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U S N E S E N Í  

z 5. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 8. 3. 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. 
 

 
 

153/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
 
1753/06, 1754/06, 1755/06, 1759/06, 1760/06, 1761/06, 1762/06, 1764/06, 35/06, 
46/06, 77/06, 85/06, 90/06, 92/06, 97/07, 98/07, 99/07, 100/07, 101/07, 103/07, 
104/07, 105/07, 114/07, 116/07, 121/07, 122/07, 124/07, 128/07, 130/07, 139/07, 
140/07, 141/07, 142/07, 143/07, 144/07, 145/07, 146/07, 147/07, 148/07, 149/07, 
150/07, 151/07 
 

 
 

154/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
    82/06 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    84/06 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  106/07 do 31.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  126/07 do 30.06.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  132/07 do 31.05.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 
 

155/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 40/06 

ruší 
usnesení ZM č. 40/06 ze dne 30. 11. 2006 pro nadbytečnost. 
 
 

Termín: 08.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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156/07 Kontrola plnění usnesení – doplnění usnesení č. 85/06 

schvaluje 
doplnění usnesení ZM č. 85/06 ze dne 14. 12. 2006 o změnu termínu vzniku 
případné povinnosti platby smluvní pokuty ze strany budoucích kupujících, a to   
od 1. 2. 2009 v návaznosti na schválené změny termínů pro vydání stavebního 
povolení a pravomocné kolaudace dle usnesení ZM č. 85/06. 
 

Termín: 08.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

157/07 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení č. 1178/05 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 1178/05 ze dne 10. 3. 2005 takto: 
text „o změnu usnesení ZM č. 2249/02 ze dne 11. 9. 2002“ se nahrazuje textem  
„o změnu usnesení ZM č. 2294/02 ze dne 11. 9. 2002“. Ostatní text zůstává 
nezměněn. 

Termín: 08.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

158/07 Rozpočtový výhled města Šumperk na léta 2008 - 2022 

schvaluje 
rozpočtový výhled města Šumperk na léta 2008 – 2022 dle předloženého 
materiálu. 

Termín: 08.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

159/07 Zpráva obecního živnostenského úřadu 

bere na vědomí 
zprávu obecního živnostenského úřadu za rok 2006. 
 
 

160/07 Zpráva o inventarizaci majetku 

bere na vědomí 
a) výsledky inventarizace majetku města Šumperk k 31. 10. 2006 a k 31. 12. 2006 
b) výsledky inventarizace majetku města Šumperk k 31. 10. 2006 a k 31. 12. 2006       
    užívaného příspěvkovými organizacemi. 
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161/07 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperk pro rok 2007 

schvaluje 
změnu v usnesení ZM č. 139/07 ze dne 25. 1. 2007 v části: 
- vyjmenované akce a činnosti z 1.950 tis. Kč na 1.900 tis. Kč 
- finanční rezerva z 50 tis. Kč na 100 tis. Kč. 
 
 

Termín: 08.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

162/07 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperk pro rok 2007 

schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších 
předpisů: 
- přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč                

dle přílohy č. 1 
- přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 
- ponechat finanční rezervu 100 tis. Kč a využít ji v rámci veřejné finanční 

podpory na pokrytí žádostí, které nelze zahrnout do grantů a dotací na činnost, 
ale které svým obsahem odpovídají zájmům města  

 
Termín: 08.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

163/07 Ceny města Šumperka - vyhodnocení 

uděluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ceny města Šumperka 2006 v těchto 
kategoriích:  
 
Kultura    MVDr. Jiří Sedláček - Jazz Band 
Sport     Gabriela Kubešová 
Sociální služby   Markéta Jirglová 
Vzdělávání    Jarmila Švecová 
Podnikání    Pars nova, a. s. 
Architektura – novostavba      víceúčelový objekt – Tyršův stadion 
Architektura – rekonstrukce rekonstrukce bývalého kina Svět 
Životní prostředí   Akce HOBBY 2006 
Cena mladých   Šárka Fáberová 
Přínos městu   Jiří Veber 
 

Termín: 08.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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164/07 Ocenění Zastupitelstva města Šumperka 

uděluje 
Ocenění Zastupitelstva města Šumperka Základní škole pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřské škole logopedické Schola Viva, o. p. s., se sídlem 
Šumperk, Erbenova 16. 

Termín: 08.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

165/07 Komunitní plánování sociálních služeb města Šumperka 

bere na vědomí 
informativní zprávu o komunitním plánování města Šumperka v letech             
2005 – 2006 a plán KPSS města Šumperka na rok 2007. 
 

 
 

 
166/07 MJP – změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 

předmětem je byt č. 11 v domě Vrchlického 23 v Šumperku 
 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem 
je byt č. 11 v domě Vrchlického 23 v Šumperku, uzavřené s manžely D. a L. V., 
Říčany u Prahy, a to ke dni 30. 6. 2007. Manželé D. a L. V. v dohodě o zrušení 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožadují navrácení složené 
zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu 
bytu finančně vyrovnali s manžely J. a O. S., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 11 v domě Vrchlického 23 v Šumperku, s manžely            
J. a O. S., Šumperk, a to s účinností od 1. 7. 2007. 
 

Termín:  31.07.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

167/07 MJP – změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 65 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/65 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s G. Š., Šumperk, a to 
s účinností od 1. 4. 2007 za stejných podmínek, za jakých byla smlouva o budoucí 
smlouvě kupní na předmětný byt uzavřena s M. Š., Šumperk.   
 

Termín:  30.04.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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168/07 MJP – prodej  p.p.č. 311/1 o výměře 456 m2 a  p.p.č. 311/2  o výměře 343 m2 
v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 1. 2007 do 2. 2. 2007 dle usnesení rady města č. 253/07          
ze dne 11. 1. 2007, prodej p.p.č. 311/1 o výměře 456m2 a p.p.č. 311/2               
o výměře 343 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek: 
- kupující: M. D., Šumperk 
- kupní cena 300,- Kč/m2 
- předmět prodeje bude vymezen stávajícím oplocením při ul. Bohdíkovské 
- v případě vyvolaných nákladů na zaměření předmětu prodeje tyto náklady 

uhradí kupující 
- užívání pozemku je omezeno vedením plynovodního potrubí 
- 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:  30.07.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

169/07 MJP – prodej  st.p.č. 6124  o výměře 22 m2  v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 1. 2007 do 2. 2. 2007 dle usnesení rady města č. 254/07 ze dne 
11. 1. 2007, prodej st.p.č. 6124 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- kupující: F. a L. J., Šumperk 
- kupní cena 500,- Kč/m2 
- kupující uhradí nájemné tři roky zpětně za užívání pozemku bez právního 

důvodu 
- 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:  30.07.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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170/07 MJP – prodej podílu ve výši 7520/10000 st.p.č. 1720/1 v k.ú. Šumperk            

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 1. 2007 do 2. 2. 2007 dle usnesení rady města č. 285/07 ze dne 
11. 1. 2007, prodej podílu ve výši 7520/10000 st.p.č. 1720/1 v k.ú. Šumperk,  
za těchto podmínek: 
- kupující: F. a B. Z., podíl ve výši 2956/10000, P. a L. S., podíl ve výši 

2258/10000, a J. K., podíl ve výši 1153/10000, všichni bytem Šumperk,            
a M. K., podíl ve výši 1153/10000, bytem Šumperk 

- kupní cena 105,- 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:  30.07.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

171/07 MJP – prohlášení  o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec 
na základě § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v souladu s § 7 
odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., v platném znění 

schvaluje 
prohlášení města Šumperk v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR              
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky                
do vlastnictví obcí, a v souladu s § 7 odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., v platném 
znění, na základě kterého dojde k zápisu vlastnického práva na list vlastnictví 
města Šumperk č. 391 pro obec Šumperk a k.ú. Horní Temenice: 
 
p.č. 676/2 o výměře 2 714 m2 – trvalý travní porost 
p.č. 676/3 o výměře  411 m2 – trvalý travní porost 
p.č. 684/2 o výměře 1 283 m2 – ostatní plocha, způsob využití neplodná půda 
p.č. 701/7 o výměře 754 m2 – orná půda 
pozemek ve ZJE původ GP p.č. 684/2 o výměře 717 m2 
pozemek ve ZJE původ EN p.č. 687/101 o výměře 4 143 m2 
pozemek ve ZJE původ EN p.č. 682/101 o výměře 2 785 m2 
pozemek ve ZJE  původ EN p.č. 1114/101 o výměře 230 m2 
pozemek ve ZJE  původ EN p.č. 1117/101 o výměře 53 m2 
pozemek ve ZJE  původ EN p.č. 1319/102 o výměře 20 m2 
pozemek ve ZJE  původ EN p.č. 1319/104 o výměře 953 m2 
pozemek ve ZJE původ EN p.č. 1319/105 o výměře 74 m2 

vše v k.ú. Horní Temenice do katastru nemovitostí záznamem 
 

Termín:  30.04.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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172/07 MJP – prohlášení  o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec 
na základě § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v souladu s § 7 
odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., v platném znění 

schvaluje 
prohlášení města Šumperk v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR              
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky               
do vlastnictví obcí, a v souladu s § 7 odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., v platném 
znění, na základě kterého dojde k zápisu vlastnického práva na list vlastnictví 
města Šumperk č. 391 pro obec Šumperk a k.ú. Horní Temenice: 
 
pozemku p.č. 733 – o výměře 436 m2 – ostatní plocha, způsob využití jiná 
plocha 
pozemku ve ZJE původ EN p.č. 788/102 o výměře 854 m2  
pozemku ve ZJE původ GP p.č. 847/1 o výměře 139 m2  
pozemku ve ZJE původ GP p.č. 846 o výměře 392 m2  
vše v k.ú. Horní Temenice do katastru nemovitostí záznamem    
 

Termín:  30.04.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

173/07 MJP – prohlášení  o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec 
na základě § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v souladu s § 7 
odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., v platném znění 

schvaluje 
prohlášení města Šumperk v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR              
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky               
do vlastnictví obcí, a v souladu s § 7 odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., v platném 
znění, na základě kterého dojde k zápisu vlastnického práva na list vlastnictví 
města Šumperk č. 391 pro obec Šumperk a k.ú. Horní Temenice: 

 
p.č. 1000/1 – o výměře 1 821 m2 - orná půda v k.ú. Horní Temenice             
do katastru  nemovitostí záznamem 
 

Termín:  30.04.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

174/07 MJP – prohlášení  o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec 
na základě § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v souladu s § 7 
odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., v platném znění 

schvaluje 
prohlášení města Šumperk v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR              
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky               
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do vlastnictví obcí, a v souladu s § 7 odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., v platném 
znění, na základě kterého dojde k zápisu vlastnického práva na list vlastnictví 
města Šumperk č. 391 pro obec Šumperk a k.ú. Horní Temenice: 
 
ve ZJE původ PK p.č. 1188 o výměře 25 m2  
ve ZJE původ PK p.č. 1204 o výměře 101 m2  
ve ZJE původ PK p.č. 1205 o výměře 281 m2 
ve ZJE původ PK p.č. 1305 o výměře 2 308 m2 
ve ZJE  původ PK p.č. 1310 o výměře 4 449 m2 
ve ZJE původ EN p.č. 1307/102 o výměře 450 m2  
ve ZJE původ EN p.č. 1308/103 o výměře 282 m2 
p.č.  1188 o výměře  367 m2 
p.č. 1293 o výměře 1 215 m2 
p.č. 1018 o výměře 754 m2 
p.č. 1305/2 o výměře 362 m2 
p.č. 1305/3 o výměře 394 m2 
p.č. 1310/1 o výměře  2 217 m2  
p.č. 1310/2 o výměře 162 m2 
vše v k.ú. Horní Temenice do katastru nemovitostí  záznamem 
 

Termín:  30.04.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

175/07 MJP – prohlášení  o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec 
na základě § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v souladu s § 7 
odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., v platném znění 

schvaluje 
prohlášení města Šumperk v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR              
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky                
do vlastnictví obcí, a v souladu s § 7 odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., v platném 
znění, na základě kterého dojde k zápisu vlastnického práva na list vlastnictví 
města Šumperk č. 391 pro obec Šumperk a k.ú. Horní Temenice: 

 
 p.č. 388/1 o výměře 1 709 m2 – ostatní plocha 
 p.č. 388/2 o výměře 172 m2 – ostatní plocha 
 p.č. 915/2 o výměře 342 m2 – ostatní plocha 
 p.č. 919/2 o výměře 167 m2 – trvalý travní porost 
 p.č. 930/2 o výměře 665 m2 – ostatní plocha 
 pozemek ve ZJE p-vod EN p.č. 936/101 o výměře 12 967 m2 
 pozemek ve ZJE původ PK  p.č. 927 o výměře 268 m2 
 pozemek ve ZJE původ PK p.č. 930 o výměře 5 009 m2 
 pozemek ve ZJE původ PK p.č. 933 o výměře 2 773 m2 
 pozemek ve ZJE původ PK p.č. 937 o výměře 6 772 m2 
 pozemek ve ZJE původ GP p.č.  938/1 o výměře 4 392 m2 
 vše v k.ú. Horní Temenice do katastru nemovitostí  záznamem 
 

Termín:  30.04.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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176/07 MJP – prohlášení  o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec 
na základě § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v souladu s § 7 
odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., v platném znění 

schvaluje 
prohlášení města Šumperk v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR              
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky                
do vlastnictví obcí, a v souladu s § 7 odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., v platném 
znění, na základě kterého dojde k zápisu vlastnického práva na list vlastnictví 
města Šumperk č. 378 pro obec Šumperk a k.ú. Dolní Temenice: 
 
pozemek ve ZJE původ Evidence nemovitostí p.č. 867/101 o výměře 1 850 m2 
pozemek ve ZJE původ Evidence nemovitostí p.č.  869/101 o výměře 690 m2 
pozemek ve ZJE původ Evidence nemovitostí p.č. 872/7 o výměře 308 m2 
pozemek ve ZJE původ GP p.č. 872/10 o výměře 674 m2 
pozemek ve ZJE původ GP p.č. 872/11 o výměře 511 m2 
pozemek ve ZJE původ PK p.č. 875/1 o výměře 1 118 m2 
pozemek ve ZJE původ Evidence nemovitostí p.č. 375/101 o výměře 3 235 m2 
vše v k.ú. Dolní Temenice do katastru nemovitostí záznamem 
 

Termín:  30.04.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

177/07 MJP – prodej p.p.č. 555/21 o výměře 130 m2 a st.p.č. 1192/2 o výměře 175 m2 

v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 1. 2007 do 2. 2. 2007 dle usnesení rady města č. 256/07 ze dne 
11. 1. 2007, prodej p.p.č. 555/21 o výměře 130 m2 a st.p.č. 1192/2 o výměře 
175 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: K. V., Zábřeh, L. T., R. a M. P., všichni bytem Šumperk, M. T., 

Šumperk, V. Z., Bohdíkov, ARBEST, s. r. o., se sídlem Šumperk, Blanická 10, 
každý z kupujících v podílu 1/6 

- kupní cena 300,- Kč/m2, celková kupní cena bude ponížena o 5.000,- Kč, jako 
příspěvek na provedenou opravu oplocení p.p.č. 555/21 v k.ú. Šumperk 

- 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:  30.07.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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178/07 MJP – řešení duplicitního vlastnictví vodojemu „Na Vyhlídce“  

schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení v souladu s § 36 odst. 5 písm.a) a odst. 6 vyhl. 
č. 190/1996 Sb. mezi městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. míru 1,          
IČ 00303461, a VHZ, a. s., se sídlem Šumperk, Jílová 6, IČ 47674954, ohledně 
duplicitního vlastnictví stavby vodojemu situovaného na pozemku st.p.č. 3252       
v k.ú. Šumperk, kterým město Šumperk uznává VHZ, a. s., vlastnické právo         
k předmětné nemovitosti. 
 

Termín:  30.06.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 
 
 

179/07 MJP – prodej p.p.č. 225 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 13. 11. 2006 do 30. 11. 2006 dle usnesení rady města č. 41/06 ze 
dne 9. 11. 2006 a v souladu s nejvyšší podanou  nabídkou kupní ceny  dle usn. 
RM č. 229/06 ze dne 29. 12. 2006, prodej p.p.č. 225 o výměře 751 m2 v k.ú. 
Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- kupující: K. K., Šumperk 
- kupní cena 366,- Kč/m2 
- prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že v pozemku je uložen kabel VN, 

dešťová a splašková kanalizace. V případě provádění oprav těchto sítí je 
povinen kupující umožnit vlastníku těchto sítí vstup na pozemek.  

- 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…“  

- před prodejem pozemku bude v terénu na náklady prodávajícího vytyčena 
hranice pozemku při ul. Anglické a v případě, pokud bude zjištěno, že tato 
neodpovídá skutečnosti, bude geometrickým plánem předmět prodeje oddělen 
tak, aby byla zachována šíře stávající komunikace. Náklady na vyhotovení 
geometrického  plánu  budou hrazeny kupujícím. 

- úhrada správního poplatku za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- pokud nebude podepsána kupní smlouva a zaplacená kupní cena                   

do 30. 4. 2007, odstoupí prodávající od svého záměru prodat p.p.č. 225            
v k.ú. Dolní Temenice kupujícímu K. a nabídne prodej p.p.č. 225 v k.ú. Dolní 
Temenice druhému žadateli P. S., Šumperk, který nabídl nižší kupní cenu za 
p.p.č. 225 v k.ú. Dolní Temenice, a to kupní cenu ve výši 335,- Kč/m2 

 
Termín:  30.07.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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180/07 MJP – nabídka k odkoupení p.p.č. 907 a 906/2 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
nevyužít nabídku k odkoupení p.p.č. 907 o výměře 9 268 m2 a p.p.č. 906/2        
o výměře 648 m2 v k.ú. Horní Temenice do vlastnictví města Šumperk od vlastníků 
shora uvedených nemovitostí J. a D. O., Šumperk. 
 

Termín:  30.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

181/07 MJP – vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/2 o výměře 425 m2 v k.ú. Šumperk 

ruší 
usnesení ZM č. 125/07 ze dne 25. 1. 2007 z důvodu vyvolaného požadavku       
ze strany budoucích kupujících v části požadavku změny odkupovaných podílů     
a s tím souvisejících stanovených záloh na kupní cenu. Usnesení bude nahrazeno 
novým usnesením upravujícím vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/2                       
v k.ú. Šumperk. 

Termín:  08.03.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

182/07 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., 

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

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

části pozemku. Část pozemku p.č. 1662/2 o výměře cca 90 m2 odkoupí         
do společného jmění manželů manželé F., část pozemku p.č. 1662/2           
o výměře cca 105 m2 do společného jmění manželů manželé L., část pozemku 
p.č. 1662/2 o výměře cca 105 m2 do vlastnictví paní Z. a  část p.p.č. 1662/2     
o výměře cca 125 m2 do vlastnictví ve spoluvlastnických podílech o velikosti 
1/3 paní Z., manželé F. a manželé L. Geometrický plán nechají vyhotovit        
na své náklady budoucí kupující, a to po vzájemné dohodě rozdělení pozemku 
na reálné části předmětu prodeje. 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí zálohu na 
kupní cenu ve výši minimálně 20.000,- Kč, dále bude kupní cena budoucími 
kupujícími splácena. Výše splátek a režim splátek bude stanoven samotnou 
smlouvou, po dohodě s budoucími kupujícími 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 
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- smlouva budoucí kupní se sjednává na dobu určitou, účinnou datem podpisu 
smlouvy budoucí kupní do 31. 12. 2009 

- podpisem smlouvy budoucí 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 budoucí kupní, stanoveno „Postupem…“ 

 
Termín:  30.06.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

183/07 MJP – realizace příslibu prodeje části st.p.č. 765/2 o výměře 21 m2, dle GP 
zak. číslo 5214-28/2007 st.p.č. 765/5 o výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě přijatého záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 1. 2004 do 10. 2. 2004 dle usnesení rady města č. 1686/04 ze 
dne 15. 1. 2004 a podle usnesení ZM č. 677/04 ze dne 18. 3. 2004, kterým byl 
vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk, dle 
GP zak.číslo 5214-28/2007 st.p.č. 765/5 o výměře 21 m2 v k.ú. Šumperk,       
za podmínek:  
- účel prodeje: přístavba k objektu na st.p.č. 765/3 v k.ú. Šumperk 
- kupující: L. T., Šumperk 
- kupní cena: 400,- Kč/m2, kupující uhradí doplatek kupní ceny ve výši       

2.800,- Kč, tj. rozdíl mezi stanovenou kupní cenou celkem a uhrazenou 
zálohou na kupní cenu ve výši 5.600,- Kč 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí       
a uhradí správní poplatek za zápis vlastnického  práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 
smlouvy, stanoveno  dle „Postupu…“  

- kupní smlouva bude sepsána po zápisu rozestavěné stavby, kdy zápis stavby 
zajistí kupující na základě geometrického plánu, který vymezuje předmět 
prodeje 

Termín:  30.07.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

184/07 MJP – příslib prodeje pozemku p.č. 1239/27 o výměře 1 785 m2, budovy       
na st.p.č. 1801 včetně pozemku st.p.č. 1801 o výměře 66 m2 v k.ú. Šumperk 
při ul. M. R. Štefánika 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 1. 2007 do 19. 1. 2007 dle usnesení rady města č. 227/06 ze dne 
29. 12. 2006 a závěrů z „uzavřené dražby“ konané dle usn. RM č. 341/07 ze dne 
8. 2. 2007, příslib prodeje p.p.č. 1239/27 o výměře 1 785 m2, st.p.č. 1801         
o výměře 66 m2 a objektu s čp. 1416 na st.p.č. 1801 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:  
- budoucí kupující v pořadí:  
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1.) manželé A. V., Šumperk, a E. V. Č., Praha, za kupní cenu 820,- Kč/m2 
2.) Ing. Luděk Březina – KEDUL, se sídlem Žerotínova 57B, Šumperk, za kupní 
cenu 800,- Kč/m2 

- stavba evidovaná s č.p. 1416 na st.p.č. 1801 v k.ú. Šumperk se samostatně 
neoceňuje    

- úhrada zálohy na kupní cenu ve výši 60 % do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy 
o budoucí smlouvě 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 předmětu sjednaného budoucího předmětu převodu  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 

- náklady spojené s územním rozhodnutím nese výhradně budoucí kupující 
- budoucí kupující si na své náklady zajistí povolení k demolici stavby - objektu 

s č.p. 1416 na st.p.č. 1801 a stavbu odstraní  na své náklady 
- vydaná regulativa pro výstavbu: 
- výšková regulace: max. 3 NP + podkroví (případně odskočení podlaží 

s plochou střechou) 
- uliční čára: na ul. 28. října musí být dodržena stavební čára 5 m od bližší hrany 

chodníku k pozemku p.č. 1239/27 v k.ú. Šumperk (úroveň budovy Zátiší   
st.p.č. 1399 a budovy VZP), a to alespoň do poloviny délky parcely, v tom 
případě je možné se stavbou v závislosti na architektonickém řešení nároží 
odstoupit; na ulici M. R. Štefánka dodržet stavební čáru 4 m od bližší hrany 
chodníku k pozemku p.č. 1239/27 v k.ú. Šumperku (úroveň budovy st.p.č. 941) 
alespoň do poloviny délky parcely, v tom případě je možné se stavbou 
odstoupit; nároží je ponecháno na architektonickém řešení stavby 

- parkovací místa budou řešena na vlastním pozemku - musí být vytvořena 
potřebná parkovací (garážová) stání pro osobní vozidla podle výpočtu 
stanoveného vzhledem k funkčnosti objektu 

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

- pravomocné územní rozhodnutí bude budoucímu prodávajícímu předloženo do 
30. 9. 2007 

- stavební povolení bude předloženo do 6 měsíců ode dne pravomocného 
územního rozhodnutí  

- výstavba objektu bude započata do 6 měsíců od pravomocného stavebního 
povolení a bude dokončena do 31. 12. 2009 

- budoucí prodávající si pro případ nedodržených vydaných  regulativ k výstavbě 
a nedodržení lhůt stanovených smlouvou budoucí kupní sjednává smluvní 
pokutu ve výši 10 % z budoucí kupní ceny 

- v případě nedodržení stanovených podmínek si budoucí prodávající stanovuje 
právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu 

- budoucí kupující je povinen respektovat práva oprávněného z věcného 
břemene, kdy toto břemeno je sjednáno jako právo budoucího vjezdu a vstupu  
přes část p.p.č. 1239/27 při hranici s p.p.č. 1239/30 v k.ú. Šumperk                  
k nemovitosti – p.p.č. 1239/30 , právo budoucí věcné je sjednáno pro vlastníka 
nemovitosti objektu na st.p.č. 1399 v k.ú. Šumperk 

- pokud nebude podepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní do 15 dnů ode 
dne obdržení výzvy k podpisu smlouvy, bude nabídka učiněna 2. kupujícímu    
v pořadí 

Termín:  30.04.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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185/07 MJP – realizace příslibu odkoupení části pozemku st.p.č. 503/1               
v k.ú. Šumperk (při ulici Havlíčkově) 

schvaluje 
na základě usnesení ZM č. 70/02 ze dne 12. 12. 2002, kterým byl schválen  příslib 
odkoupení části pozemku st. p. č. 503/1 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Šumperk, 
realizaci odkoupení pozemku p.č. 2228/10 o výměře 12 m2 v k. ú. Šumperk, 
který byl geometrickým plánem zak.č. 4990-591/2005 ze dne 27. 9. 2005 oddělen 
z pozemku st. p. č. 503/1 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání ul. Havlíčkovy 
- prodávající: ROTAS, s. r. o, se sídlem Praha, Antala Staška 1292,               

PSČ 140 00, IČ 25747002  
- kupující: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,       

IČ 00303461 
- kupní cena: 240,- Kč/m2, tj. 2.880,- Kč 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,- Kč uhradí kupující město Šumperk 
 

Termín:  31.08.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

186/07 MJP – realizace příslibu prodeje části pozemku p.č. 2253 v k.ú. Šumperk   
(při ulici Langrově) 

schvaluje 
na základě usnesení ZM č. 180/03 ze dne 6. 3. 2003, kterým byl schválen příslib 
odprodeje části pozemku p. č. 2253 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Šumperk, realizaci 
prodeje části pozemku p. č. 2253/5 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Šumperk, který 
byl geometrickým plánem zak.č. 4990-591/2005 ze dne 27. 9. 2005 oddělen 
z pozemku p. č. 2253 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání ul. Havlíčkovy při objektu restaurace 

Koruna 
- prodávající: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 0303461 
- kupující: ROTAS, s. r. o, se sídlem Praha, Antala Staška 1292, PSČ 140 00,  

IČ 25747002 
- kupní cena: 2880,- Kč 
- město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku parcela     

č. 2253/5 uhradí město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,- Kč uhradí kupující  
Termín:  31.08.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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187/07 MJP – změna usnesení ZM – změna podmínek příslibu prodeje pozemků 
v lokalitě u PZ II společnosti NIMIRU, spol. s r. o. 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1628/06 ze dne 20. 4. 2006, kterým byl budoucí kupující 
společnosti NIMIRU, spol. s r. o., se sídlem Havlíčkův Brod, Nádražní 128, 
schválen příslib prodeje pozemků p. č. 1067/29 o výměře 5 948 m2, p.č. 1093/2    
o výměře 1 368 m2 a p. č. 1015/2 o výměře 118 m2, vše v k.ú. Šumperk,             
za účelem realizace výstavby obchodního centra. Změna usnesení spočívá      
ve vypuštění podmínky, že nebude-li výstavba zahájena do 6 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního povolení, sjednává si budoucí prodávající právo 
jednostranného odstoupení od smlouvy s tím, že budoucímu kupujícímu bude 
vrácena složená záloha na budoucí kupní cenu do 14 dnů ode dne doručení 
písemného odstoupení bez jakýchkoliv dalších nároků, a to z důvodu 
bezpředmětnosti. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 
 

Termín:  31.08.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

188/07 MJP – zastoupení Města Šumperk v orgánech obchodní společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., IČ 47674954 

ruší 
usnesení ZM č. 1448/05 ze dne 22. 11. 2005 z důvodu přijetí nového usnesení     
o delegování zástupce Města Šumperk s účinností od 4. 5. 2007. 
 

Termín:  08.03.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 

189/07 MJP – zastoupení Města Šumperk v orgánech obchodní společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., IČ 47674954 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f )  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na všechny řádné, mimořádné      
a náhradní valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., 
IČ 47674954, se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, s účinností od 4. 5. 2007 
až do odvolání vedoucí majetkoprávního odboru Městského úřadu Šumperk     
Ing. Hanu Répalovou, bytem Šumperk, Prievidzská 2, PSČ 787 01. 
 

Termín:  08.03.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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190/07 MJP – zastoupení Města Šumperk v orgánech obchodní společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., IČ 47674954 

navrhuje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, valné hromadě společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 6, 787 01 Šumperk, 
IČ 47674954, zvolit do orgánů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk,  
a. s., se sídlem Jílová 6, 787 01 Šumperk, IČ 47674954, zástupce Města 
Šumperk, a to takto: 
 
1/ do představenstva společnosti pana Mgr. Zdeňka Brože, bytem Šumperk, 
Vrchlického 12, PSČ 787 01  
2/ do dozorčí rady společnosti pana Ing. Marka Zapletala, bytem Šumperk, 
Boženy Němcové 7,  PSČ 787 01 
 

Termín:  08.03.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 
 
 

191/07 MJP – výkup pozemku ve zjednodušené evidenci původu grafického přídělu 
parcela č. 679/5 o výměře 1 440 m2 v k.ú. Dolní Temenice  

schvaluje 
na základě usnesení ZM č. 118/07 ze dne 25. 1. 2007 odkoupení pozemku       
ve zjednodušené evidenci původu grafického přídělu parcela č. 679/5                   
o výměře 1 440 m2 v k. ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: sjednocení vlastnictví lokality za ul. Prievidzskou 
- prodávající: J. L., Šumperk  
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,       

IČ 00303461 
- kupní cena: 250,- Kč/m2, tj. 360.000,- Kč 
- kupující město Šumperk uhradí celou kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu 

kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady  
- vyhotovení geometrického plánu na zaměření pozemku ve zjednodušené 

evidenci parcela č. 679/5 v k.ú. Dolní Temenice uhradí kupující město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,- Kč uhradí kupující město Šumperk 
 
 

Termín:  31.08.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 



ZM 5 

 
17 

192/07 MJP – převod pozemků pod stavbou heliportu při ul. Zábřežské 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 9. 2. 2007 do 24. 2. 2007 dle usnesení rady města č. 359/07 ze dne 
8. 2. 2007, darovat pozemky pod stavbou heliportu při ul. Zábřežské, z vlastnictví 
města Šumperk do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ 60609460, se sídlem 
Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc, a to pozemky p.č. 566/7 ost. pl. o výměře   
60 m2, p.č. 566/9 ost. pl. o výměře 379 m2 a p.č. 566/10 ost. pl. o výměře              
2 643 m2, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk dle geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku zakázka č. 5166-907/2006 ze dne 3. 11. 2006 pro 
zaměření skutečného stavu za podmínek: 
- obdarovaný se zaváže užívat darované pozemky v souladu s územně 

plánovací dokumentací tak, aby byly dodrženy podmínky stanovené 
Pozemkovým fondem ČR ve smlouvě o bezúplatném převodu pozemků       
p.č. 566/1, p.č. 568/1 a p.č. 583/1 v kat. území Šumperk č. 1003990263 ze dne 
14. 8. 2002 z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Šumperk 

- geometrický plán pro rozdělení pozemku pořídil na vlastní náklady obdarovaný. 
Geometrický plán bude nedílnou součástí darovací smlouvy. 

- obdarovaný uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč za vkladové řízení 
u katastrálního úřadu 

- darovací smlouvu vyhotoví na vlastní náklady darující město Šumperk 
 

Termín:  30.06.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

193/07 MJP – příslib výkupu části pozemku parcela č. 1950/14 o výměře cca 17 m2 
v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
příslib odkoupení části pozemku parcela č. 1950/14 o výměře cca 17 m2 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na 

ulici Pod Lesem 
- budoucí prodávající: P. K., Šumperk 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,           

PSČ 787 93, IČ 00303461 
- kupní cena: 30,- Kč/m2 
- město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- budoucí kupující město Šumperk vyhotoví smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy kupní na své náklady  
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po dokončení rekonstrukce 

komunikace Pod Lesem včetně chodníku a zaměření skutečného stavu této 
komunikace 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku parcela     
č. 1950/14 v k. ú. Šumperk uhradí budoucí kupující město Šumperk 

 
Termín:  30.05.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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194/07 MJP – příslib výkupu části pozemku parcela č. 2349/2 o výměře cca 6 m2 
v k.ú. Šumperk  

schvaluje 
příslib odkoupení části pozemku parcela č. 2349/2 o výměře cca 6 m2     
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na 

ulici Okružní 
- budoucí prodávající:  

- L. M., Šumperk, podíl ve výši 1/3 
- S. M., Šumperk, podíl ve výši 1/3 
- P. M., Šumperk, podíl ve výši 1/3 

- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,           
PSČ 787 93, IČ 00303461 

- kupní cena: 30,- Kč/m2 
- město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- budoucí kupující město Šumperk vyhotoví smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy kupní na své náklady  
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po dokončení rekonstrukce 

komunikace Okružní a zaměření skutečného stavu této komunikace 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku parcela     

č. 2349/2 v k.ú. Šumperk uhradí budoucí kupující město Šumperk 
 

Termín:  30.05.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 
 

195/07 Úprava textu zřizovací listiny 

schvaluje 
změnu čl. 6 zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Šumperka, schválenou usnesením zastupitelstva města č. 77/02                          
ze dne 12. 12. 2002.  
 
Původní text:    Nový text: 
čl. 6      čl. 6 
Početní stav    Početní stav 
JSDH města tvoří 3 požární družstva JSDH města tvoří 3 požární družstva 
JSDH města má 1 velitele jednotky JSDH města má 1 velitele jednotky 
        3 velitele družstev          3 velitele družstev 
                  3 strojníky          6 strojníků 
                  6 hasičů           7 hasičů 
 
 

Termín:  01.04.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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196/07 Kontrola věcného plnění fakturovaných prací a dodávek u ŠMR, a. s. 

ukládá 
RM zajistit provedení kontroly věcného plnění fakturovaných prací a dodávek        
u ŠMR, a. s., které zajišťuje na majetku města na základě mandátní smlouvy.  

 
Termín:  01.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

197/07 Odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 25. 1. 2007 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 25. 1. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal v. r.                           Zdeněk Zerzáň v. r. 
     1. místostarosta               člen rady města 
 




