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U S N E S E N Í  

ze 7. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 3. 5. 2007 
                                                                     
    

 

250/07 Přijetí úvěru 

schvaluje 
v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62,   
140 00 Praha 4, o přijetí investičního úvěru na financování investičních projektů 
Města Šumperk v letech 2007 - 2008 za podmínek: 
 
- měna: CZK 
- výše investičního úvěru: 60.000.000 Kč 
- úroková sazba: fixní po celou dobu splatnosti úvěru 
- splatnost úvěru: 4 roky  
- zajištění úvěru: vlastní biancosměnkou, 
 
a pověřuje 
starostu města Šumperka Mgr. Zdeňka Brože k podpisu úvěrové smlouvy.  
 
 

Termín: 03.05.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 
 

251/07 Rozpočtová opatření Města Šumperk č. IV roku 2007 

schvaluje 
rozpočtová opatření Města Šumperk č. IV roku 2007: 
 
příjmy ve výši   35 000 tis. Kč 
výdaje ve výši   30 000 tis. Kč 
 
příjmy celkem 581 265 tis. Kč 
výdaje celkem 559 647 tis. Kč 
 
 

Termín: 31.05.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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252/07 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku 

schvaluje 
předloženou koncepci akce „Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad 
v Šumperku“. 
 

Termín: 03.05.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

253/07 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku 

pověřuje RM 
schvalovat případné drobné změny předložené koncepce. 
 
 

Termín: 30.06.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

254/07 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku 

ukládá RM 
průběžně dále sledovat akci „Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad 
v Šumperku“. 
 

Termín: 30.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

255/07 MJP – delegování zástupce Města Šumperk do dozorčí rady společnosti 
Šumperská nemocnice, a. s. 

deleguje 
do dozorčí rady obchodní společnosti Šumperská nemocnice, a. s., se sídlem 
Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52, IČ 47682795, zástupce Města Šumperk 
pana Mgr. Milana Šubrta, bytem Na Zámečku 7, Mohelnice,                              
PSČ 789 85.                     
 

Termín: 31.08.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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256/07 MJP – vydání  příslibu prodeje části p.p.č. 2348 o výměře cca 350 m2 a části 
p.p.č. 307/1 o výměře cca 302 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 2. 2007 do 15. 3. 2007 dle usnesení rady města č. 425/07        
ze dne 22. 2. 2007, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 2348 o výměře          
cca 350 m2 a části p.p.č. 307/1 o výměře 302 m2, vše v k.ú. Šumperk,           
za těchto podmínek: 
- účel příslibu prodeje: výstavba polyfunkčních domů na části p.p.č. 2348           

a 307/1 v k.ú. Šumperk 
- budoucí kupující: SAN-JV, s. r. o. Lidická 56, Šumperk, IČ 64618951 
- kupní cena 600,- Kč/m2. Budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy               

o smlouvě budoucí kupní 70 % budoucí kupní ceny, tj. 273.840,- Kč. Kupní 
cena za 1 m2 je pevná a je v ní zohledněna nutnost provést přeložky 
inženýrských sítí 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 500,- Kč za vyhotovení smlouvy        
o smlouvě budoucí kupní smlouvy, stanoveno dle „Postupu…“   

- územní a stavební řízení bude výhradně na náklady budoucího kupujícího. 
Pokud bude prokázáno v územním řízení, že výstavbu v dané lokalitě nelze 
realizovat, nemá budoucí kupující nárok na kompenzaci vynaložených nákladů 
spojených s územním řízením   

- budoucí kupující výhradně na své náklady provede přeložky veškerých 
inženýrských sítí uložených v p.p.č. 2348 a p.p.č. 307/1 v k.ú. Šumperk 

- budoucí kupující je povinen si vyžádat v rámci územního a stavebního řízení 
vyjádření odboru RÚI Městského úřadu Šumperk 

 
- regulativa pro polyfunkční dům na části p.p.č. 2348 

- bude dodržena uliční čára jak z ulice Lužickosrbské, tak z ul. Na hradbách 
- dům bude mít max. 3 NP 
- výškově a sklonem střechy bude objekt do ulice i dvorního traktu navazovat 

na stávající zástavbu v ul. Na hradbách 
- výpočet a řešení parkovacích (garážových) stání pro osobní vozidla podle 

počtu z komerčních ploch a počtu bytů budou odsouhlaseny odborem 
dopravy Městského úřadu Šumperk, dle ČSN 736110 

- parkovací stání bude řešeno nejméně z 50 % na vlastním pozemku  
 
- regulativa  pro polyfunkční dům na části 307/1 

- bude dodržena ul. čára ul. Langrovy, bude navazovat na stavbu rohového 
polyfunkčního domu, ul. čára bude dodržena i do ul. Polské 

- výška bude navazovat na výšku nové zástavby (rohového polyfunkčního 
domu) max. 4NP 

- střecha bude tvarově navazovat na rohový polyfunkční dům 
- výpočet a řešení parkovacích (garážových) stání pro osobní vozidla podle 

počtu z komerčních ploch a počtu bytů budou odsouhlaseny odborem 
dopravy Městského úřadu Šumperk, dle ČSN 736110 

- parkovací stání bude řešeno nejméně z 50 % na vlastním pozemku  
 

- budoucí kupující na své náklady vybuduje z ul. Langrovy chodník a schodiště 
na ul. Polskou v min. šíři 1,5 m 

- budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu nejpozději do 30. 6. 2008 
stavební povolení na výstavbu polyfunkčních domů na částech p.p.č. 2348       



ZM 7 

 
4 

a 307/1 v k.ú. Šumperk, pokud toto nebude  předloženo, sjednává si budoucí 
prodávající právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- polyfunkční domy na částech p.p.č. 2348 a 307/1 v k.ú. Šumperk budou 
pravomocně kolaudovány nejpozději do 30. 6. 2010, pro případ nesplnění 
termínu kolaudace se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 % budoucí 
kupní ceny 

- vlastnické právo k předmětu příslibu prodeje bude převedeno po dokončení     
1 m hrubé stavby nad terénem, po vyhotovení geometrického plánu, který 
uhradí budoucí kupující 

- budoucí kupující na své náklady zajistí kácení vzrostlých stromů na pozemcích, 
a to po vydaném rozhodnutí odboru životního prostředí 

- budoucí kupující, po dohodě se správcem PMŠ, a. s., na své náklady odstraní    
stávající zábradlí na části p.p.č. 2348 v k.ú. Šumperk a předá jej správci 

 
 

Termín: 30.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

257/07 MJP – vydání  příslibu prodeje části p.p.č. 2348 o výměře cca 350 m2 a části 
p.p.č. 307/1 o výměře cca 302 m2 v k.ú. Šumperk 

neschvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 2. 2007 do 15. 3. 2007 dle usnesení rady města č. 425/07       
ze dne 22. 2. 2007, vydání příslibu prodeje části 307/1 o výměře cca 302 m2  
v k.ú. Šumperk společnosti ANCORA - cestovní kancelář, s. r. o., se sídlem 
Fialova 12A, Šumperk, z důvodu schválení prodeje jinému žadateli. 
 

Termín: 30.09.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

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


