
ZM 16 – 12.07.2012

1

Spis. zn.: 51838/2012
č. j.: 52773/2012

U S N E S E N Í

z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 12. 7. 2012

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.

637/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
1652/10, 1896/10, 474/12, 532/12, 533/12, 543/12, 581/12, 603/12, 604/12, 605/12, 
606/12, 611/12, 612/12, 613/12, 614/12, 619/12, 625/12, 631/12, 632/12

638/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

1544/10 do 31.12.2014 Zodpovídá: Ing. Suchomel
    65/10 do 30.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  104/11 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  255/11 do 20.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  330/11 do 20.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  349/11 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  530/12 do 31.10.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  531/12 do 20.09.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  534/12 do 31.07.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel

639/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 544/12 ze dne 26. 4. 2012

ruší
usnesení ZM č. 544/12 ze dne 26. 4. 2012.

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

640/12 Převod činností DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, Šumperk,
IČ 00851507, od Olomouckého kraje do zřizovatelské kompetence města Šumperka 
od 1. 1. 2013

schvaluje
převod činností zabezpečovaných Domem dětí a mládeže a zařízením pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, IČ 00851507, do zřizovatelské 
kompetence města Šumperka formou dohody mezi Olomouckým krajem a městem 
Šumperkem ke dni 1. 1. 2013.

Termín: 01.01.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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641/12 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině DDM U radnice Šumperk, nám. Míru 20,
IČ 00852082

schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině DDM U radnice Šumperk, nám. Míru 20, IČ 00852082, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2005.

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

642/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka - ZŠ Šumperk, Sluneční 38

schvaluje
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí 
veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka.

Příjemce: Základní škola Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864  
Zastoupený: ředitelem Mgr. Hynkem Pálkou
Účel použití: na dopravu na Mistrovství Evropy ve Francii pro soubor mažoretek
Výše částky: 70.000,- Kč
Termín realizace a profinancování finančních prostředků: do 31.12.2012
Termín vyúčtování finančních prostředků: do 15.01.2013

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

643/12 MJP - změna usnesení ZM č. 1589/01 ze dne 21. 6. 2001

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1589/01 ze dne 21. 6. 2001 týkající se snížení kupní ceny bytů 
v jednotkovém domě Vrchlického 23 z původní částky 14.744,- Kč/m2 na částku 10.400,-
Kč/m2 bytu s příslušenstvím. Změna spočívá ve vypuštění slovního spojení „s příslušenstvím“.

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

644/12 MJP - prodej domu č. p. 444 na st.p.č. 643/1 v k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. května 22)

schvaluje
v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, vyhotovení 
prohlášení vlastníka domu č. p. 444 na stavební parcele č. 643/1 (or. ozn. 8. května 22, 
Šumperk) s osmi nebytovými prostory za dům jednotkový. Po vkladu prohlášení vlastníka 
budovy do katastru nemovitostí schvaluje přeřazení nebytových jednotek v domě 8. května 22, 
Šumperk, na seznam majetku určeného k prodeji.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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645/12 MJP - prodej domu č. p. 444 na st.p.č. 643/1 v k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. května 22)

schvaluje
kupní cenu pro prodej nebytových prostor v objektu č. p. 444 na st.p.č. 643/1 v k.ú. Šumperk 
(or. ozn. 8. května 22, Šumperk) 7.000,- Kč/m2 pro plochu určenou k podnikání a 5.000,-
Kč/m2 pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti užívající nebytové prostory a 
3.000,- Kč/m2 pro společné plochy vymezené prohlášením vlastníka domu k nebytovým 
jednotkám v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění. 
V případě neodkoupení nebytových prostor nájemcem prodej nebytových prostor ve VVŘ za 
vyvolávací cenu u všech nebytových prostor bez rozlišení 7.000,- Kč/m2 a 3.000,- Kč/m2 na 
společných částech domu.

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

646/12 MJP - prodej domu č. p. 444 na st.p.č. 643/1 v k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. května 22)

schvaluje
změnu „Zásad pro prodej...“ tak, že v čl. III. se v bodě 2 doplňuje věta tohoto znění:
Kupní cena stavebního pozemku pod domem se při prodeji v roce 2012 a 2013 stanoví 
v souladu s usnesením ZM č. 570/12 ze dne 26. 4. 2012.

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

647/12 MJP - prodej domu č. p. 40 na st.p.č. 258  v k.ú. Šumperk (or. ozn. Gen. Svobody 10)

schvaluje
v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, vyhotovení 
prohlášení vlastníka domu č. p. 40 na stavební parcele č. 258 (or. ozn. Gen. Svobody 10, 
Šumperk) se třemi byty a jedním nebytovým prostorem za jednotkový. Po vkladu prohlášení 
vlastníka budovy do katastru nemovitostí schvaluje přeřazení bytových jednotek v domě
Gen. Svobody 10, Šumperk, na seznam majetku určeného k prodeji, nebytový prostor nadále 
ponechat v majetku města.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

648/12 MJP - prodej domu č. p. 245 na st.p.č. 253/1 v k.ú. Šumperk (or. ozn. Gen. Svobody 7)

bere na vědomí
dopis D. P., Šumperk, o přednostní odprodej bytu v domě č. p. 245 na st.p.č. 253/1 v k.ú. 
Šumperk (or. ozn. Gen. Svobody 7).

649/12 MJP - prodej domu č. p. 245 na st.p.č. 253/1 v k.ú. Šumperk (or. ozn. Gen. Svobody 7)

schvaluje
nevyhovět žádosti D. P., Šumperk, o přednostní odprodej bytu v domě č. p. 245 na st.p.č. 
253/1 v k.ú. Šumperk (or. ozn. Gen. Svobody 7).

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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650/12 MJP - prodej domu č. p. 245 na st.p.č. 253/1 v k.ú. Šumperk (or. ozn. Gen. Svobody 7)

schvaluje
v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, vyhotovení 
prohlášení vlastníka domu č. p. 245 na stavební parcele č. 253/1 (or. ozn. Gen. Svobody 7, 
Šumperk) s pěti byty a se dvěma nebytovými prostory za jednotkovou. Po vkladu prohlášení 
vlastníka budovy do katastru nemovitostí schvaluje přeřazení bytových jednotek v domě
Gen. Svobody 7, Šumperk, na seznam majetku určeného k prodeji, nebytové prostory nadále 
ponechat v majetku města.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

651/12 MJP - žádost nájemců domu Hlavní třída 12 o prodej bytů do osobního vlastnictví

bere na vědomí
žádost  nájemců domu č. p. 289 na stavební parcele č. 175 (or.ozn. Hlavní třída 12, Šumperk) 
o odprodej bytů do osobního vlastnictví.

652/12 MJP - realizace příslibu prodeje části p.p.č. 262/1 pod zahrádkou u restaurace Blue 
Star Bowling

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 10. 12. 2009 do 28. 12. 2009 dle usnesení rady města č. 4665/09 ze dne 3. 12. 2009 a 
na základě usnesení ZM č. 1509/09 ze dne 28. 1. 2010 a č. 1545/10 ze dne 11. 3. 2010, 
kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části pozemku p.č. 262/1 o výměře 75 m2

v k.ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 6115-92/2012 ze dne 22. 5. 2012 označené jako díl 
„a“, za těchto podmínek:
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemku pod restaurační zahrádkou 
- kupující: LUCKY Plus, s. r. o., se sídlem Hlavní třída 2802/16A, Šumperk, PSČ 787 01,

IČ 25390406
- kupní cena pozemku: 500,- Kč/m2

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude předána na katastr nemovitostí po předložení kolaudačního 
rozhodnutí kupujícím

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

653/12 MJP - Obecné podmínky pro budoucí úplatné převzetí vybudované komunikace, 
včetně pozemku pod komunikací, do majetku města Šumperka od jiného investora 
(vlastníka)

schvaluje



ZM 16 – 12.07.2012

5

vydání Obecných podmínek pro budoucí úplatné převzetí vybudované komunikace, včetně 
pozemku pod dílem komunikace, do majetku města Šumperka od jiného investora  (vlastníka):

- dílo komunikace bude provedeno dle projektové dokumentace, která je součástí vydaného 
stavebního povolení této stavby

- pokud při výstavbě komunikace budou provedeny změny stavby před jejím dokončením, 
tyto změny projektové dokumentace musí být předem schváleny městem Šumperkem a 
správcem komunikací (Podniky města Šumperka a. s., dále PMŠ a. s.)

- změny projektové dokumentace a změny při výstavbě stavby bez souhlasu města 
Šumperka a správce komunikací (PMŠ a. s.) nejsou přípustné

- investor umožní městu Šumperku provádět technický dozor po dobu trvání výstavby 
komunikace

- stavebně technický stav komunikace a inženýrských sítí (soulad s projektovou 
dokumentací a OTP), které budou předmětem převodu, musí být odsouhlasen městem 
Šumperkem a správcem komunikací (PMŠ a. s.)

- při výstavbě zakrytých konstrukcí a odvodnění musí být před zakrytím a při konání zkoušek 
únosnosti a funkčnosti přizván vždy zástupce města Šumperka a správce komunikace

- investor (stavebník) musí vést stavební deník a musí být vyhotoven a odsouhlasen 
správcem komunikací plán zkoušek

- po pravomocné kolaudaci díla město Šumperk prostřednictví správce komunikací (PMŠ
a. s.) převezme VO a v zimním období bude provádět prostřednictvím správce komunikací 
(PMŠ a. s.) zimní údržbu komunikace a chodníků

- po pravomocné kolaudaci stavby komunikace do doby převodu do vlastnictví města 
Šumperka bude i nadále investor (stavebník), případně nový majitel(é) komunikace a 
pozemku pod komunikací na své náklady zajišťovat, s výjimkou zimní údržby, celoroční 
údržbu komunikace, tj. zajišťovat čistotu, opravy a údržbu komunikace včetně odvodnění 
komunikace

- úplné majetkové předání díla komunikace včetně pozemku a správy díla komunikace bude 
provedeno poté, co bude v lokalitě obsluhované vybudovanou komunikací dokončeno
v hrubé stavbě včetně střechy 50 % domů, které měly být napojeny na budovanou 
komunikaci dle zastavovacího plánu a dle vydaného územního rozhodnutí stavby 
komunikace

- město Šumperk následně převezme dílo komunikace včetně pozemku v řádném 
technickém stavu (bez poškození  konstrukcí a příslušenství komunikace)

- město Šumperk komunikaci převezme do vlastnictví pouze jako celek, včetně celého 
pozemku pod dílem komunikace

- změny  v napojení nově budovaných domů na komunikaci musí být se souhlasem města 
Šumperka a správce komunikací (PMŠ a. s.)

- změny v připojení jednotlivých nemovitostí je až do doby převzetí nutno odsouhlasit i ze 
strany města Šumperka a správce komunikací (PMŠ a. s.), jakožto budoucího vlastníka a 
správce komunikace

- převáděná nemovitost (pozemek) bude bez právních vad vyjma případných věcných 
břemen k sítím technické infrastruktury (plyn, NN, vodovod, kanalizace, VO)

Termín: 12.07.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

654/12 MJP - prodej části p.p.č. 1469/1 o výměře cca 26 m2, dle GP a p.p.č. 1469/15
o výměře 17 m2 a p.p.č. 1469/19 o výměře 9 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada
u domu 8. května 39)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 23. 9. 2008 do 9. 10. 2008 dle usnesení rady města č. 2658/08 ze dne 18. 9. 2008, 
prodej části p.p.č. 1469/1 o výměře cca 26 m2, dle GP p.p.č. 1469/15 o výměře 17 m2 a 
p.p.č. 1469/19 o výměře 9 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: sloučení vlastnictví s užíváním
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- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: p.p.č. 1469/15 FGH plus, s. r. o. se sídlem Nad Primaskou 1028/30, Praha,
PSČ 100 00, IČ 25823019

p.p.č. 1469/19 L. H., M. P., oba bytem Šumperk, a J. K., Jeseník, každý kupující 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru

- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolku

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

655/12 MJP - bezúplatný převod části p.p.č. 1239/40 o výměře 264 m2 a části p.p.č. 
1239/63 o výměře 20 m2, dle GP č. 6096-38/2012 p.p.č. 1239/40 o výměře
283 m2 v k.ú. Šumperk (or. vedle Gymnázia Šumperk)

schvaluje
bezúplatný převod části p.p.č. 1239/40 o výměře 264 m2 a části p.p.č. 1239/63 o výměře
20 m2, dle GP č. 6096-38/2012 p.p.č. 1239/40 o výměře 283 m2 v k.ú. Šumperk, z majetku 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11,
IČ 6609460, z hospodaření Gymnázia, Šumperk, Masarykovo náměstí 8, se sídlem 
Masarykovo nám. 1207/8, Šumperk, do majetku města Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, za těchto podmínek:
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávních vztahů
- nabyvatel uhradí  náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek 

za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

656/12 MJP - realizace smlouvy o smlouvě budoucí kupní – st.p.č. 1036/4 o výměře 591 m2, 
st.p.č. 1036/3 o výměře 13 m2,  p.p.č. 1464/2 o výměře 276 m2 a  p.p.č. 1464/1
o výměře 423 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu 8. května 37)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 23. 9. 2008 do 9. 10. 2008 dle usnesení rady města č. 2660/08 ze dne 18. 9. 2008 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 951/08 ze dne 11. 12. 2008 a č. 1023/09 ze dne
29. 1. 2009, kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje st.p.č. 1036/4 o výměře
591 m2, st.p.č. 1036/3 o výměře 13 m2, p.p.č. 1464/2 o výměře 276 m2 a p.p.č. 1464/1
o výměře 423 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu 8. května 37
- kupující: J. a J. H., Šumperk, spoluvlastnické podíly o velikosti 1/5 na p.p.č. 1464/1, p.p.č. 

1464/2, st.p.č. 1036/3 a st.p.č. 1036/4, F. a J. H., Rapotín, spoluvlastnické podíly
o velikosti 2/5 na p.p.č. 1464/1, p.p.č. 1464/2, st.p.č. 1036/3 a st.p.č. 1036/4, J. M., 
Šumperk, spoluvlastnické podíly o velikosti 1/5 na p.p.č. 1464/1, p.p.č. 1464/2, st.p.č. 
1036/3 a st.p.č. 1036/4, J. a H. U., Šumperk, spoluvlastnické podíly o velikosti 1/5 na 
p.p.č. 1464/1, p.p.č. 1464/2, st.p.č. 1036/3 a st.p.č. 1036/4

- kupní cena: 300,- Kč/m2 - sjednáno smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 
0013/2009/Vr, kupní cena jednotlivými kupujícími je uhrazena v plném rozsahu

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel



ZM 16 – 12.07.2012

7

657/12 MJP - budoucí prodej st.p.č. 5664 o výměře 17 m2, části p.p.č. 3096, části p.p.č. 
1994/1, části st.p.č. 1746/2 a části p.p.č. 1999/8, dle měřičského náčrtu p.p.č. 
3096/2 o výměře 240 m2, p.p.č. 3096/3 o výměře 9 m2, p.p.č. 3096/4 o výměře
55 m2, p.p.č. 1999/8 o výměře 90 m2, p.p.č. 1999/50 o výměře 47 m2, p.p.č. 
1999/51 o výměře 69 m2 a p.p.č. 1999/52 o výměře 60 m2, vše v k.ú. Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1666/11 a č. 1675/11 ze dne 
10. 11. 2011 a od 5. 3. 2012 do 21. 3. 2012 dle usnesení rady města č. 2077/12 ze dne
1. 3. 2012, budoucí prodej st.p.č. 5664 o výměře 17 m2, části p.p.č. 3096, části p.p.č. 
1994/1, části st.p.č. 1746/2 a části p.p.č. 1999/8, dle měřičského náčrtu p.p.č. 3096/2
o výměře 240 m2, p.p.č. 3096/3 o výměře 9 m2, p.p.č. 3096/4 o výměře 55 m2, p.p.č. 1999/8 
o výměře 90 m2, p.p.č. 1999/50 o výměře 47 m2, p.p.č. 1999/51 o výměře 69 m2 a p.p.č. 
1999/52 o výměře 60 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu bude budoucími kupujícími D. H., S. H., P. I., J. a M. 

K. a M. O. uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 10 % budoucí kupní ceny, dále 
bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců, budoucí kupující
M. F. a P. S. uhradí kupní cenu při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní

- budoucí kupující: M. F., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, D. 
H., Nový Malín, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/4  a 
p.p.č. 1999/51, S. H., Brno, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 3/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 3/7 
na p.p.č. 3096/4 a p.p.č. 1999/8, P. I., Bludov, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/4, J. a M. K., Šumperk, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 
3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/4, st.p.č. 5664 a p.p.č. 
1999/50, M. O., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/3, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 3096/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na p.p.č. 3096/4 a p.p.č. 1999/52, a P. S., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 
na p.p.č. 3096/3

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými kupujícími, sjednává si budoucí prodávající od 
smlouvy odstoupit se závazkem budoucích kupujících, že neplacený podíl si odkoupí

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději
k datu 31. 12. 2013

- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

658/12 MJP - prodej části st.p.č. 1746/2 o výměře 22 m2, dle GP č. 6024-104/2011 p.p.č. 
3205 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu Denisova 10)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1666/11 ze dne 10. 11. 2011, 
prodej části st.p.č. 1746/2 o výměře 22 m2, dle GP číslo 6024-104/2011 p.p.č. 3205
o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad do katastru

- kupující: D. H., Nový Malín, S. H., Brno, P. I., Bludov, J. a M. K., Šumperk, M. O., Šumperk,
J. a E. K., Šumperk, J. P., Šumperk, J. Š., Šumperk, D. T., Šumperk, Z. a Š. V., Šumperk,
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R. Z., Šumperk, každý kupující spoluvlastnický podíl o velikosti 1/11 na p.p.č. 3205 v k.ú. 
Šumperk

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

659/12 MJP - prodej části p.p.č. 135/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Šumperk (or. za obchodním 
domem u nově opraveného objektu „Maják“)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 29. 5. 2012 do 13. 6. 2012 dle usnesení rady města č. 2446/12 ze dne 24. 5. 2012,
prodej části p.p.č. 135/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví – výstavba recepce k hotelu
- kupující: M. H., Bludov
- kupní cena: 1.200,- Kč/m2

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu + správní poplatek za 
zápis vkladu vlastnického práva do katastru

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu k zápisu vlastnického práva do katastru

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

660/12 MJP - změna usnesení ZM č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006 ve znění usnesení ZM
č. 489/12 ze dne 26. 1. 2012 – výstavba RD při ul. Okružní

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006 ve znění usnesení ZM č. 489/12 ze dne 
26. 1. 2012 v části doplnění podmínek, kde dojde k posunutí stanoveného termínu uložení 
inženýrských sítí z termínu do června roku 2012 nově do 31. 7. 2012 a posunutí termínu 
předložení územního rozhodnutí na výstavbu nebo potvrzeného ohlášení výstavby rodinného 
domu z termínu 31. 5. 2012 nově do 31. 12. 2012. Dále dochází k doplnění podmínek:
- sjednává se právo budoucího prodávajícího od smlouvy v plném rozsahu odstoupit, pokud 

k datu 31. 7. 2012 nebudou uloženy inženýrské sítě pro plánovanou výstavbu rodinného 
domu a pokud nebude k datu 31. 12. 2012 budoucím kupujícím předloženo povolení
k výstavbě rodinného domu

- sjednává se smluvní pokuta za nedodržení předložení územního rozhodnutí, a to ve výši 
3.000,- Kč za každý započatý měsíc ode dne 1. 1. 2013

- náklady na projektovou dokumentaci hradí výhradně budoucí kupující bez nároku na 
kompenzaci nákladů spojených s jejím pořízením v případě odstoupení od smlouvy

Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1621/06 ze dne 20. 4. 2006 ve znění usnesení 
ZM č. 489/12 ze dne 26. 1. 2012 zůstávají nezměněny.

Termín: 31.07.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

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