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Spis. zn.: 116659/2007 
č. j.: 117750/2007 

U S N E S E N Í  

z 12. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 13. 12. 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. 
 
 

502/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1756/06, 253/07, 310/07, 313/07, 316/07, 333/07, 337/07, 341/07, 349/07, 371/07, 
374/07, 378/07, 380/07, 382/07, 383/07, 401/07, 411/07, 433/07, 435/07, 436/07, 
448/07, 450/07, 451/07, 452/07, 453/07, 454/07, 460/07, 470/07, 474/07, 475/07, 
489/07, 490/07, 491/07, 493/07, 494/07, 495/07, 496/07, 497/07  
 
 

503/07 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  373/07 do 31.01.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  457/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  458/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  459/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  462/07 do 31.01.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  463/07 do 31.01.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  473/07 do 31.01.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

 

504/07 Rozpočtové provizorium 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 13  odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové 
provizorium s účinností od 1. 1. 2008 do doby schválení rozpočtu města na         
rok 2008.  
 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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505/07 Rozpočtové provizorium 

stanoví 
v souladu s ustanovením § 13 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla 
rozpočtového provizoria takto: 
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací 

zřízených městem a organizacím na základě uzavřených platných smluvních 
vztahů uvolnit měsíčně  max. 1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku     
k datu 31. 12. 2007 

- na úhradu případné sankce, penále apod. uložené městu, jejichž neuhrazením 
by hrozily další finanční výdaje         

- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce  
z roku 2007 

- do doby konečného schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční 
akce města 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

506/07 Dotace ze strukturálních fondů EU 

schvaluje 
podání žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU v roce 2008: 
 
1/ Modernizace a zpřístupnění hřišť ZŠ 1. etapa 
2/ Snižování energetické náročnosti budov ZŠ Sluneční v Šumperku 
3/ Rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad 
4/ Sběrný dvůr – ulice Příčná v Šumperku 
5/ Expozice čarodějnických příběhů v Geschaderově domě v Šumperku 
6/ Obnova zeleně ve městě Šumperku 1. etapa   
 
 

Termín: 31.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

507/07 Dotace ze státního rozpočtu 

schvaluje 
podání žádostí o dotace ze státního rozpočtu v roce 2008: 
 
1/ Revitalizace základní školy 8. května 63 
2/ Regenerace panelového sídliště Prievidzská 3. etapa 
 
 

Termín: 31.10.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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508/07 Dotace ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu 

ukládá RM 
zajistit financování projektů města Šumperka ze strukturálních fondů EU                  
a ze státního rozpočtu.  

 
Termín: 30.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 
 

509/07 Zrušení Fondu rozvoje bydlení 

schvaluje 
zrušení Fondu rozvoje bydlení města Šumperka pro jeho bezpředmětnost.  
 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 
 

510/07 Granty a dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka 
pro rok 2008. 
 

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 
 

511/07 Granty a dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
podmínky pro poskytování grantů a dotací na činnost z rozpočtu města Šumperka 
pro rok 2008. 
 

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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512/07 Granty a dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
seznam vyjmenovaných akcí a činností: 
-   Džemfest 2008                                                                                                  
-   Bambiriáda 2008                                                       
-   Divadlo v parku 2008                               
-   Klasika viva                                                                  
-   Šumperské Preludium 2008                                                                                                                       
-   Blues Alive 2008  
-   Jazz Pramet Šumperk 2008  
-   Mezinárodní folklorní festival Šumperk 2008 
-   Šumperský dětský sbor 
-   HK Mladí draci Šumperk o.s. 
-   Fotbalový klub Šumperk 
-   TJ Sokol Šumperk 
-   TJ Šumperk 
 

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

513/07 Granty a dotace na činnost z rozpočtu města Šumperka 

schvaluje 
časový harmonogram: 
 
- od 18.12.2007 - zveřejnění podmínek na internetových stránkách města 

(včetně formulářů žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji dne 
09.01.2008 

- 02.01.2008 od 8:00 hodin - zahájení přijímání žádostí 
- 17.01.2008 - předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do RM  

na rozdělení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti 

- 31.01.2008 do 15:00 hodin - uzávěrka přijímání žádostí 
- 31.01.2008 - předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do ZM 

na rozdělení celkové částky vyčleněné v rozpočtu města na granty a dotace, 
na vyjmenované akce a činnosti a na ostatní akce a činnosti 

- 06.03.2008 - předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na   
rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty a dotace jednotlivým 
žadatelům do RM ke schválení a k doporučení pro rozhodnutí ZM 

- 13.03.2008 - předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků 
vyčleněných na granty a dotace jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení  

 
 

Termín: 13.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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514/07 MJP - prodej části p.p.č. 1567/1, dle GP číslo 5301-222/2007 ze dne  
23. 10. 2007, nově označen jako p.p.č. 1567/3, a části p.p.č. 1567/2 o celkové 
výměře cca 180 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 16. 10. 2007 do 31. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1334/07 ze 
dne 9. 10. 2007, prodej části p.p.č. 1567/1 a části p.p.č. 1567/2 o celkové 
výměře 180 m2, dle GP číslo 530-222/2007 a GP číslo 5328-260/2007 díl „b“ 
p.p.č. 1567/3 a díl „a“ p.p.č. 1567/2,“ o celkové výměře 180 m2,  
v k.ú. Šumperk, včetně panelů, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: skladovací prostory 
- kupující: MoSeV Olomouc s. r. o., se sídlem Olomouc, Divišova 4,                   

IČ 48399183 
- kupní cena 450,- Kč/m2, včetně panelů 
- kupující uzavřou s prodávajícím závazek strpění vjezdu na p.p.č. 1567/1         

v k.ú. Šumperk pro město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,           
IČ 303461, kdy tento závazek zanikne v případě, pokud p.p.č. 1567/1 odkoupí 
sami kupující, nebo vlastníci sousedních nemovitostí (pozemek označen GP 
číslo 5301-222/2007 ze dne 23. 10. 2007) 

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

- předmět prodeje je vymezen geometrickým plánem číslo 5328-260/2007   
- 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: 01.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

515/07 MJP - prodej části p.p.č. 1278/2 o výměře cca 50 m2 a p.p.č. 1278/7 o výměře 
21 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 16. 10. 2007 do 31. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1338/07 ze 
dne 9. 10. 2007, prodej části p.p.č. 1278/2 o výměře cca 50 m2 a p.p.č. 1278/7 
o výměře 21 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: Z. a V. V., Šumperk, P. P., Šumperk, podíl ve výši ½ 
- kupní cena 300,- 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 

 
Termín: 30.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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516/07 MJP - prodej části p.p.č. 1927/5 o výměře 1 230 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 11. 2007 do 5. 12. 2007 dle usnesení rady města č. 1441/07 ze 
dne 8. 11. 2007, prodej p.p.č. 1927/5 o výměře 1 230 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu 
- kupující: B. M., Kohoutovice  
- kupní cena 150,- Kč/m2, včetně vzrostlých stromů 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- 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: 30.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

517/07 MJP - prodej části p.p.č. 1927/5 o výměře 1 230 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 11. 2007 do 5. 12. 2007 dle usnesení rady města č. 1446/07 ze 
dne 8. 11. 2007, prodej části p.p.č. 367 v k.ú. Šumperk, dle GP 5256-189/2007 
díl „b“ o výměře 6 m2 a díl „d“ o výměře 1 m2, vše v k.ú. Šumperk, a na 
základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 21. 7. 2004 do 5. 8. 2004 dle usnesení rady města č. 2428/04 ze 
dne 15. 7. 2004 a podle usnesení ZM č. 956/04 ze dne 21. 10. 2004, usnesení ZM 
č. 1170/05 ze dne 10. 3. 2005 a usnesení ZM č. 221/07 ze dne 12. 4. 2007, 
kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 366/1 o výměře 
503 m2 a části st.p.č. 550 (pozemek po změně kultury označen jako p.p.č. 3070) 
o výměře 12 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP 5256-189/2007 díl „c“ p.p.č. 366/9  
o výměře 271 m2, díl „a“ st.p.č. 6169 o výměře 232 m2 a p.p.č. 3070/2 
o výměře 12 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: výstavba polyfunkčního domu a jeho zázemí 
- kupující: L. Š., Šumperk, podíl ve výši ½, a K. Š., Nový Malín, podíl ve výši 1/2 
- kupní cena 450,- Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní byla 

uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 120.375,- Kč, doplatek ve výši 
114.525,- Kč bude uhrazen kupujícími do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- jako závazek ve smlouvě kupní bude sjednána smluvní pokuta ve výši  
10.000,- Kč za nesplnění podmínky – dokončení stavby, včetně omítek k datu 
26. 2. 2009 

- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši     
1.000,- Kč a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, a to v hodnotě 500,- Kč kolku 

 
Termín: 30.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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518/07 MJP - změna usnesení ZM č. 1822/06 ze dne 19. 10. 2006 – vydaný příslib 
prodeje – zahrada u domu Gen. Krátkého 5, Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1822/06 ze dne 19. 10. 2006, kterým byl schválen příslib 
prodeje p.p.č. 1950/30 o výměře 481 m2 v k.ú. Šumperk spoluvlastníkům domu 
Gen. Krátkého 5, Šumperk. Změna spočívá v posunutí termínu dokončení opravy 
oplocení p.p.č. 1950/30 v k.ú. Šumperk, která spočívá v osazení nových plotových 
dílců, a to z termínu 31. 12. 2007 na nově stanovený termín 30. 6. 2008 s tím, že 
pokud nebude termín dodržen, bude schválená poskytnutá sleva ve výši  
85.500,- Kč krácena za každý započatý měsíc, kdy nebude závazek plněn, 
o 5.000,- Kč. 
Ostatní ustanovení usnesení ZM č. 1822/06 zůstane bez změny.  
 
 

Termín: 30.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

519/07 MJP - vydání příslibu prodeje p.p.č. 1293/2 o výměře 338 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 11. 2007 do 12. 12. 2007 dle usnesení rady města č. 1522/07 ze 
dne 22. 11. 2007, vydání příslibu prodeje p.p.č. 1293/2 o výměře 338 m2  
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zahrada k domu 
- budoucí kupující: M. G., Šumperk, podíl ve výši ¼, P. D., Šumperk, podíl ve 

výši ¼, M. L., Šumperk, podíl ve výši ¼, a P. L., Šumperk, podíl ve výši ¼  
- kupní cena 300,- Kč/m2, jednotlivý budoucí kupující zaplatí při podpisu smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní 3.000,- Kč, dále bude kupní cena splácena 
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši nejméně 500,- Kč 

- budoucí kupující přijímají závazek, že do 30. 10. 2008, pokud bude dořešeno 
dědické řízení po V. D., uzavřou s městem Šumperk dodatek ke smlouvě  
o smlouvě budoucí kupní, na základě kterého budou nově  přerozděleny mezi 
budoucí kupující podíly na předmětu koupě, a to s ohledem na nově určené 
vlastníky bytových jednotek v domě Šmeralova 4, Šumperk 

- kupní cena musí být zaplacena nejpozději k datu 30. 3. 2010 
- vlastní kupní smlouva bude uzavřena nejpozději k datu 30. 5. 2010, za 

podmínky úhrady 100 % kupní ceny, pokud nebude kupní cena splácena, 
může budoucí prodávající od smlouvy odstoupit a podíl bude rozdělen mezi 
ostatní budoucí kupující 

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

 
Termín: 30.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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520/07 MJP - oprava usnesení ZM č. 466/07 ze dne 25. 10. 2007 – prodej  
st.p.č. 1019/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 466/07 ze dne 25. 10. 2007, kterým byl schválen prodej 
st.p.č. 1019/2 v k.ú. Šumperk. V usnesení je nesprávně uvedeno příjmení T. Č., 
správně má být T. T. 
Ostatní podmínky v usnesení zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

521/07 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 19 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem 
je byt č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucími 
kupujícími: V. S. a P. R., Šumperk, a to ke dni 31. 12. 2007. V. S. a P. R. 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 J. M., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/19 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku  s J. M., 
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 1. 2008.   
 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

522/07 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 44 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem 
je byt č. 2958/44 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucími 
kupujícími: manžely R. a Š. H., oba bytem Šumperk, a to ke dni 31. 12. 2007. 
Manželé R. a Š. H. 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 Č. P., bytem 
Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/44 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku  s Č. P., 
bytem Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 1. 2008.   
 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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523/07 MJP - cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín – výkupy pozemků 

schvaluje 
výkup pozemků, na kterých se nachází dílo cyklistické stezky vybudované dle 
projektové dokumentace zpracované zhotovitelem Ing. Luďkem Cekrem,  
č. 04/2004, „Cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín“, oddělených geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku zpracovaného Ing. Tomášem Křikalem, zakázka 
č. 5209-35/2007. 

 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93, IČ 00303461 
 
Prodávající a předmět výkupu:  
 

1) Česká republika – Lesy České republiky s. p., Přemyslova 19, 
č.p. 1106, Hradec Králové – pozemek p.č.1495/5  
v k.ú. Šumperk 

2) OLZ, a. s., Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, 
PSČ 772 00, IČ 45192138 – pozemek p.č. 3103, pozemek  
p.č. 3104 a p.č. 3105 v k.ú. Šumperk 

3) Manželé L. a M. S., Nový Malín – pozemek p.č. 1497/2  
a pozemek p.č. 2193/16  v k.ú. Šumperk 

 
Kupní cena: 300,- Kč/m2 

 
Náklady na vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku, náklady na 
vypracování kupních smluv a náklady správního řízení o vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Město Šumperk. 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

524/07 MJP - cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín – výkupy pozemků 

schvaluje 
výkup pozemku, na kterém se nachází dílo cyklistické stezky vybudované dle 
projektové dokumentace zpracované zhotovitelem Ing. Luďkem Cekrem, 
č. 04/2004, „Cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín“, odděleného geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku zpracovaného Ing. Tomášem Křikalem, zakázka  
č. 5209-35/2007. 
 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93, IČ 00303461 
 
Prodávající a předmět výkupu:  
 
V. Č., Šumperk, a J. N., Praha – pozemek p.č. 1505/3 v k.ú. Šumperk 

 
Kupní cena: 300,- Kč/m2 

 
Odkládací podmínka: 
K uzavření kupní smlouvy s V. Č. a J. N. dojde až poté co bude pravomocně 
rozhodnuto o podané žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 6. 12. 2004 
a dále dojde k výmazu smluvního zástavního práva České spořitelny, a. s., a to 
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pro pohledávku 2.900.000,- Kč a pro budoucí pohledávky, které vzniknou do 20. 2. 
2014 na základě „Smlouvy o zřízení zástavního práva dle občanského zákoníku 
ze dne 1. 3. 2004, s právními účinky vkladu práva ke dni 1. 3. 2004, povoleného 
rozhodnutím katastrálního úřadu č.j. V–1068/2004, a to minimálně ve vztahu 
k oddělenému pozemku p.č. 1505/3 v k.ú. Šumperk.  
 
Náklady na vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku, náklady na 
vypracování kupních smluv a náklady správního řízení o vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Město Šumperk. 
 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

525/07 MJP - cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín – výkupy pozemků 

schvaluje 
přijetí daru pozemku p.č. 2119/2 v k.ú. Šumperk, dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku zpracovaným Ing. Tomášem Křikalem, zakázka č. 5209-
35/2007. Dárce: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 
Hodolany, PSČ 779 11, IČ 70960399. 
 
Obdarovaný: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 93,  
IČ 00303461. 

 
Náklady na vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku, náklady na 
vypracování darovací smlouvy a náklady správního řízení o vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí uhradí Město Šumperk. 
 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

526/07 MJP - cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín – výkupy pozemků 

bere na vědomí 
skutečnost,  že na oddělených pozemcích p.č.1495/5,  p.č. 1497/2,  p.č. 2193/16, 
p.č. 3103, p.č. 3104 a p.č. 3105 v k.ú. Šumperk bude váznout věcné břemeno 
užívání spočívající v uložení podzemního kabelu vedení NN a přípojkové skříně, 
vstupu osob oprávněného, vjezdu všech dopravních prostředků, včetně vozidel 
účelových oprávněného za účelem zřizování, provozu, oprav a údržby rozvodných 
zařízení, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s.  Na pozemcích p.č. 3103, 
p.č. 3104 a p.č. 3105 v k.ú. Šumperk bude dále váznout věcné břemeno chůze  
a jízdy ve prospěch budov bez čp/če na pozemku st.p.č. 588/4 a pozemku  
st.p.č. 588/2 a dále ve prospěch pozemků st.p.č. 588/4 a st.p.č. 588/2  
v k.ú. Šumperk. 



ZM 12 

 
11 

527/07 MJP - účast Města Šumperk ve veřejné dražbě ve věci výkonu rozhodnutí 
prodejem nemovitostí povinného I. K., vedeného u OS Šumperk pod sp. zn. 
E  3806/1999 – realizace usnesení ZM č. 1730/06 ze dne 27. 7. 2006 

schvaluje 
v souvislostí s realizací usnesení ZM č. 1730/06 ze dne 27. 7. 2006 koupi nemovitostí ve 
veřejné dražbě, a to pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový 
plán nebo jiný podklad (GP) parcela 774, parcela 776, parcela 777, parcela 778, 
parcela 779 a parcela 781 o celkové výměře 12.804 m2, v  katastrální území Horní 
Temenice, a to v rámci výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí povinného I. K., 
vedeného u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. E 3806/99,  
za celkovou cenu 233.330,- Kč. 
Úhrada vydražené ceny proběhne do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
Okresního soudu v Šumperku  o přidělení příklepu. 
 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

528/07 MJP - přijetí daru pozemků p.č. 2114/7 a p.č. 2114/8 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
přijetí daru části pozemku parc. č. 2114 ost. pl. o celkové výměře 105 m2 v k.ú.  
a obci Šumperk, dle geometrického plánu pro rozdělení, vymezení věcného 
břemene č. 5257 –117/2007 ze dne 5. 9. 2007 - pozemky parc. č. 2114/7 ost. pl. 
o výměře 65 m2 a parc. č. 2114/8 ost. pl. o výměře 40 m2, oba v k.ú. a obci 
Šumperk. 
 
Dárce: Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 
1191/40a, PSČ 779 11, IČ 60609460 
 
Obdarovaný: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 
IČ 00303461 
  
Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a 
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

529/07 MJP - přijetí daru pozemků p.č. 2114/7 a p.č. 2114/8 v k.ú. Šumperk 

ruší 
usnesení zastupitelstva města č. 381/07 ze dne 13. 9. 2007 z důvodu přijetí 
nového usnesení. 
 

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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530/07 MJP - přijetí daru části díla vybudovaného na pozemku p.č. 2114 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
přijetí daru části díla „Stavební úpravy křižovatky Jeremenkova/Lidická  
v Šumperku“ (zejména chodníky a světelnou signalizaci) realizovaného na 
vozovce II/440 na pozemku p.č. 2114 v k.ú. Šumperk (pozemek p.č. 2114 je ve 
vlastnictví Olomouckého kraje). 
 
Dárce: PLUS – DISCOUNT, spol. s r. o., se sídlem Radonice, Počernická 
č. p. 257, PSČ 250 73, Praha – východ, IČ 41328116 
 
Obdarovaný: Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 
IČ 00303461 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

531/07 MJP - kynologická základna za Bratrušovským památníkem 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26. 11. 2007 do 12. 12. 2007, dle usnesení rady města č. 1540/07 
ze dne 22. 11. 2007, prodej trafostanice DTS 90196 (nemovitost) stojící na 
pozemku p.č. 412/2 v katastrálním území Dolní Temenice. 
 
Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ 787 93,  
IČ 00303461 
 
Kupující: ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425 
 
Kupní cena: dle znaleckého posudku, který na své náklady nechá zpracovat 
kupující 
 
Kupující uhradí poplatek za sepsání kupní smlouvy dle „Postupu …“ ve výši  
500,- Kč. 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

532/07 MJP - kynologická základna za Bratrušovským památníkem 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 982/04 ze dne 21. 10. 2004 ve znění usnesení ZM  
č. 1287/05 ze dne 9. 6. 2005,  usnesení ZM č. 1321/05 ze dne 28. 7. 2005  
a usnesení ZM č. 1830/06 ze dne 19. 10. 2006, ve věci výstavby kynologické 
základny za Bratrušovským památníkem, a to v části termínu realizace celé akce, 
a to z termínu v roce 2007 na nový termín v roce 2008. 
V ostatním se text shora uvedených usnesení ZM nemění. 
 

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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533/07 MJP - vklad majetku města do základního kapitálu PMŠ, a. s. 

schvaluje 
záměr (koncepci) jediného akcionáře spočívající v navýšení základního kapitálu 
společnosti Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 21, Šumperk, IČ 65138163, 
zast. Mgr.Zdeňkem Brožem, předsedou představenstva, formou nepeněžitého 
vkladu nemovitého a movitého majetku do základního kapitálu společnosti 
v rozsahu: 
 
    a/ nemovitosti u Bratrušovského koupaliště v Šumperku a jejich vybavení 
(movité věci) 
-nemovitost, a to budova restaurace a šaten - budova bez čp/če - občanská 
vybavenost stojící na pozemku st.p.č.242, budova bez čp/če - občanská 
vybavenost stojící na pozemku st.p.č.600, pozemek st.p.č.242 a pozemek 
st.p.č.600 v k.ú. Dolní Temenice vč.vybavení (movité věci) 
 
    b/ nemovitost - stavba altánu u ulice Radniční v Šumperku a okolní pozemek 
-nemovitost - stavba altánu, a to budova bez čp/če zem. stav. stojící na pozemku 
st.p.č. 138 a pozemek st.p.č. 138 a pozemek p.p.č. 312/3 v k.ú. Šumperk 
 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

534/07 MJP - změna zřizovací listiny základní školy 

schvaluje 
změnu čl. 6 odst. 1 zřizovací listiny Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1, 
příspěvková organizace, IČ 00852295, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 1,  
PSČ 787 01, ve znění pozdějších dodatků, v souvislosti s uzavřením nové 
smlouvy o výpůjčce nemovitostí výše uvedené příspěvkové organizaci, a to tak, že 
namísto „zapůjčuje movitý majetek obce (budova, pozemky) – viz Smlouva  
o výpůjčce ze dne 13. 6. 1995“ bude uvedeno „zapůjčuje nemovitý majetek 
obce (budova, pozemky) – viz Smlouva o výpůjčce ze dne 1. 1. 2008“. 
 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

535/07 MJP - změna zřizovací listiny základní školy 

schvaluje 
změnu čl. 6 odst. 1 zřizovací listiny Základní školy Šumperk, 8. května 63, 
příspěvková organizace, IČ 00852317, se sídlem Šumperk, 8. května 63,  
PSČ 787 01, v souvislosti s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce nemovitostí výše 
uvedené příspěvkové organizaci, a to tak, že namísto „zapůjčuje movitý majetek 
obce (budova, pozemky) – viz Smlouva o výpůjčce ze dne  
13. 6. 1995“ bude uvedeno „zapůjčuje nemovitý majetek obce (budova, 
pozemky) – viz Smlouva o výpůjčce ze dne 1. 1. 2008“. 
 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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536/07 MJP - změna zřizovací listiny základní školy 

schvaluje 
změnu čl. 6 odst. 1 zřizovací listiny Základní školy Šumperk, Sluneční 38, 
příspěvková organizace, IČ 00852864, se sídlem Šumperk, Sluneční 38,  
PSČ 787 01, v souvislosti s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce nemovitostí výše 
uvedené příspěvkové organizaci, a to tak, že namísto „zapůjčuje movitý majetek 
obce (budova, pozemky) – viz Smlouva o výpůjčce ze dne  
13. 6. 1995“ bude uvedeno „zapůjčuje nemovitý majetek obce (budova, 
pozemky) – viz Smlouva o výpůjčce ze dne 1. 1. 2008“. 
 
 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

537/07 MJP - změna zřizovací listiny základní školy 

schvaluje 
změnu čl. 6 odst. 1 zřizovací listiny Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, 
příspěvková organizace, IČ 60339381, se sídlem Šumperk, Vrchlického 22,  
PSČ 787 01, ve znění pozdějších dodatků, v souvislosti s uzavřením nové 
smlouvy o výpůjčce nemovitostí výše uvedené příspěvkové organizaci, a to tak, že 
namísto „zapůjčuje movitý majetek obce (budova, pozemky) – viz Smlouva  
o výpůjčce ze dne 13. 6. 1995“ bude uvedeno „zapůjčuje nemovitý majetek 
obce (budova, pozemky) – viz Smlouva o výpůjčce ze dne 1. 1. 2008“. 
 
 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

538/07 MJP - změna zřizovací listiny základní školy 

schvaluje 
změnu čl. 6 odst. 1 zřizovací listiny Základní školy Šumperk, Šumavská 21,  
příspěvková organizace, IČ 00852287, se sídlem Šumperk, Šumavská 21,  
PSČ 787 01, ve znění pozdějších dodatků, v souvislosti s uzavřením nové 
smlouvy o výpůjčce nemovitostí výše uvedené příspěvkové organizaci, a to tak, že 
namísto „zapůjčuje movitý majetek obce (budova, pozemky) – viz Smlouva  
o výpůjčce ze dne 13. 6. 1995“ bude uvedeno „zapůjčuje nemovitý majetek 
obce (budova, pozemky) – viz Smlouva o výpůjčce ze dne 1. 1. 2008“. 
 
 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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539/07 MJP - prodej pozemku p.č. 342/4 o výměře 179 m2 v k.ú. Šumperk (or. ozn. 
bývalý areál Hedvy při ulici Žerotínově) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 16.  10.  2007 do 31. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1357/07 
ze dne 9. 10. 2007, prodej pozemku p.č. 342/4 o výměře 179 m2  
v k.ú. Šumperk včetně porostu, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření dopravního napojení bývalého areálu Hedvy z ul. 

Žerotínovy 
- kupující: Reinvest Corporation, s. r. o., se sídlem Brno, Náměstí Republiky 1, 

PSČ 614 00, IČ 26963671 
- kupní cena: 800,- Kč/m2 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- 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 

- návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán  
do 14 dnů po předložení pravomocného územního rozhodnutí kupujícím 
prodávajícímu. V případě, že pravomocné územní rozhodnutí nebude vydáno 
do 31. 12. 2008, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že 
zaplacená kupní cena bude kupujícímu vrácena do 20 dnů ode dne doručení 
písemného odstoupení, a to bez jakýchkoliv dalších nároků. 

 
Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

540/07 MJP - prodej pozemku p.č. 2555/3 o výměře 1 160 m2 v k.ú. Bludov (or. ozn. 
areál pískovny v Bludově)  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 16.  10.  2007 do 31. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1355/07 
ze dne 9. 10. 2007, prodej pozemku p.č. 2555/3 o výměře 1 160 m2  
v k.ú. Bludov, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví pozemků v daném areálu 
- kupující: obec Bludov, se sídlem Bludov, Jana Žižky 195, PSČ 789 61,  

IČ 00302368  
- kupní cena dle znaleckého posudku: 58.930,- Kč k celku 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  

1.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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541/07 MJP - vydání příslibu prodeje části pozemku p.č. 2338 o výměře cca 250 m2 
v k.ú. Šumperk (or. ozn. asfaltová plocha za Pekařstvím pod poštou, s. r. o.) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 11. 2007 do 5. 12. 2007 dle usnesení rady města č. 1462/07 ze 
dne 8. 11. 2007, příslib prodeje části pozemku p.č. 2338 o výměře cca 250 m2 
v k.ú. Šumperk pod zpevněnou asfaltovou plochou, za těchto podmínek: 
- účel budoucího prodeje: majetkoprávní vypořádání v souladu s užíváním 
- budoucí kupující: PPP Český Real, a. s, se sídlem Šumperk, Krátká 3,  

PSČ 787  01, IČ 27770958 
- budoucí kupní cena pozemku: 500,- Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- budoucí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o uzav ření 

budoucí smlouvy kupní v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“  
- s vlastnickým právem k uvedené části pozemku p.č. 2338 v k.ú. Šumperk bude 

převedeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch 
pozemku p.č. 218 v k.ú. Šumperk 

- kupní smlouva bude realizována po dokončení rekonstrukce komunikace na ul. 
Tatranské, po rozdělení pozemku p.č. 2338 v k.ú. Šumperk geometrickým 
plánem, který nechá vyhotovit na své náklady kupující, a po schválení prodeje 
v zastupitelstvu města. Doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů ode dne 
podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí. 

Termín: 31.05.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

542/07 MJP - vydání příslibu odkoupení části pozemku p.č. 206/2 cca 4 m2 
v k.ú. Šumperk (or. ozn. komunikace na ulici Tatranské) 

schvaluje 
vydání příslibu odkoupení části pozemku p.č. 206/2 o výměře cca 4 m2 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou 

komunikace na ulici Tatranské 
- budoucí prodávající: PPP Český Real, a. s, se sídlem Šumperk, Krátká 3,  

PSČ 787 01, IČ 27770958 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,  

PSČ 787 93, IČ 00303461 
- kupní cena: 30,- Kč/m2 
- budoucí kupující město Šumperk vyhotoví smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy kupní na své náklady  
- kupní smlouva bude realizována po dokončení rekonstrukce komunikace na ul. 

Tatranské, po zaměření skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá 
vyhotovit na své náklady město Šumperk, po výmazu zástavního práva na 
dotčené části pozemku p.č. 206/2 v k.ú. Šumperk ve prospěch České 
spořitelny, a. s., a po schválení prodeje v zastupitelstvu města. Kupní cena 
bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

 
Termín: 31.05.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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543/07 MJP - bezúplatný převod pozemků pod stavbami komunikací  
(or. ozn. při ul. Jesenické) 

schvaluje 
bezúplatný převod pozemků parcela č. 1140/7 o výměře 825 m2, parcela 
č. 1745/1 o výměře 1 830 m2, parcela č. 1745/4 o výměře 487 m2, parcela  
č. 1764/1 o výměře 3 197 m2, parcela č. 2046/4 o výměře 187 m2, parcela  
č. 2254/6 o výměře 18 m2, parcela č. 2254/7 o výměře 233 m2, parcela č. 2254/10 
o výměře 2 548 m2, parcela č. 2254/11 o výměře 2 182 m2, parcela č. 2254/12  
o výměře 207 m2, parcela č. 2254/13 o výměře 2 317 m2, parcela č. 2254/14  
o výměře 1 087 m2, parcela č. 2254/15 o výměře 438 m2, parcela č. 2254/17  
o výměře 1 134 m2, parcela č. 2254/18 o výměře 88 m2, parcela č. 2254/21  
o výměře 143 m2, parcela č. 2254/22 o výměře 9 m2, parcela č. 2254/24 o výměře 
3 m2, parcela č. 2254/26 o výměře 1696 m2, vše v k.ú. Šumperk a bezúplatný 
převod části pozemku parcela č. 2110/1 o výměře 2 543 m2 v k.ú. Šumperk, 
geometrickým plánem č. 5069-81/2006 ze dne 2. 5. 2006 označené jako  
p.p.č. 2110/4, a části pozemku parcela č. 2110/1 o výměře 374 m2 v k.ú. Šumperk, 
geometrickým plánem č. 5069-81/2006 ze dne 2. 5. 2006 označené jako  
p.p.č. 2110/5, a to z majetku České republiky, příslušnosti hospodaření 
s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha,  
Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, IČ 65993390, do majetku města Šumperk, se 
sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ 00303461, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávních vztahů  
- nabyvatel se zavazuje, že výše uvedené pozemky nebude využívat ke 

komerčním či jiným výdělečným účelům on sám, ani jej nebude k takovým 
účelům pronajímat. V případě, že nabyvatel převede výše uvedené pozemky 
na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit do 
státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny zjištěné v době převodu. 

- nabyvatel zajistí na své náklady vyhotovení darovací smlouvy  
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 30.09.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

544/07 MJP - výkup pozemku p.č. 1268/23 o výměře 511 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. ozn. při ul. Blanické)  

schvaluje 
odkoupení pozemku p.č. 1268/23 o výměře 511 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel výkupu: pozemek bezprostředně navazující na lokalitu ve vlastnictví města 

Šumperka při ul. Blanické, a to s ohledem na dopravní napojení této lokality 
- prodávající: M. S., Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461 
- kupní cena: 190,- Kč/m2 
- 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 
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- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 
500,- Kč uhradí kupující město Šumperk 

 
Termín: 31.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

545/07 MJP - prodej nebytového prostoru č. 2083/45 v domě or. ozn. Čajkovského 2, 
4, 6 v Šumperku (bývalá květinka) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14.  9.  2007 do 1. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1253/07 ze 
dne 13. 9. 2007, a z důvodu přihlášení jediného zájemce prodej nebytového 
prostoru č. 2083/45 o výměře 104,2 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
321/10000 na společných částech domu č. p. 2082, 2083 a 2084 na stavební 
parcele č. 4309 v k.ú. Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
321/10000 na pozemku pod domem stavební parcela č. 4309 o výměře 
685 m2 v k.ú. Šumperk, or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6 v Šumperku, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: prodejna s dekoračními předměty a bytovými doplňky nebo 

prodejna s dámskou konfekcí 
- kupující: D. S., Šumperk 
- kupní cena nebytového prostoru a podílu na společných částech domu 

10.000,- Kč/m2, tj. 1.042.000,- Kč  
- kupující uhradí kupní cenu za podíl na pozemku pod domem, která činí  

105,- Kč/m2, tj. 2.309,- Kč 
- kupující spolu s kupní cenou uhradí městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav, 

který bude přesně vyčíslen ke dni uzavření kupní smlouvy  
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  

3.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,-  Kč 

- nebytový prostor je vytápěn z centrální kotelny 
 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

546/07 MJP - změna usnesení ve věci prodeje nebytového prostoru v domě or. ozn. 
Čajkovského 14 - 14A, Šumperk (prodejna večerka) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 292/07 ze dne 21. 6. 2007 ve znění usnesení  ZM  
č. 421/07 ze dne 13. 9. 2007, kterým byl schválen prodej nebytového prostoru  
č. 2089/22 a spoluvlastnického podílu o velikosti 260/10000 na společných 
částech domu č. p. 2088 a 2089 na stavební parcele č. 4316, včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 260/10000 na pozemku pod domem stavební 
parcela č. 4316 v k.ú. Šumperk, kupujícímu Z. Ž., Šumperk. Změna usnesení 
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spočívá v prodloužení termínu úhrady celé kupní ceny a zůstatku ve fondu 
oprav z 30 dnů od podpisu kupní smlouvy do 29. 2. 2008. 
Ke kupní smlouvě č. MP-K 76/07-Šv ze dne 5. 10. 2007 bude uzavřen dodatek  
č. 1 a kupující uhradí paušální poplatek ve výši 250,- Kč za vyhotovení tohoto 
dodatku v souladu s přílohou č. 9 „Postupu...“ 
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 
 

Termín: 29.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

547/07 MJP - příslib prodeje pozemku p.č. 2340 o výměře 153 m2 a části pozemku  
p.č. 389 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Šumperk (or. ozn. při ul. Slovanské) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26.  11.  2007 do 12.  12.  2007 dle usnesení rady města č. 1531/07 
ze dne 22. 11. 2007, vydat příslib prodeje pozemku p.č. 2340 o výměře 153 m2 
a části pozemku p.č. 389 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel budoucího prodeje: vybudování zpevněné plochy sloužící jako parkoviště 

k polyfunkčnímu domu a opěrné zdi 
- kupující: manželé T. a R. V., Nový Malín 
- budoucí kupní cena: 500,- Kč/m2 
- budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 60 % kupní ceny do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
- budoucí kupující uhradí paušální poplatek ve výši 100,- Kč za vyhotovení 

smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní v souladu s přílohou č. 9 
„Postupu…“  

- výstavba opěrné zdi bude realizována v souladu s projektem parku nad ul. 
Slovanskou 

- výstavba zpevněné plochy a opěrné zdi bude zahájena do 3 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního povolení a dokončena nejpozději do 30. 11. 2009 

- kupní smlouva bude realizována po pravomocné kolaudaci stavby zpevněné 
plochy a opěrné zdi, po rozdělení pozemku p.č. 389 v k.ú. Šumperk 
geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady kupující a po 
schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupující uhradí doplatek kupní ceny 
do 30 dnů ode dne uzavření kupní  smlouvy.  

- s vlastnickým právem k pozemku p.č. 2340 přejde na kupujícího věcné 
břemeno spočívající v právu průchodu a průjezdu za účelem vstupu a vjezdu 
do domu č. p. 2808 na pozemku p.č. st. 152/3 a vstupu a vjezdu na pozemek 
p.č. st. 152/2 ve prospěch J. A., bytem Šumperk, a věcné břemeno spočívající 
v právu užívání části pozemku za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav 
podzemního vedení komunikační sítě ve prospěch spol. Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 
60193336 

- pro případ nesplnění sjednaných podmínek se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10.000,- Kč, která bude uhrazena městu Šumperk jednorázově, a to do 10 dnů 
ode dne doručení písemného sdělení města Šumperk, že nebyly splněny 
sjednané podmínky 

Termín: 31.05.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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548/07 MJP - výkup pozemků v lokalitě u bývalého objektu spol. Katex o celkové 
výměře 1 259 m2  

schvaluje 
odkoupení části pozemku p.č.  243/2 o výměře 571 m2, označené 
geometrickým plánem zak. č. 5224-48/2007 ze dne 15. 10. 2007 jako pozemek 
p. č. 243/9, části pozemku p.č.  243/3 o výměře 424 m2, označené 
geometrickým plánem č. 5224-48/2007 ze dne 15. 10. 2007 jako pozemek  
p.č. 243/10 a pozemku p.č.  243/4 o výměře 264 m2, rozděleného geometrickým 
plánem č. 5224-48/2007 ze dne 15. 10. 2007 na pozemek p.č. 243/11 o výměře 
59 m2 a pozemek p.č. 243/4 o výměře 205 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemků sloužících jako veřejná zeleň 

a pozemky pod chodníky 
- prodávající: PMEC, spol. s r. o., se sídlem Šumperk, Nemocniční 23,  

PSČ 787 01, IČ 427 66 460 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461 
- kupní cena: 200,- Kč/m2, tj. 251.800,- Kč k celku 
- 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 
- vyhovení geometrického plánu č. 5224-48/2007 ze dne 15. 10. 2007 na 

zaměření skutečného stavu v dané lokalitě uhradilo kupující město Šumperk 
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,- Kč uhradí kupující město Šumperk 
 
 

Termín: 30.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

549/07 MJP - výkup pozemku p. č. 820/11 o výměře 128 m2 v k.ú. Dolní Temenice 
(pozemek pod stavbou komunikace na ulici Tiché)  

schvaluje 
odkoupení pozemku p.č.  820/11 o výměře 128 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za 
těchto podmínek: 
- účel výkupu: narovnání majetkoprávních vztahů 
- prodávající: J. M., bytem Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

IČ 00303461 
- kupní cena: 30,- Kč/m2 
- 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 
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- součástí kupní smlouvy bude dohoda o zrušení věcného břemene užívání 
pozemku p.č. 820/11 v k.ú. Dolní Temenice, jež bude uzavřená mezi 
prodávající jako povinnou z věcného břemene a manžely B. a V. N., bytem 
Šumperk, jako oprávněnými z věcného břemene 

- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 
účely přiznání daně z převodu nemovitostí 

- kupující město Šumperk uhradí daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500,- Kč uhradí kupující město Šumperk 
 
 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

550/07 MJP - realizace příslibu prodeje - smlouva o smlouvě budoucí kupní  
obch 51/2005/Vr ze dne 20. 6. 2005 – zahrada u domu Žižkova 9, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 2. 12. 2004 do 17. 12. 2004 dle usnesení rady města č. 2900/04 ze 
dne 25. 11. 2004  a podle usnesení ZM č. 1114/05 ze dne 27. 1. 2005, kterým byl 
vydán příslib prodeje, realizaci prodeje p.p.č. 1913/19 o výměře 744 m2  
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Žižkova 9 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní –  200,- Kč/m2 , která je 

v souladu s ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, uhrazena 
- kupujícím byla uznána sleva z kupní  ceny  ve výši 40.000,- Kč za opravu 

nároží a kanalizační přípojky  
- budoucí kupující: J. P. v podílu 3/15, L. a R. B. v podílu 4/15, P. a B. O. 

v podílu 4/15 a O. V. v podílu 4/15, všichni bytem 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: 30.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

551/07 MJP - realizace smlouvy o smlouvě budoucí kupní obch 1/2006/Vr  
ze dne 27. 2. 2006 – zahrada u domu 8. května 59, 61, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 11. 2005 do 26. 11. 2005 dle usnesení rady města č. 4097/05 ze 
dne 10. 11. 2005  a podle usnesení ZM č. 1476/05 ze dne 15. 12. 2005 a usn. ZM 
č. 1821/06 ze dne 19. 10. 2006, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci 
prodeje st.p.č. 1135 o výměře 379  m2, st.p.č. 1136 o výměře 362 m2  
a p.p.č. 1595/10 o výměře 487 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
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- účel prodeje: p.p.č. 1595/10 - zahrada k domu 8. května 59, 61, st.p.č. 1136  
a 1135 pozemky pod domy 8. května 59 a 61, Šumperk 

- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní – nezastavěná část 
pozemku a zahrada za 300,- Kč/m2 celková výměra 978 m2, zastavěná část 
pozemku za 105,- Kč/m2, celková výměra 250 m2, která je v souladu 
s ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, uhrazena 

- kupující: st.p.č. 1135: L. Š. v podílu 195/1000, I. D. v podílu 199/1000, O. P. 
v podílu 204/1000, všichni bytem Šumperk,  
T. P. v podílu 202/1000, bytem Šumperk, a T. M. v podílu 200/1000, bytem 
Šumperk, st.p.č. 1136: H. K. v podílu 1737/10000, K. M. v podílu 2159/10000, 
A. Š. v podílu 2138/10000, H. Z. v podílu 1951/10000 a E. Ž. v podílu 
2015/10000, všichni bytem Šumperk,  
p.p.č. 1595/10: L. Š., I. D., O. P., T. P., T. M., H. K., K. M., A. Š., H. Z. a E. Ž., 
každý v podílu 1/10  

- kupujícím byla uznána sleva z kupní  ceny ve výši 73.000,- Kč za opravu 
oplocení při ul. Krameriově a ul. 8. května   

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

 
 

Termín: 30.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

552/07 MJP - realizace příslibu prodeje - smlouva o smlouvě budoucí kupní  
obch 41/2006/Vr ze dne 4. 9. 2006 – pozemek pod stavbou garáže  
ul. Vrchlického 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12. 4. 2006 do 27. 4. 2006 dle usnesení rady města č. 4592/06 ze 
dne 6. 4. 2006 a podle usnesení ZM č. 1692/06 ze dne 15. 6. 2006, kterým byl 
vydán příslib prodeje, realizaci prodeje st.p.č. 6165 o výměře 25 m2  
v k.ú. Šumperk (pozemek nově zapsán dle GP číslo 5282-179/2007 ze dne  
3. 9. 2007 s kolaudačním rozhodnutím na garáž, původně část p.p.č. 1392/3  
v k.ú. Šumperk), za těchto podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod garáží 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní 500,- Kč/m2,  v souladu 

s ustanovením smlouvy o smlouvě budoucí kupní obch 41/2006/Vr byla 
uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 7.700,- Kč, doplatek kupní ceny ve výši 
4.800,- Kč bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující: L. a J. D., bytem 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: 30.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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553/07 MJP - realizace příslibu prodeje - smlouva o smlouvě budoucí kupní  
obch 40/2006/Vr ze dne 4. 9. 2006 – pozemek pod stavbou garáže  
ul. Vrchlického 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12. 4. 2006 do 27. 4. 2006 dle usnesení rady města č. 4592/06 ze 
dne 6. 4. 2006 a podle usnesení ZM č. 1691/06 ze dne 15. 6. 2006, kterým byl 
vydán příslib prodeje, realizaci prodeje st.p.č. 6164 o výměře 25 m2  
v k.ú. Šumperk (pozemek nově zapsán dle GP číslo 5282-178/2007 ze dne  
3. 9. 2007 s kolaudačním rozhodnutím na garáž, původně část p.p.č. 1392/3  
v k.ú. Šumperk), za těchto podmínek:  
- účel prodeje: pozemek pod garáží 
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní 500,- Kč/m2, v souladu 

s ustanovením smlouvy o smlouvě budoucí kupní obch 40/2006/Vr byla 
uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 7.700,- Kč, doplatek kupní ceny ve výši 
4.800,- Kč bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující: F. a L. M., bytem 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: 30.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

554/07 MJP - odprodej areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku 

ruší 
usnesení zastupitelstva č. 478/07 ze dne 25. 10. 2007, týkající se odprodeje 
areálu bývalé Okresní vojenské správy na Hlavní třídě 1 v Šumperku, a to 
z důvodu změny podnikatelského záměru schváleného kupujícího společnosti 
HOTEL PRAHA – BABYLON s. r. o. 

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

555/07 MJP - odprodej areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku 

schvaluje 
podmínky pro zveřejnění záměru Města Šumperk prodat nemovitosti, 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,  pozemku st.p.č. 6055 – zastavěná plocha a nádvoří bez stavby garáže 
situované na pozemku st.p.č. 6055, v obci a katastrálním území Šumperk (areál 
bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku na Hlavní třídě 1). 

 
Účel prodeje: stavební úpravy spočívající v rekonstrukci budovy č. p. 15 
situované na pozemku st.p.č. 225 v k.ú. Šumperk v památkové zóně města 
Šumperka 
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Způsob využití: ubytovací a stravovací kapacita – hotel, penzion vyšší kategorie 
     

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, včetně pozemku stavební parcela č. 225 – zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. 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 

- 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 
- minimální kupní cena 8.000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korun českých) 
- nabídka musí mít písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce 
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném „Prodej areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku – 
nabídka - neotvírat“, a to na adresu Městský úřad Šumperk, majetkoprávní 
odbor, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk 

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití budovy č. p. 15 
stojící na pozemku st.p.č. 225, 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, nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, reference  
kupujícího 

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo 
osobním doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, nejpozději v termínu do 31. 3. 2008. Při osobním doručení musí být 
písemná nabídka doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, nejpozději do 15:00 hod. dne 31. 3. 2008 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty            
a  hodnoceny 

- v případě více zájemců o koupi budou, po uplynutí termínu pro podání 
písemných nabídek, tj. po 31. 3. 2008, neotev řené písemné nabídky všech 
zájemců předloženy k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené 
Radou města Šumperka 

- Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným ze 
zúčastněných uchazečů 

 
Poznámka: 
V případě zájmu bude možno dohodnout termín prohlídky p ředmětu koupě.  
Zájemci o koupi areálu bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku berou na 
vědomí, že uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města 
Šumperka. 
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Stavba garáží situovaných na pozemku st.p.č. 6055 a st.p.č. 221/4 v k.ú. Šumperk 
zůstává ve vlastnictví České republiky a není předmětem prodeje. Pozemek  
st.p.č. 221/4 v k.ú. Šumperk je ve vlastnictví třetích osob. 
 

Termín: 31.03.2008 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

556/07 MJP - zrušení usnesení ZM č. 1414/05 ze dne 20. 10. 2005 

ruší 
usnesení ZM č. 1414/05 ze dne 20. 10. 2005, kterým byl schválen úplatný převod 
vlastnických práv k nemovitosti ve vlastnictví ČR – správa Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, jmenovitě pozemek st.p.č. 561 o výměře 246 m2 – 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dolní Temenice (pozemek pod panelovým 
domem čp. 2722, or. č. 33 Zahradní) z  důvodu  ošetření právního vztahu 
k předmětnému pozemku nájemním vztahem. 
 

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

557/07 MJP - uzavření souhlasného prohlášení mezi  městem Šumperk  
a ČR - správa Pozemkový fond ČR ohledně pozemku p.č. 985/5, p.p.č. 985/6 
a další v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
uzavření souhlasného  prohlášení mezi městem Šumperk, zastoupeným  
starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461,  
a Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,  
zastoupený Ing. Janem Tomečkem, vedoucím územního pracoviště PF ČR  
Šumperk, se sídlem Nemocniční 53, 787 85  Šumperk, IČ 45797072, 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 ve prospěch města Šumperka, a to nemovitosti: 
p.p.č. 985/15 -  zahrada  o výměře 188 m2 
p.p.č. 985/5 – zahrada o výměře 65 m2 
p.p.č. 985/6 – zahrada o výměře  68 m2 
p.p.č. 985/7 – zahrada o výměře  70 m2 
p.p.č. 985/8 – zahrada o výměře 72 m2  
p.p.č. 985/9 – zahrada o výměře 81 m2 
p.p.č.  985/10 – zahrada o výměře 28 m2 
p.p.č. 985/11 – zahrada o výměře 32 m2 
p.p.č. 985/12 – zahrada o výměře 35 m2 
část p.p.č. 985/13  - zahrada – výměra bude upřesněna na základě GP 
část p.p.č. 985/1 – zahrada - výměra bude upřesněna na základě GP, 
vše v k.ú. Šumperk 

Termín: 31.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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558/07 MJP - změna usnesení ZM č. 222/07 ze dne 12. 4. 2007 – vydaný příslib 
prodeje – výstavba bytových domů v lokalitě za katastrální úřadem při ul. 
Americké, budoucí kupující SAN - JV s. r. o., Lidická 56, Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 222/07 ze dne 12. 4. 2007, kterým byl schválen příslib 
prodeje p.p.č. 1291/3, p.p.č. 1291/6, p.p.č. 1278/18 a p.p.č. 3019, včetně zídky  
vše v k.ú. Šumperk společnosti SAN-JV s. r. o. se sídlem, Lidická 56, Šumperk. 
Účel příslibu prodeje: bytová výstavba včetně příjezdových komunikací  
a chodníků. Změna spočívá v posunutí termínu předložení stavebního povolení,   
a to z termínu 31. 12. 2007 na nově stanovený termín 15. 4. 2008. S ohledem na 
posunutí předložení stavebního povolení dojde k posunutí data zahájení výstavby,  
a to z data nejpozději 30. 7. 2008 na nový termín nejpozději do 31. 12. 2008  
a posunutí kolaudace výstavby z termínu 30. 6. 2009 na nově stanovený termín do 
31. 12. 2009. V souvislosti s posunutými termíny dojde k posunutí data sjednané 
smluvní pokuty za nedodržení termínu kolaudace, a to z data 30. 6. 2009 na nově 
stanovený termín 31. 12. 2009. 
Ostatní ustanovení usnesení ZM č. 222/07 zůstanou bez změny.  
 
 

Termín: 30.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

559/07 MJP - změna usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27. 1. 2005 (cenové opatření  na 
stanovení poplatků za věcná břemena) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27. 1. 2005 (cenové opat ření na stanovení 
poplatků za věcná břemena v pozemcích města Šumperka), a to aby celý  text  
bodu  
C. V případě rekonstrukce liniových staveb bude účtován 
a) správní poplatek za zápis vkladu zřízení věcného břemene 
b) paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene 
Tyto podmínky budou platné pouze v případě, že bude dodržena trasa a nedojde 
ke změně záboru. 
c) pokládá-li investor nové potrubí vedle stávajícího řadu, zaplatí  strana 
oprávněná dvojnásobek sazby běžného ochranného pásma 
d) pokud investor (žadatel o zřízení VB) nepoužívané staré zařízení odstraní, bude 
mu poskytnuta sleva 80 % stanoveného poplatku 
 
byl nahrazen novým textem 
C. V případě rekonstrukce liniových staveb bude účtován 
a) správní poplatek za zápis vkladu zřízení věcného břemene 
b) paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene 
Tyto podmínky budou platné pouze v případě, že bude dodržena trasa  
a nedojde ke změně záboru. 
c) pokládá-li investor nové potrubí vedle stávajícího řadu, zaplatí strana 
oprávněná  
- u produktovodů  dvojnásobek  násobek sazby běžného ochranného pásma 
- u kabelovodů 1,5 násobek sazby běžného ochranného pásma 
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d) pokud investor (žadatel o zřízení VB) nepoužívané staré zařízení odstraní, 
bude mu poskytnuta sleva 80 % stanoveného poplatku 
Ostatní text usnesení zůstane beze změny. 
 
 

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

560/07 MJP - ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
nevyhovět žádosti E. O. o uzavření dohody o zrušení smlouvy  
o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt zvláštního určení č. 2958/2 
v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucím kupujícím E. O., bytem 
Šumperk, a to ke dni 31. 12. 2007. 
 
 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

561/07 MJP - žádost o změnu účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
nevyhovět žádosti E. O. o změnu účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 
jejímž předmětem je byt zvláštního určení  č. 2958/2 v domě nám. Jana Zajíce 14 
v Šumperku, z E. O. na manžele J. a A. V.  
 
 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

562/07 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 61 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
nevyhovět žádosti I. D. o změnu účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 
jejímž předmětem je byt č. 2958/61 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku,  
z I. D. na E. O., Šumperk.  
 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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563/07 MJP - bezúplatný převod části pozemku p.č. 2095/3 o výměře 742 m2  
v k.ú. Šumperk (pozemek pod komunikací na ulici Žerotínově) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 16. 10. 2007 do 31. 10. 2007 dle usnesení RM č. 1358/07 ze dne  
9. 10. 2007, bezúplatný převod pozemku části pozemku p.č. 2095/3 o výměře 
742 m2 v k.ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5217-54/2007 ze dne  
31. 8. 2007 označené jako pozemek p.č. 2095/3, a to z majetku města Šumperk, 
se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ 00303461, do majetku 
Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 6609460, do 
správy majetku vykonávané Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, Hodolany, IČ 70960399, za těchto 
podmínek:  
- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů  
- vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu v dané lokalitě 

zajistilo na své náklady město Šumperk 
- nabyvatel zajistí na své náklady vyhotovení darovací smlouvy  
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 
 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 
 

564/07 MJP - bezúplatné nabytí části 2096/1 o výměře 5 217 m2 v k.ú. Šumperk 
(pozemek pod komunikací na ulici Dolnostudénské) 

schvaluje 
bezúplatný převod pozemku části pozemku p.č. 2096/1 o výměře 5 217 m2 
v k.ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5217-54/2007 ze dne 31. 8. 2007 
označené jako pozemek p.č. 2096/9, a to z majetku Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 6609460, ze správy majetku vykonávané 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, 
Lipenská 120, Hodolany, IČ 70960399, do majetku města Šumperk, se sídlem 
Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ 00303461, za těchto podmínek:  
- účel bezúplatného převodu: narovnání majetkoprávních vztahů  
- vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu v dané lokalitě 

zajistilo na své náklady město Šumperk 
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 
 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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565/07 MJP - prodej části pozemku p.č. 1194/14 o výměře 353 m2 v k.ú. Šumperk  
(or. ozn. při ulici Dolnostudénské) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 16.  10.  2007 do 31. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1359/07 
ze dne 9. 10. 2007, prodej části pozemku p.č. 1194/14 o výměře 353 m2  
v k.ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5217-54/2007 ze dne 31. 8. 2007 
označené jako pozemek p.č. 1194/14 o výměře 353 m2, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví pozemku v souladu s užíváním 
- kupující: DINAS, veřejná obchodní společnost, se sídlem Šumperk, 

Dolnostudénská 16, PSČ 787 01, IČ 47154217 
- kupní cena: 350,- Kč/m2, tj. 123.550 Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  

1.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

566/07 MJP - výkup části pozemku p.č. 1194/1 o výměře 43 m2 v k.ú. Šumperk pod 
stavbou chodníku (or. ozn. při ulici Dolnostudénské) 

schvaluje 
odkoupení části pozemku p.č. 1194/1 o výměře 43 m2 v k.ú. Šumperk, 
geometrickým plánem č. 5217-54/2007 ze dne 31. 8. 2007 označené jako 
pozemek p.č. 1194/16 o výměře 43 m2, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: narovnání majetkoprávních vztahů 
- prodávající: DINAS, veřejná obchodní společnost, se sídlem Šumperk, 

Dolnostudénská 16, PSČ 787 01, IČ: 47154217 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  

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

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- s vlastnickým právem k předmětné pozemku p.č. 1194/1 v k.ú. Šumperk bude 
na kupujícího převedeno věcné břemeno spočívající v právu uložení 
podzemního kabelového vedení NN ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s.,  
se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí 
- kupující město Šumperk uhradí daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 

500 Kč uhradí kupující město Šumperk 
 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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567/07 MJP - prodej pozemku p.č. 1423/5 o výměře 871 m2 v k.ú. Šumperk (zahrada 
u domu Wolkerova 10) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 26.  11.  2007 do 12. 12. 2007 dle usnesení rady města č. 1525/07 
ze dne 22. 11. 2007, prodej pozemku p.č. 1423/5 o výměře 871 m2  
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zahrada u domu včetně zídky 
- kupující:  

- J. K., bytem Šumperk, v podílu 1/7 
- N. S., Šumperk, v podílu 1/7 
- manželé S. a D. Ch., bytem Šumperk, v podílu 1/7 
- L. D., bytem Bludov, v podílu 1/7 
- D. K., bytem Praha, v podílu 1/7 
- manželé Z. a B. N., bytem Staré Město, v podílu 1/7 
- O. N., bytem Šumperk, v podílu 1/14 
- Z. N., bytem Šumperk, v podílu 1/14 

- kupní cena pozemku: 300,- Kč/m2 
- kupující uhradí celou kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující společně uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve 

výši 1.000,- Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za 
zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 
500,- Kč 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

568/07 Parkoviště v lokalitách Jugoslávská, Fibichova, Finská 

schvaluje 
- začlenit přípravu a realizaci parkoviště na ul. Jugoslávské do rozpočtu na rok 

2008 v předpokládané částce 2,75 mil. Kč 
- začlenit přípravu a realizaci parkoviště na ul. Fibichově do rozpočtu na rok 

2008 v předpokládané částce 1,65 mil. Kč 
- začlenit přípravu parkoviště na ul. Finské do rozpočtu na rok 2008 

v předpokládané částce 200 tis. Kč a realizaci do rozpočtového výhledu na léta 
2009 - 2010 v částce 5 mil. Kč 

 
Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

569/07 Strategický plán rozvoje města – akční plán na léta 2008 - 2010 

schvaluje 
akční plán na léta 2008 - 2010 jako nedílnou součást Strategického plánu rozvoje 
města.  

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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570/07 Mimořádné odměny 

schvaluje 
 
1. mimořádné odměny předsedů výborů ZM a předsedů komisí RM, kteří jsou 

členy ZM, dle předloženého návrhu 
2. mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří jsou členy ZM, dle předloženého 

návrhu  
3. mimořádné odměny členů výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, dle předloženého 

návrhu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů 

Termín: 20.12.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

571/07 Mimořádné odměny 

ukládá 
předsedům výborů ZM rozdělit mimořádné odměny na jednotlivé členy výborů. 
 

Termín: 20.12.2007 
Zodpovídá: předsedové výborů ZM 
 

572/07 Obecně závazná vyhláška č. 9/2007, kterou se stanoví místní poplatek za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)  zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 9/2007, 
kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 

Termín: 13.12.2007 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

573/07 Odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 25. 10. 2007            

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 25. 10. 2007.                   
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 
           starosta            1. místostarosta 


