zahrady p.p.č. 1948/4 v k.ú. Šumperk 
 

Termín:  31.07.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

135/07 MJP – zrušení Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Šumpersko 

schvaluje 
zrušení a likvidaci Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Šumpersko, se sídlem 
Šumperk, nám. Míru č. 1, PSČ 787 93, likvidátor: Ing. Radoslav Žour, Hrušoví 42, 
763 17 Lukov u Zlína. 
 

Termín:  30.06.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

136/07 MJP – zrušení Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Šumpersko 

schvaluje 
úhradu nákladů na odměnu likvidátora Ing. Radoslava Žoura, Hrušoví 42,      
763 17 Lukov u Zlína, při likvidaci Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu 
Šumpersko připadající na město Šumperk ve výši 2.000,- Kč. 
 

Termín:  30.06.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

137/07 MJP – zrušení Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Šumpersko 

deleguje 
starostu Mgr. Zdeňka Brože jako zástupce města Šumperk na valnou hromadu 
Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Šumpersko. 
 
 

Termín:  30.06.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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138/07 MJP – změna usnesení ZM č. 1702/06 v důsledku změny ocenění 
inženýrských sítí v lokalitě bytové výstavby FORTEX-AGS, a. s., při ul. 
Prievidzské, Šumperk 

schvaluje 
v souvislosti s novým oceněním inženýrských sítí v lokalitě bytové výstavby 
FORTEX-AGS, a. s., při ul. Prievidzské, Šumperk, dle znaleckého posudku           
č. 2365-5/07 ze dne 18. 1. 2007 znalce Ing. Quido Klečky, změnu usnesení ZM   
č. 1702/06 ze dne 15. 6. 2006 v části ceny příslušných sítí takto: 
- komunikace včetně parkovišť a chodníků: slova „Cena zjištěná dle znaleckého 

posudku č. 2891-30/2006 ze dne 3. 5. 2006 znalce Jaroslava Krejčího činí 
373.740,- Kč.“ se nahrazují slovy „Cena zjištěná dle znaleckého posudku        
č. 2365-5/07 ze dne 18. 1. 2007 znalce Ing. Quido Klečky činí 402.175,- Kč.“ 

- veřejné osvětlení: slova „Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 2891-
30/2006 ze dne 3. 5. 2006 znalce Jaroslava Krejčího činí 23.970,- Kč.“ se 
nahrazují slovy „Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 2365-5/07 ze dne   
18. 1. 2007 znalce Ing. Quido Klečky činí 24.981,- Kč.“ 

- vodovod: slova „Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 2891-30/2006 ze dne 
3. 5. 2006 znalce Jaroslava Krejčího činí 36.340,- Kč.“ se nahrazují slovy 
„Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 2365-5/07 ze dne 18. 1. 2007 znalce 
Ing. Quido Klečky činí 38.492,- Kč.“ 

- kanalizace splašková: slova „Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 2891-
30/2006 ze dne 3. 5. 2006 znalce Jaroslava Krejčího činí 70.810,- Kč.“ se 
nahrazují slovy „Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 2365-5/07 ze dne  
18. 1. 2007 znalce Ing. Quido Klečky činí 76.294,- Kč.“ 

- kanalizace dešťová: slova „Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 2891-
30/2006 ze dne 3. 5. 2006 znalce Jaroslava Krejčího činí 256.760,- Kč.“ se 
nahrazují slovy „Cena zjištěná dle znaleckého posudku č. 2365-5/07 ze dne  
18. 1. 2007 znalce Ing. Quido Klečky činí 264.097,- Kč.“ 

- slova „Zjištěná cena dle znaleckého posudku č. 2891-30/2006 činí celkem 
761.620,- Kč.“ se nahrazují slovy „Zjištěná cena dle znaleckého posudku         
č. 2365-5/07 znalce Ing. Quido Klečky činí celkem 806.039,- Kč“. 

 
Termín:  31.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

139/07 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2007 

schvaluje 
rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2007      
na granty a dotace v celkové výši 3,7 mil. Kč takto: 
 
- granty a dotace na činnost  1.700.000,- Kč 
- vyjmenované akce a činnosti  1.950.000,- Kč 
- finanční rezerva         50.000,- Kč 
 
 

Termín:  25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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140/07 Ceny města Šumperka 

ruší 
usnesení ZM č. 560/03 ze dne 18. 12. 2006 – Ceny města – členové poroty. 
 

Termín:  25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

141/07 Ceny města Šumperka 

schvaluje 
členy akademie pro udělování Cen města Šumperka: 
Mgr. Zdeňka Daňková, Ing. Vladimír Potěšil, ak. mal. Lubomír Bartoš, Věra 
Kovářová, PhDr. Miloš Melzer, CSc., PaedDr. Hynek Pálka, Ludmila Pilařová,   
Ing. Soňa Singerová, Petr Konupčík, Ing. Přemysl Michálek, CSc., MUDr. Jaromír 
Mikulenka, Ing. Petr Krill, MUDr. Jiřina Koutná, Ing. Milena Kratochvílová, Ing. Jan 
F. Doruška, Tereza Schreiberová, PhDr. Marie Gronychová, Ing. Adolf Jílek,     
Ing. Josef Sedláček, Ing. Petr Novotný, MBA. 
 

Termín:  25.01.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

142/07 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s nařízením vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády         
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, 
kteří jsou: 
- členy ZM 
- členy RM 
- předsedy výborů ZM (kteří jsou členy ZM) 
- předsedy komisí RM (kteří jsou členy ZM) 
- členy výborů ZM (kteří jsou členy ZM) 
- členy komisí RM (kteří jsou členy ZM), 
dle předloženého návrhu. 

Termín: 26.01.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

143/07 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje, 
že neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou členy výborů ZM a členy 
komisí RM, je poskytována měsíční odměna pouze v měsících, ve kterých 
probíhá jednání komise nebo výboru. V měsících, ve kterých jednání výboru nebo 
komise neprobíhá, je měsíční odměna 0,- Kč. 
 

Termín: 26.01.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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144/07 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje, 
že neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou členy ZM, členy RM, předsedy 
výborů ZM a předsedy komisí RM, je poskytována stanovená finanční odměna 
měsíčně. 

Termín: 26.01.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

145/07 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vyplácení odměn od 1. 1. 2007. 
 

Termín: 26.01.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

146/07 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 

schvaluje 
v souladu s § 77 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytování souběhu odměn neuvolněnému členovi zastupitelstva za 
výkon jednotlivých funkcí. 

Termín: 26.01.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

147/07 Stanovení peněžitého plnění členům výborů, kteří nejsou členy ZM 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, 
které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů dle 
předloženého návrhu.  

Termín: 26.01.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

148/07 Stanovení peněžitého plnění členům výborů, kteří nejsou členy ZM 

schvaluje, 
že fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů 
výborů, je poskytována měsíční odměna pouze v měsících, ve kterých probíhá 
jednání výboru ZM. V měsících, ve kterých jednání výboru ZM neprobíhá, je 
měsíční odměna 0,- Kč. Odměna bude poskytována od data 1. 1. 2007. 
 

Termín: 26.01.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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149/07 Opravy tiskových chyb usnesení 

zmocňuje 
tajemníka Městského úřadu Šumperk prováděním tiskových oprav usnesení,        
u kterých bude zjištěn rozdíl mezi textem usnesení schváleným a textem 
v písemném vyhotovení usnesení. 

Termín: 26.01.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

150/07 Oprava tiskové chyby usnesení ZM č. 9/06 

ruší 
usnesení ZM č. 72/06 ze dne 30. 11. 2006 – „Oprava usnesení ZM č. 9/06          
ze dne 6. 11. 2006“ 

Termín: 26.01.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

151/07 Oprava tiskové chyby usnesení ZM č. 9/06 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 9/06 ze dne 6. 11. 2006. V textu je chybně uvedeno jméno 
paní Stanislavy Adoltové. Správně má být uvedeno „pí Stanislavu Adoltovou“. 
Ostatní text zůstává nezměněn. 

Termín: 26.01.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

152/07 Odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 30. 11. 2006         
a dne 14. 12. 2006 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 30. 11. 2006                
a dne 14. 12. 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 
           starosta            1. místostarosta 


