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Spis. zn.: 101271/2007 
č. j.: 105177/2007 

U S N E S E N Í  

z 11. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 25. 10. 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. 
 
 

446/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1682/06, 107/07, 123/07, 230/07, 240/07, 241/07, 256/07, 257/07, 263/07, 277/07, 
301/07, 355/07, 356/07, 357/07, 358/07, 359/07, 360/07, 361/07, 362/07, 363/07, 
367/07, 368/07, 369/07, 370/07, 372/07, 376/07, 379/07, 386/07, 403/07, 428/07, 
440/07, 443/07  
 
 

447/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1722/06 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  341/07 do 13.12.2007 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
   
 

448/07 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 513/03 

ruší 
usnesení ZM č. 513/03 ze dne 6. 11. 2003. 
 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

449/07 Časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2008 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí RM na I. pololetí 2008.  
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450/07 Časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2008 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání ZM na I. pololetí 2008.  
 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

451/07 Veřejná finanční podpora města 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města: 
Příjemce: Občanské sdružení SAVORE, Jesenická 61, Šumperk 
Zastoupený: předsedou Vladimírem Horváthem 
Účel použití: na činnost – mzdové náklady poradkyně 
Částka dotace: 106.200,- Kč 
Čerpání VFP: do 31. 12. 2007 
Vyúčtování: do 31. 1. 2008 
 

Termín: 15.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

452/07 Veřejná finanční podpora města 

ukládá RM 
zapracovat VFP pro Občanské sdružení SAVORE, Jesenická 61, Šumperk,        
ve výši 106.200,- Kč do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2007.  
 

Termín: 08.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

453/07 Veřejná finanční podpora města 

schvaluje 
poskytnutí VFP z rozpočtu města: 
Příjemce: TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk  
Zastoupený: předsedou Miroslavem Glížem 
Účel použití: navýšení příspěvku na provoz tělovýchovných zařízení  
Částka dotace: 300.000,- Kč 
Čerpání VFP: do 31. 12. 2007 
Vyúčtování: do 31. 1. 2008 
 

Termín: 15.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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454/07 Veřejná finanční podpora města 

ukládá RM 
zapracovat VFP pro TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, ve výši 300.000,- Kč     
do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2007.  
 

Termín: 08.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

455/07 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2007/2008 

bere na vědomí 
plán zimní údržby místních komunikací na území města Šumperka pro zimní 
období 2007/2008.  
 

456/07 Zpráva o plnění investiční výstavby  

bere na vědomí 
plnění investiční výstavby k 30. 9. 2007. 
 

457/07 Lokality pro výstavbu rodinných domů 

schvaluje 
realizovat výstavbu rodinných domů v lokalitě „Blanická“ „developerským“ 
způsobem.  
 

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

458/07 Lokality pro výstavbu rodinných domů 

schvaluje 
realizovat výstavbu rodinných domů v lokalitě „Hrubínova“ „developerským“ 
způsobem.  

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

459/07 Lokality pro výstavbu rodinných domů 

schvaluje 
realizovat výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za Hniličkou“ „developerským“ 
způsobem.  
 

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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460/07 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1632/9 o výměře 840 m2            
v k.ú. Šumperk, včetně oplocení při ul. Krameriově, dle GP zak. č. 5235-
118/2007 p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 6. 2007 do 20. 6. 2007 dle usnesení rady města č. 837/07 ze dne 
31. 5. 2007, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1632/9 o výměře 840 m2   
v k.ú. Šumperk, včetně oplocení při ul. Krameriově, dle GP zak. č. 5235-
118/2007 p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- rodinný nebo bytový dům bude umístěn u jižní hranice pozemku, musí 

respektovat výškové uspořádání okolní zástavby RD při ul. Krameriově            
a respektovat  její čáru jako hranici zástavby 

- účel příslibu prodeje: výstavba v souladu s územním plánem (rodinný nebo 
bytový dům) 

- budoucí kupující: P. a N. U., Šumperk 
- kupní cena 752,- Kč/m2, včetně oplocení 
- budoucí kupující při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  uhradí zálohu  

na kupní cenu ve výši 70 % budoucí kupní ceny  
- budoucí kupující ohlásí výstavbu nebo předloží stavební povolení na RD          

v termínu do 30. 3. 2008, pokud toto nebude p ředloženo, sjednává si budoucí 
prodávající od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- výstavba bude zahájena nejpozději do 12 měsíců od vydání povolení 
k výstavbě rodinného domu a bude dokončena do 30. 3. 2011, pokud  nebude 
výstavba zahájena ve stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající od 
smlouvy v plném rozsahu odstoupit  

- rodinný nebo bytový dům bude umístěn u jižní hranice pozemku, musí 
respektovat výškové uspořádání okolní zástavby RD při ul. Krameriově             
a respektovat její čáru jako hranici zástavby 

- náklady spojené s vyhotovením dokumentace pro stavební a územní řízení 
nese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení od smlouvy nemá 
budoucí kupující nárok na kompenzaci těchto nákladů  

- pokud nebude smlouva o smlouvě budoucí kupní, dle podmínek uvedených 
v tomto usnesení, podepsána budoucími kupující do 30. 11. 2007, bude podán 
návrh na zrušení usnesení v části budoucích kupujících a jako budoucí kupující 
bude schválen v pořadí:  
1. J. N., Šumperk, kdy kupní cena je stanovena ve výši 751,- Kč/m2 
2. T. a K. O., Šumperk, kdy kupní cena je stanovena ve výši 715,- Kč/m2 

      Další podmínky stanovené tímto usnesením zůstanou beze změny. 
- budoucí kupující budou respektovat práva z nájemní smlouvy na p.p.č. 1632/9 

v k.ú. Šumperk, a to do 30. 5. 2008 
- převod vlastnického práva k pozemku po výstavbě 1 m hrubé stavby nad 

terénem 
- budoucí kupující uhradí paušální poplatek ve výši 100,- Kč za vyhotovení 

smlouvy budoucí kupní, stanoveno „Postupem…“ 
 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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461/07 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1066/7 o výměře 889 m2                  
v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 4. 2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 657/07 ze dne 
19. 4. 2007 a podle usnesení ZM č. 277/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým byl vydán 
příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1066/7 o výměře 889 m2                                     

v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Nemocniční 19 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní ve výši 300,- Kč/m2 
- kupující: J. a J. Z., Šumperk 
- 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: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

462/07 MJP - změna usnesení ZM č. 392/07 ze dne 13. 9. 2007 - schválení příslibu 
prodeje p.p.č. 117 o výměře 129 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 392/07 ze dne 13. 9. 2007, kterým bylo schváleno vydat 
příslib prodeje p.p.č. 117 v k.ú. Šumperk. Ke změně usnesení dojde v části 
budoucích kupujících, kde místo L. D. a J. D., podíl ve výši 1/5, bytem Šumperk, 
bude nově H. S., podíl ve výši 1/5 , bytem Šumperk. 
Ostatní ustanovení usnesení ZM č. 392/07 ze dne 13. 9. 2007 zůstávají beze 
změny. 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

463/07 MJP - příslib prodeje p.p.č. 1275/6  o výměře 192 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 10. 2007 do 19. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1284/07 ze 
dne 27. 9. 2007, vydání příslibu prodeje p.p.č. 1275/6 o výměře 192 m2      
v k.ú. Šumperk, včetně oplocení při ul. Puškinově, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje - vjezd ke garážím na st.p.č. 4852 a st.p.č. 4851              

a vymezený prostor k domu K. H. Máchy 11, Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- budoucí kupující: M. M., podíl ve výši 1/5, M. U., podíl ve výši 1/5, D. U., podíl 

ve výši 1/5, všichni bytem Šumperk, Z. R., podíl ve výši 1/5, bytem Šumperk,    
a J. V., podíl ve výši 1/5, bytem Šumperk 

- budoucí kupující při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní uhradí zálohu 
na kupní cenu, každý ve výši 5.000,- Kč a dále bude kupní cena jednotlivými 
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budoucími kupujícími splácena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 
1.000,- Kč 

- kupní cena bude uhrazena nejpozději k datu 30. 6. 2008. Pokud nebude kupní 
cena splácena tak jak bude dohodnuto, sjednává si  budoucí prodávající od 
smlouvy odstoupit.  

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy paušální poplatek za její 
vyhotovení, a to ve výši 100,- Kč 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

464/07 MJP - prodej části p.p.č. 1686 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Bratrušov 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 10. 2007 do 19. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1285/07 ze 
dne 27. 9. 2007, prodej části p.p.č. 1686 o výměře cca 400 m2                    
v k.ú. Bratrušov, za podmínek: 
- účel prodeje: samostatná zahrada 
- kupující: M. L., Šumperk 
- kupní cena 50,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní  

smlouvy a správní poplatek v hodnotě  500,- Kč kolku 
- kupující na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu na dělení  

p.p.č. 1686 v k.ú. Bratrušov s tím, že hranice budou předem odsouhlaseny  
prodávajícím  

Termín: 28.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

465/07 MJP - prodej části p.p.č. 1534/3 o výměře 432 m2 a části p.p.č. 1534/1            
o výměře 188 m2, dle GP zak.č. 5222-60/2007 ze dne 25. 4. 2007 nově označen 
jako p.p.č.1534/122 a dle GP zak.č. 5284-207/2007 ze dne 10. 9. 2007 pozemek 
nově označen jako st.p.č. 6166, celková výměra nově označených pozemků 
je  620 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 10. 2007 do 19. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1287/07 ze 
dne 27. 9. 2007, prodej části p.p.č. 1534/3 o výměře 432 m2 a části            
p.p.č. 1534/1 o výměře 188 m2 dle GP zak. č. 5222-60/2007 ze dne 25. 4. 2007 
pozemek nově označen jako p.p.č. 1534/122 o výměře 483 m2 a dle GP      
zak. č. 5284-207/2007 ze dne 10. 9. 2007 pozemek nově označen jako     
st.p.č. 6166 o výměře 137 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: výstavba polyfunkčního domu + zázemí 
- kupující: L. a Z. M., Petrov nad Desnou 
- kupní cena: 600,- Kč/m2, v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní byla 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 231.000,- Kč, doplatek kupní ceny ve 
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výši 141.000,- Kč bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 
před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- podpisem kupní smlouvy a uhrazením doplatku kupní ceny zanikne smlouva     
o smlouvě budoucí kupní označená jako obch 21/20007/Vr, která byla  
uzavřena v souladu s usnesením ZM č. 32/06 ze dne 30. 11. 2006 mezi 
městem Šumperk, jako budoucím prodávajícím, a L. a Z. M., Petrov nad 
Desnou 

- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní  
smlouvy a správní poplatek v hodnotě  500,- Kč kolku 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

466/07 MJP - prodej st.p.č. 1019/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 10. 2007 do 19. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1290/07 ze 
dne 27. 9. 2007, prodej st.p.č. 1019/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Šumperk,            
za podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu Bří Čapků 2, Šumperk 
- kupující: B. D., podíl ve výši 1/10, W. P., podíl ve výši 1/10, J. H., podíl ve výši 

1/10, E. Č., podíl ve výši 1/10, T. Č., podíl ve výši 1/10, P. D., podíl ve výši 
1/10, R. B., podíl ve výši 1/10, všichni bytem Šumperk, T. a G. S., bytem 
Sobotín, podíl ve výši 1/10, J. H., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/10, a A. Ch., 
bytem Šumperk, podíl ve výši 1/10 

- kupní cena 300,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní  

smlouvy a správní poplatek v hodnotě  500,- Kč kolku 
 

Termín: 28.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

467/07 MJP - prodej st.p.č. 1751 o výměře 297 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 10. 2007 do 19. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1289/07 ze 
dne 27. 9. 2007, prodej st.p.č. 1751 o výměře 297 m2 v k.ú. Šumperk,             
za podmínek: 
- účel prodeje: a) pozemek pod domem - cca 170 m2 
                           b) zázemí k domu Bří Čapků 4, Šumperk - 127 m2 
- kupující: K. V., podíl ve výši 82/1000, L. V., podíl ve výši 81/1000, L. H., podíl 

ve výši 172/1000, V. a D. P., podíl ve výši 171/1000, A. a M. K., podíl ve výši 
171/1000, všichni bytem Šumperk, J. O., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/1000, 
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A. H., bytem Šumperk, podíl ve výši 176/1000, R. T., bytem Šumperk, podíl ve 
výši 146/1000 

- kupní cena: a) pozemek pod domem - 105,- Kč/m2 
                         b) zázemí k domu Bří Čapků 4, Šumperk - 300,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní  

smlouvy a správní poplatek v hodnotě  500,- Kč  kolku 
- kupující uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu, pokud se 

rozhodnou odkoupit zázemí k domu jiným podílem, než je stanoven podíl pro 
odprodej pozemku pod zastavěnou částí domu. V tomto případě si kupující určí 
podíl k odkoupení části pozemku sloužící jako zázemí sami dohodou. 

 
Termín: 28.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

468/07 MJP - prodej st.p.č. 1750 o výměře 354 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 10. 2007 do 19. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1288/07 ze 
dne 27. 9. 2007, prodej st.p.č. 1750 o výměře 354 m2 v k.ú. Šumperk,            
za podmínek: 
- účel prodeje: a) pozemek pod domem - cca 170 m2 
                           b) zázemí k domu Bří Čapků 6, Šumperk - 184 m2 
- kupující: J. C., podíl ve výši 167/1000, M. a D. S., podíl ve výši 165/1000, H. S., 

podíl ve výši 170/1000, J. a A. B., podíl ve výši 162/1000, D. V., podíl ve výši 
167/1000, všichni bytem Šumperk, D. V., podíl ve výši 169/1000, bytem 
Šumperk 

- kupní cena: a) pozemek pod domem - 105,- Kč/m2 
                         b) zázemí k domu Bří Čapků 6, Šumperk - 270,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní  

smlouvy a správní poplatek v hodnotě  500,- Kč kolku 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým 

dojde k rozdělení st.p.č. 1750 v k.ú. Šumperk na dva samostatné pozemky,     
a to jako zastavěná část pozemku domem a zázemí k domu 

- pokud dojde před podpisem kupní smlouvy k rozdělení domu „Prohlášením 
vlastníka domu“ dle zák. č. 72/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na bytové 
jednotky, kterým dojde k zápisu nově vymezených jednotek a podílech na 
společných částech domu, bude pozemek prodán v podílu, jak bude stanoveno 
prohlášením vlastníka. Vymezená část pozemku jako vstupy a zázemí bude 
prodána v podílu, jak si kupující určí sami, tj. podílem shodným na domě, nebo 
podílem každému 1/6 

- kupující budou povinni respektovat povinnosti a práva ze smlouvy o zřízení 
věcného břemene pro oprávněné spoluvlastníky domu Šumperk, Bří Čapků 4, 
kdy tato smlouva bude sjednána a zapsána jako věcné právo do katastru 
nemovitostí před podpisem kupní smlouvy na st.p.č. 1750 v k.ú. Šumperk 

 
Termín: 28.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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469/07 MJP - realizace příslibu prodeje a prodej pozemků p.č. 3107 o výměře 192 m2 
a st.p.č. 91/2 o výměře 184 m2 v k.ú. Šumperk (or. ozn. při ulici Slovanské) 

schvaluje 
na základě přijatého záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 21. 6. 2002 do 5. 7. 2002 dle usnesení rady města č. 5585/02 ze 
dne 6. 6. 2002 a na základě usnesení ZM č. 193/03 ze dne 6. 3. 2003 ve znění 
usnesení ZM č. 742/04 ze dne 29. 4. 2004, usnesení ZM č. 1207/05 ze dne       
28. 4. 2005, usnesení ZM č. 1705/06 ze dne 15. 6. 2006 a usnesení ZM č. 52/06 
ze dne 30. 11. 2006, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje a na 
základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5.  9.  2007 do 21. 9. 2007 dle usnesení rady města č. 1201/07 ze 
dne 30. 8. 2007 prodej pozemků zaměřených geometrickým plánem zak.       
č. 5274-73/2007 ze dne 23. 8. 2007 a označených jako p.p.č. 3107 o výměře 
192 m2 a st. p. č. 91/2 o výměře 184 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: výstavba polyfunkčního domu 
- kupující: manželé T. a R. V., Nový Malín   
- doplatek kupní ceny ve výši 21.600,- Kč (tj. 800,- Kč/m2) bude kupujícími 

uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozestavěné stavby 
polyfunkčního domu zajistil na své náklady kupující 

- 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: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

470/07 MJP - zrušení usnesení ZM č. 220/07 ze dne 12. 4. 2007 

ruší 
usnesení ZM č. 220/07 ze dne 12. 4. 2007, kterým byl schválen prodej pozemků 
pod vodojemy, kdy vlastníkem vodojemů je Vodohospodářské zařízení Šumperk, 
a. s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČ 47674954. Usnesení se ruší na žádost 
vlastníka vodojemů, který požádal o jiný způsob převodu pozemků do jejich 
vlastnictví, a to provedením nepeněžitého vkladu při navýšení základního kapitálu 
společnosti, které bude řešeno samostatným usnesením zastupitelstva města. 
 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

471/07 MJP - bezúplatný převod pozemku p.č. 2183/1 o výměře 147 m2 a části 
pozemku p.č. 2183/5 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Šumperk  
(or. ozn. areál Hasičského záchranného sboru v Šumperku) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 10. 2007 do 19. 10. 2007 dle usnesení RM č. 1299/07 ze dne   
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27. 9. 2007 bezúplatný převod pozemku p.č. 2183/1 o výměře 147 m2 a části 
pozemku p.č. 2183/5 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Šumperk z majetku města 
Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ 00303461,              
do majetku České republiky, příslušnosti hospodaření s majetkem státu pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc,   
Schweitzerova 91, PSČ 772 11, IČ 70885940, za těchto podmínek: 
- účel: narovnání majetkoprávních vztahů 
- vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 2183/5          

v k.ú. Šumperk zajistí na své náklady Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje, hranice geometrického rozdělení budou předem odsouhlaseny městem 
Šumperk 

- s vlastnickým právem k pozemku p.č. 2183/1 v k.ú. Šumperk bude převedeno 
věcné břemeno spočívající v právu uložení a správy dešťové kanalizační 
přípojky ve prospěch spol. Lidl Česká republika, v. o. s., se sídlem Praha 13, 
Nárožní 1359/11, PSČ 158 00 

- nabyvatel uhradí paušální poplatek za vyhotovení darovací smlouvy ve výši 
1 000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
 

Termín: 31.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

472/07 MJP - realizace příslibu prodeje pozemku p.č. 382 v k.ú. Šumperk  
(or. ozn. při ulici Slovanské) 

schvaluje 
na základě přijatého záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 1. 2005 do 8. 2. 2005 dle usnesení RM č. 3026/05 ze dne       
13. 1. 2005 a na základě usnesení ZM č. 1411/05 ze dne 20. 10. 2005, kterým byl 
vydán příslib prodeje, realizaci prodeje pozemku p.č. 382 o výměře 179 m2   
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví stavby zpevněné plochy a opěrné zdi        

a pozemku pod touto stavbou 
- kupující: COMEC consulting, v. o. s., se sídlem Šumperk, Slovanská 9,       

PSČ 787 01, IČ 47984147 
- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve výši 26.850,- Kč do 30 dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí, záloha ve výši 62.650,- Kč byla kupujícím uhrazena dne 
18. 4. 2006 

- s převodem vlastnického práva k pozemku p.č. 382 přejde právo odpovídající 
věcnému břemeni spočívající v právu průchodu a průjezdu ve prospěch budovy 
č. p. 3050 v Šumperku, pozemků st.p.č. 91/1, st.p.č. 91/3 a st.p.č. 151/2    
v k.ú. Šumperk 

- 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: 31.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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473/07 MJP - bytová výstavba FORTEX-AGS, a. s., za ul. Prievidzskou - žádost 
FORTEX-AGS, a. s., o prodloužení závazku FORTEX-AGS, a. s., ze smlouvy  
o zajištění realizace protierozní opatření na pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní 
Temenice 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 824/04 ze dne 10. 6. 2004 ve znění usnesení ZM č. 935/04 
ze dne 9. 9. 2004, spočívající v závazku společnosti FORTEX-AGS, a. s.,           
ze smlouvy o zajištění realizace protierozních opatření na pozemku p.č. 709/17  
v kat. území Dolní Temenice (or. lokalita výstavby FORTEX-AGS, a. s., za          
ul. Prievidzskou), uzavřené mezi Městem Šumperk a FORTEX-AGS, a. s.,        
dne 11. 10. 2004, a to tak, že dílo protierozního opat ření (záchytných příkopů) 
zůstane v majetku společnosti FORTEX-AGS, a. s., až do úplného dokončení díla 
inženýrských sítí budovaných v rámci II. etapy bytové výstavby FORTEX-AGS,    
a. s., za ul. Prievidzskou na pozemku p.č. 709/17 v kat. území Dolní Temenice. 
Společnost FORTEX-AGS, a. s., bude povinna dílo udržovat v souladu se 
smlouvou až do předání díla do vlastnictví Města Šumperk. Dílo bude převedeno 
do vlastnictví Města Šumperk společně s dalšími inženýrským sítěmi 
vybudovanými v rámci II. etapy bytové výstavby. 
 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

474/07 MJP - bezúplatný převod pozemku p.č. 1564/1 a p.p.č. 1582/1 v k.ú. Šumperk 
z vlastnictví ČR, správa Pozemkový fond ČR, do vlastnictví města Šumperk 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví     
ČR - správa Pozemkový fond ČR v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., jmenovitě 
pozemek p.č. 1564/1 – orná půda o výměře 995 m2 a pozemek p.č. 1582/1 – 
trvalý travní porost o výměře 4 101 m2  v k.ú.  Šumperk. 
V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označené 
pozemkové parcely přijmout a převzít do vlastnictví města Šumperka na základě 
smlouvy s PF ČR. 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

475/07 MJP - změna usnesení ZM č. 1413/05 ze dne 20. 10. 2005 a č. 44/06                
ze dne 30. 11. 2006 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1413/05 ze dne 20. 10. 2005 a č. 44/06 ze dne               
30. 11. 2006, kterými bylo schváleno požádat o bezúplatný převod nemovitostí 
z vlastnictví ČR – správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      
do vlastnictví města Šumperk, spočívající ve vypuštění pozemku p.č. 920/9  
v k.ú. Dolní Temenice ze seznamu pozemků určených k bezúplatnému převodu, 
a to z důvodu nepotřebnosti pro město Šumperk. Ostatní text usnesení 
zůstane beze změn. 

Termín: 30.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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476/07 MJP - poskytnutí finančního příspěvku Cannibals baseball Šumperk - 
dostavba tribuny se sociální zařízením 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: 
jedenmilionkorunčeských) na spolufinancování dostavby tribuny se základy pro 
pokračování stavby v rámci akce "Občanské sdružení Cannibals baseball 
Šumperk – stavba sociálního zařízení s tribunou – druhá etapa“. Příjemce 
finančního příspěvku: Občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk, se sídlem 
Pod Senovou 44b, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 26537362, jež je investorem celé 
akce a které bude dílo tribuny kolaudovat svým jménem. 
 
Zbývající financování dostavby tribuny se základy pro pokračování stavby v rámci 
akce "Občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk – stavba sociálního 
zařízení s tribunou – druhá etapa“ bude bez finanční účasti města Šumperk a 
bude plně financována ze zdrojů občanského sdružení Cannibals baseball 
Šumperk a dalších zdrojů, které zajistí občanské sdružení Cannibals baseball 
Šumperk. 
 
Podmínky: 
 
- Město Šumperk fakticky poskytne finanční příspěvek ve výši 1.000.000,- Kč 

v případě, že občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk obdrží od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotační prostředky na předmětnou 
stavbu 

- občanské sdružení Cannibals baseball Šumperk současně s poskytnutím fin. 
příspěvku uzavře s Městem Šumperk dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě 
darovací, na základě které vydá Cannibals baseball Šumperk příslib daru 
stavby tribuny, realizované v rámci akce "Občanské sdružení Cannibals 
baseball Šumperk – stavba sociálního zařízení s tribunou – druhá etapa“, a to 
po splnění dotačních podmínek MŠMT  

- účastníci sjednají další smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč ve prospěch 
Města Šumperk, pokud z důvodu na straně Cannibals baseball Šumperk 
nedojde k převodu díla tribuny do vlastnictví Města Šumperk, případně  pokud 
dojde k převodu vlastnického práva k dílu tribuny na třetí osobu odlišnou od 
Města Šumperk 

- závazek převést darem stavbu tribuny realizované v rámci akce "Občanské 
sdružení Cannibals baseball Šumperk – stavba sociálního zařízení s tribunou“  
do vlastnictví Města Šumperk přejde i na případné právní nástupce Cannibals 
baseball Šumperk 

- Cannibals baseball Šumperk předloží nejpozději v termínu do 31. 12. 2008 
vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku ve výši 1.000.000,- Kč 

 
Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

477/07 MJP - poskytnutí finančního příspěvku Cannibals baseball Šumperk - 
dostavba tribuny se sociální zařízením 

schvaluje 
doplnění usnesení zastupitelstva města č. 1781/06 ze dne 14. 9. 2006, týkající se  
přijetí příslibu daru stavby tribuny vybudované v rámci akce "Občanské sdružení 
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Cannibals baseball Šumperk – stavba sociálního zařízení s tribunou, první etapa“, 
evidované Ministerstvem financí ČR pod číslem ISPROFIN 298110-2560,          
do vlastnictví Města Šumperk. Doplnění spočívá v tom, že předmětem budoucího 
daru bude rovněž dílo dostavby tribuny vybudované v rámci akce "Občanské 
sdružení Cannibals baseball Šumperk – stavba sociálního zařízení s tribunou, 
druhá etapa“. 
V ostatním zůstává usnesení zastupitelstva města č. 1781/06 ze dne 14. 9. 2006 
beze změny. 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

478/07 MJP - odprodej areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku na 
Hlavní třídě 1 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 9. 2007 do 12. 10. 2007, dle usnesení rady města č. 1250/07 ze 
dne 13. 9. 2007, prodej  nemovitostí, a to budovy č.p. 15 – jiná st. stojící na 
pozemku st.p.č. 225 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku st.p.č. 225 – 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 168 – ostatní plocha a pozemku    
st.p.č. 6055 – zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Šumperk    
(areál bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku na Hlavní třídě 1). 

 
Kupující: HOTEL PRAHA – BABYLON s. r. o., IČ 27572277, se sídlem 
Praha 5, Franty Kocourka 3078/2, PSČ 150 00 
 
Kupní cena : 8.111.111,- Kč (slovy: osmmilionůstojedenácttisíc 
stojedenáctkorunčeských) 
 
Účel prodeje: stavební úpravy spočívající v rekonstrukci budovy č.p. 15 situované 
na pozemku st.p.č. 225 v k.ú. Šumperk v městské památkové zóně 
 
Způsob využití: ubytovací a stravovací kapacita – hotelového typu, penzion  
 
 
Podmínky prodeje: 

  
- úhrada celé kupní ceny do 60 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním kupní smlouvy ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí 
vedeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Šumperk 

- kupující se v kupní smlouvě zaváže provést stavební úpravy, včetně vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání budovy č.p. 15 stojící na pozemku st.p.č. 225 
v k.ú. Šumperk, včetně pozemku stavební parcela č. 225 - zastavěná plocha    
a nádvoří, pozemku p.č. 168 - ostatní plocha, a pozemku st.p.č. 6055 - 
zastavěná plocha a nádvoří bez stavby, v obci a katastrálním území Šumperk, 
a to nejpozději ve lhůtě 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy na předmětné 
nemovitosti 

- předmět koupě bude prodán ve stavu jak stojí a leží dle ust. § 501 občanského 
zákoníku 

- Město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v p řípadě 
nezaplacení kupní ceny v dohodnutém termínu 
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- sankce za nedodržení termínu provedení stavebních úprav a vydání 
kolaudačního souhlasu 200.000,- Kč, a to i opakovaně za každý i započatý rok 
prodlení následujícím po stanoveném termínu ukončení stavebních úprav        
a předložení kolaudačního souhlasu 

- sankce za nedodržení způsobu využití předmětu koupě ve výši 10 % kupní 
ceny 

- zájemce o koupi  nesmí mít vůči Městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

479/07 MJP - správa areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku - vyrovnání 
technického zhodnocení a převzetí dluhu 

schvaluje 
finanční vyrovnání technického zhodnocení části předmětu nájmu (restaurace) 
v areálu Bratrušovského koupaliště, s bývalým nájemcem René Maixnerem,         
IČ 60973021, provedeného bývalým nájemcem, a to ve výši 80.000,- Kč (z toho 
50.000 - instalace baru včetně nerezového výčepu, 15.000,- Kč - elektrické 
odvětrání pivnice, 15.000,- Kč - instalaci elektrického vytápění pivnice přímotopy), 
které bývalý nájemce provedl, a jež po dohodě se stávajícím nájemcem 
společností Šumperské sportovní areály, s. r. o., ponechal bývalý nájemce 
v předmětu nájmu. 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

480/07 MJP - správa areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku - vyrovnání 
technického zhodnocení a převzetí dluhu 

souhlasí 
s tím, aby současný nájemce areálu Bratrušovského koupaliště, včetně 
restaurace, společnost Šumperské sportovní areály, s. r. o., IČ 27786781, se 
sídlem Lidická 2819/81, Šumperk, PSČ 787 01, převzal na místo Města Šumperk 
jeho závazek ve výši 80.000,- Kč a na své náklady získal do svého vlastnictví 
technické zhodnocení, které na předmětu nájmu se souhlasem pronajímatele 
provedl původní nájemce areálu Bratrušovského koupaliště a restaurace pan 
René Maixner, IČ 60973021, a to za částku 80.000,- Kč s tím, že toto technické 
zhodnocení bude vedeno v majetku a účetnictví nájemce společnosti Šumperské 
sportovní areály, s. r. o., IČ 27786781, a budou prováděny odpisy tohoto 
technického zhodnocení.  

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

481/07 MJP - změna usnesení ZM č. 184/07 ze dne 8. 3. 2007 (příslib prodeje             
u restaurace „Zátiší“ a ul. M. R. Štefánika) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 184/07 ze dne 8. 3. 2007, kterým bylo schváleno vydání 
příslibu prodeje p.p.č. 1239/27, st.p.č. 1801 a objektu s č. p.1416 na st.p.č. 1801, 
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vše v k.ú. Šumperk. Změna spočívá v prodloužení termínu předložení 
pravomocného územního rozhodnutí z data 30. 9. 2007 na nový termín           
31. 12. 2007.  
Ostatní podmínky uvedené v usneseních ZM č. 184/07  zůstávají bez změny. 
 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

482/07 MJP - vydání příslibu prodej p.p.č. 1955/14 o výměře 1 167 m2 v k.ú. Šumperk 
(výstavba v areálu bývalých horních kasáren) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 7. 2007 do 18. 7. 2007 dle usnesení rady města č. 946/07 ze dne 
28. 6. 2007, vydání příslibu prodeje p.p.č. 1955/14 o výměře 1 167 m2       
v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: výstavba rodinného domu 
- budoucí kupující: F. a H. K., Šumperk 
- kupní cena: 707,- Kč/m2 
- budoucí kupující jsou povinni strpět uložení inženýrských sítí – kabelové 

vedení NN, vedení sítí ve správě ŠPVS, vedení optického kabelu 
- budoucí kupující dodrží tato závazná regulativa k výstavbě rodinného domu:   

- dům bude výškově řešen max. jako dvoupodlažní + podkroví  
- vjezd z ul. Reissovy nebo Gen. Krátkého, 
- stavební čára bude držet stavební čáru domu Gen. Krátkého 41  
- řešení střechy bude reflektovat stávající sousední střechy 
- oplocení při ul. Reissově bude navazovat na stávající garáže s řešeným 

parkováním na vlastním pozemku 
- budoucí kupující ohlásí výstavbu nebo předloží stavební povolení v termínu do 

30. 6. 2008, pokud toto nebude předloženo, sjednává si budoucí prodávající 
právo od smlouvy jednostranně v plném rozsahu odstoupit 

- budoucí  kupující  uhradí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 70 % 
budoucí kupní ceny 

- převod vlastnického práva k p.p.č. 1955/14 bude převedeno po dostavbě 1 m 
hrubé stavby nad terénem 

- výstavba bude zahájena nejpozději do 12 měsíců od vydání povolení 
k výstavbě rodinného domu a bude dokončena do 30. 3. 2011, pokud  nebude 
výstavba zahájena ve stanoveném termínu, sjednává si budoucí prodávající od 
smlouvy v plném rozsahu odstoupit  

- náklady spojené s vyhotovením dokumentace pro stavební a územní řízení 
nese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení od smlouvy nemá 
budoucí kupující nárok na kompenzaci těchto nákladů  

- pokud nebude smlouva o smlouvě budoucí kupní, dle podmínek uvedených 
v tomto usnesení, podepsána budoucími kupující do 14 dnů ode dne výzvy 
k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, bude podán návrh na zrušení 
usnesení v části budoucích kupujících a jako budoucí kupující bude schválen  
K. D., Šumperk, a to za nabídnutou kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 

 
Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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483/07 MJP - prodej části p.p.č. 1200/1 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1083/07 ze 
dne 9. 8. 2007, prodej části p.p.č. 1200/1 o výměře cca 110 m2 v k.ú. Horní 
Temencie, za těchto podmínek: 
- kupující: J. a E. Š., Šumperk 
- kupní cena: 150,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem, který bude hrazen 

kupujícími, hranice prodeje budou předem odsouhlaseny prodávajícím 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy, stanoveno  dle „Postupu…“, a správní poplatek za zápis vlastnického  
práva do katastru nemovitostí 

- kupující na své náklady zajistí vyčištění pozemku od stávajícího odpadu 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

484/07 MJP - prodej části p.p.č. 1200/1 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 8. 2007 do 29. 8. 2007 dle usnesení rady města č. 1083/07 ze 
dne 9. 8. 2007, prodej části p.p.č. 1200/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za těchto podmínek: 
- kupující: Z. a M. S., Šumperk 
- kupní cena 150,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem, který bude hrazen 

kupujícími, hranice prodeje budou předem odsouhlaseny prodávajícím 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy, stanoveno  dle „Postupu…“, a správní poplatek za zápis vlastnického  
práva do katastru nemovitostí 

- kupující na své náklady zajistí vyčištění pozemku od stávajícího odpadu 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

485/07 MJP - změna usnesení ZM č. 1757/06 ze dne 14. 9. 2006, ve znění usnesení 
ZM č. 35/06 ze dne 30. 11. 2006 (příslib prodeje zahrady u domu P. Holého 4, 
Šumperk) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1757/06 ze dne 14. 9. 2006 ve znění usnesení ZM           
č. 35/06 ze dne 30. 11. 2006, kterými bylo schváleno vydání p říslibu prodeje  
p.p.č. 1904/8 v k.ú. Šumperk. Z důvodu splnění podmínky ze strany budoucích 
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kupujících, kdy se budoucí prodávající zavázal uznat slevu z kupní ceny ve       
výši 110.000,- Kč v případě, pokud bude k datu 31. 5. 2007 provedena oprava 
oplocení při ul. Prokopa Holého, uznává budoucí prodávající budoucím 
kupujícím slevu z kupní ceny ve výši 110.000,- Kč. Z důvodu snížení budoucí 
kupní ceny dojde k úpravě stanovených měsíčních splátek, a to z částky 
1.792,- Kč na 500,- Kč. Změny obsažené v tomto usnesení budou sjednány mezi 
účastníky smlouvy o smlouvě budoucí kupní, označené jako obch 45/2006 
dodatkem č. 1. 
Ostatní podmínky uvedené v usneseních ZM č. 1757/06 a 35/06 zůstávají bez 
změny. 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

486/07 MJP - prodej části p.p.č. 2993 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 9. 2007 do 21. 9. 2007 dle usnesení rady města č. 1179/07 ze 
dne 30. 8. 2007, prodej části  p.p.č. 2993 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Šumperk,  
za těchto podmínek: 
- kupující: M. K., Šumperk 
- kupní cena: 200,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem, který bude hrazen 

kupujícím, hranice prodeje budou předem odsouhlaseny prodávajícím 
- kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za vyhotovení kupní 

smlouvy, stanoveno dle „Postupu…“, a správní poplatek za zápis vlastnického  
práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 28.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

487/07 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 725/4 o výměře 1 164 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 3. 2003 do 3. 4. 2003 dle usnesení rady města č. 400/03 ze dne 
5. 3. 2003 a podle usnesení ZM č. 1707/06 ze dne 15. 6. 2006, kterým byl vydán 
příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 725/4 o výměře 1 164 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: výstavba rodinného domu 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní ve výši 500,- Kč/m2, 

v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní označenou jako obch 
30/2006/Vr ze dne 31. 7. 2006 byla uhrazena záloha na kupní cenu ve         
výši 349.200,- Kč, doplatek kupní ceny ve výši 232.800,- Kč bude uhrazen do 
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30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva 

- kupující: F. a Š. L., Štíty 
- 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 

- kupující přebírá závazek ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní, označené jako 
obch 30/2006/Vr ze dne 31. 7. 2006 týkající se úhrady jednorázové smluvní 
pokuty ve výši 80.000,- Kč, kterou kupující uhradí do 14 dnů ode dne výzvy 
k úhradě za porušení podmínky předložit pravomocné kolaudační rozhodnutí  
na rodinný dům postavený na části p.p.č. 725/4 v k.ú. Dolní Temenice, kdy se 
stanovuje termín nejpozději do 7. 3. 2008, termín pravomocné kolaudace je 
vázán k termínu vyhodnocení akce výstavby inženýrských sítí pro ul. Pod 
Rozhlednou – investiční akce „TI 11Šumperk, p.č. 725/1,2“, evidenční         
číslo 3174202452   

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

488/07 MJP - změna usnesení ZM č. 290/07 ze dne 21. 6. 2007 ve věci prodeje dvou 
nebytových prostor v domech or. ozn. Čajkovského 8 - 14A, Šumperk          
(v současné době prodejna Vodoplastu)  

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 290/07 ze dne 21. 6. 2007 ve znění usnesení ZM          
č. 419/07 ze dne 13. 9. 2007, kterým byl schválen prodej nebytového prostoru     
č. 2087/39 a spoluvlastnického podílu o velikosti 250/10000 na společných 
částech domu č.p. 2085, 2086 a 2087 na stavební parcele č. 4312, včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 250/10000 na pozemku pod domem stavební 
parcela č. 4312 v k.ú. Šumperk a prodej nebytového prostoru č. 2088/23               
a spoluvlastnického podílu o velikosti 213/10000 na společných částech domu   
č.p. 2088 a 2089 na stavební parcele č. 4316, včetně spoluvlastnického podílu      
o velikosti 213/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4316         
v k.ú. Šumperk, kupujícímu P. D., Velké Losiny. Změna usnesení spočívá ve 
změně kupujícího na J. D., Velké Losiny. 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

489/07 PONTIS Šumperk, o. p. s. 

schvaluje 
ukončení provozování Ubytovny pro občany v nouzi, Zábřežská 48, Šumperk, jako 
sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,                         
a to k 31. 12. 2007. 
 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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490/07 PONTIS Šumperk, o. p. s. 

schvaluje 
provozování Městské ubytovny, Zábřežská 48, Šumperk, společností PONTIS 
Šumperk, o. p. s., v rámci její doplňkové činnosti jako ubytovací službu dle 
živnostenského zákona, a to od 1. 1. 2008. 
 
 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

491/07 PONTIS Šumperk, o. p. s. 

schvaluje 
doplnění zakladatelské listiny PONTIS Šumperk, o. p. s., IČ 25843907, se sídlem 
Šumperk, Temenická 2620/5, PSČ 787 01, v části předmětu doplňkové činnosti 
takto: 
- poskytování ubytovacích služeb.   
 

Termín: 25.10.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

492/07 Ceny města Šumperka 2007 

schvaluje 
1. Předpoklady a podmínky při udělování Cen města Šumperka 2007 
2. Kategorie pro udílení Cen města Šumperka 2007 
3. Časový harmonogram udílení Cen města Šumperka 2007 
 
 

Termín: 12.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

493/07 Stanovení měsíční odměny členům energetické komise – 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 energetické komise RM (a jsou členy ZM), a předsedovi 
energetické komice RM (člena ZM), dle předloženého návrhu. 
 

Termín: 26.10.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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494/07 Stanovení měsíční odměny členům energetické komise – neuvolněným 
členům ZM 

schvaluje, 
že neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou členy energetické komise 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: 26.10.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

495/07 Stanovení měsíční odměny členům energetické komise – neuvolněným 
členům ZM 

schvaluje, 
že neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je předsedou energetické komise 
RM, je poskytována stanovená finanční odměna měsíčně.  
 

Termín: 26.10.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

496/07 Stanovení měsíční odměny členům energetické komise – neuvolněným 
členům ZM 

schvaluje 
v souladu s § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vyplácení odměn předsedovi a členům energetické komise                   
od 1. 10. 2007. 

Termín: 26.10.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

497/07 Stanovení měsíční odměny členům energetické komise – 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: 26.10.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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498/07 Veřejnoprávní smlouva s městem Zábřeh 

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Zábřeh k zajištění výkonu státní správy 
v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2008 na dobu 
neurčitou. 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

499/07 Dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 
dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem     
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

500/07 Dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě s městem Mohelnice 

schvaluje 
dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Mohelnice k zajištění 
výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem     
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období 
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

501/07 Odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 13. 9. 2007            

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 13. 9. 2007.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 
           starosta            1. místostarosta 
 


