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Spis. zn.: 57617/2012
č. j.: 57619/2012

U S N E S E N Í

ze 17. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 20. 9. 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.

661/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
166/11, 255/11, 330/11, 360/11, 445/11, 455/11, 522/12, 531/12, 534/12, 610/12, 
618/12, 630/12, 639/12, 641/12, 642/12, 643/12, 645/12, 646/12, 649/12, 653/12, 
660/12

662/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

  591/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  593/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  594/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  595/12 do 30.11.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel

663/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 629/12 ze dne 14. 6. 2012

ruší
usnesení ZM č. 629/12 ze dne 14. 6. 2012.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

664/12 Výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2012

bere na vědomí
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2012.
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665/12 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperkem k 30. 6. 2012

bere na vědomí
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30. 6. 2012.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2012 (v Kč)

Hospodářský výsledek
Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:

Celkem:
Hlavní 
činnost:

Doplňková 
činnost:

Základní škola Šumperk, 
Dr. E. Beneše 1

PaedDr.
Milan Tichý 99.049,44 65.709,94 33.339,50

Základní škola Šumperk, 
8. května 63 

Mgr.
Radovan Pavelka 213.773,47 187.494,23 26.279,24

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38

PaedDr.
Hynek Pálka 693.969,76 508.391,21 185.578,55

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22

Mgr.
Petr Málek 29.308,03 217.787,52 73.520,51

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21

Mgr.
Viktor Verner 627.738,42 225.880,59 401.857,83

Mateřská škola Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1

Mgr.
Yvona Šimková 437.025,59 410.396,26 26.629,33

Mateřská škola Sluníčko 
Šumperk, Evaldova 25 Jarmila Palová 321.329,64 267.466,69 53.859,95
Mateřská škola Pohádka 
Šumperk, Nerudova 4B Pavlína Bošková 148.224,30 148.224,30 -
Dům dětí a mládeže U radnice 
Šumperk, nám. Míru 20

PaedDr.
Zdeněk Formánek -218.562,01 -218.562,01 -

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3

Mgr. Kamila Šeligová, 
pověřena řízením - 21.476,36 -173.418,36 151.942,00

Městská knihovna Šumperk, 
17. listopadu 6

Mgr.
Zdeňka Daňková 60.987,25 59.227,25 1.760,00

666/12 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, 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. 2/2012, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Termín: 01.01.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

667/12 Plnění investiční výstavby k 31. 8. 2012

bere na vědomí
plnění investiční výstavby k 31. 8. 2012.
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668/12 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmětem je byt č. 71 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2958/71 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucí kupující I. B., Šumperk, ke 
dni 30. 9. 2012. I. B., Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této 
složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s J. K., Šumperk.
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/71 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku s J. K., Šumperk, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1. 10. 2012.

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

669/12 MJP - areál letiště Šumperk – vybudování nové dráhy

ukládá RM
zapracovat do rozpočtového výhledu města Šumperka na roky 2013-2014 částku ve výši 
3.000.000,- Kč na vybudování přistávací dráhy letiště Šumperk.

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

670/12 MJP - správa majetku – žádost o prominutí nájemného v NP v budově nám. Míru 20, 
Šumperk

schvaluje
prominutí úhrady nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu nám. Míru 20, 
Šumperk, pro nájemkyni O. Š., Šumperk, v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012, jehož výše 
činí 27.000,- Kč, s ohledem na zhodnocení majetku města nájemcem.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

671/12 MJP - změna „Zásad pro prodej …“

schvaluje
změnu „Zásad pro prodej ...“ tak, že v čl. V. se doplňuje odstavec tohoto znění:
Při prodeji bytových jednotek v roce 2012 a 2013 písmeno N vyjadřuje hodnotu výše ročního 
nájemného stanoveného v souladu s usnesením RM č. 4101/09 ze dne 23. 7. 2009.
Změna nabývá účinnosti dnem schválení.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

672/12 MJP - vrácení pozemků Pozemkovému fondu ČR dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona
č. 95/1999 Sb. (lokalita „Vyhlídka“)

bere na vědomí
výzvu PF ČR k vrácení pozemků a souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1564/1, 
p.č. 1534/113, p.č. 1534/101, p.č. 1534/104, p.č. 1534/106, p.č. 1534/112, p.č. 1582/6, 
p.č. 1582/9 a p.č. 1581/2 a části p.č. 1582/1, vše v k.ú. Šumperk (v lokalitě „Vyhlídka), zpět 



ZM 17 – 20.09.2012

4

do vlastnictví Pozemkovému fondu ČR dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb.,
o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

673/12 MJP - vrácení pozemků Pozemkovému fondu ČR dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona
č. 95/1999 Sb. (lokalita „Nad DPS Markéta“)

bere na vědomí
výzvu PF ČR k vrácení pozemků a souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 908/3 a 
p.č. 908/7, vše v k.ú. Horní Temenice (v lokalitě „Nad DPS Markéta“), zpět do vlastnictví 
Pozemkovému fondu ČR dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách 
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

674/12 MJP - vrácení pozemků Pozemkovému fondu ČR dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona
č. 95/1999 Sb. (lokalita „u křižovatky Hrabenovská a Bohdíkovská“)

bere na vědomí
výzvu PF ČR k vrácení pozemků a souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 82 a st.p.č. 
36/1, vše v k.ú. Horní Temenice (v lokalitě „u křižovatky Hrabenovská a Bohdíkovská“), zpět
do vlastnictví Pozemkovému fondu ČR dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb.,
o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

675/12 MJP - změna usnesení ZM č. 620/12 ze dne 14. 6. 2012 (prodej spoluvlastnického 
podílu na pozemku pod domem B. Němcové 6)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 620/12 ze dne 14. 6. 2012, kterým byl schválen prodej 
spoluvlastnického podílu o velikosti 9/10000 na společných částech domu č. p. 890 na st.p.č. 
1063 a pozemku pod domem st.p.č. 1063 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. B. Němcové 6) 
spočívající ve změně velikosti spoluvlastnického podílu tak, že nově je velikost 
spoluvlastnického podílu 6/10000.
Ostatní text usnesení zůstane beze změny.

Termín: 30.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

676/12 MJP - prodej nebytové jednotky v domě č. p. 40 na st.p.č. 258 (Gen. Svobody 10)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 647/12 ze dne 12. 7. 2012 spočívající ve vypuštění poslední věty 
usnesení a jejím nahrazení textem tohoto znění:
Po vkladu prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí schvaluje přeřazení bytových 
jednotek a nebytové jednotky v domě na ulici Gen. Svobody 40/10 v Šumperku na seznam 
majetku určeného k prodeji.
Ostatní text usnesení zůstane beze změny.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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677/12 MJP - prodej nebytové jednotky v domě č. p. 40 na st.p.č. 258 (Gen. Svobody 10)

schvaluje
kupní cenu pro prodej nebytové jednotky v domě č. p. 40 na st.p.č. 258 (or. ozn. Gen. Svobody 
10) 10.000,- Kč/m2 pro plochu určenou k podnikání a 3.000,- Kč/m2 pro plochu vymezenou 
jako zázemí k nebytové jednotce.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

678/12 MJP - prodej nebytové jednotky v domě č. p. 40 na st.p.č. 258 (Gen. Svobody 10)

schvaluje
kupní cenu pro prodej příslušenství - půdy určené k rozšíření bytové jednotky č. 40/4 v domě
č. p. 40 na st.p.č. 258 (or. ozn. Gen. Svobody 10) 3.000,- Kč/m2.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

679/12 MJP - prodej bytové jednotky v domě Zahradní 13

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 27. 8. 2012 do 12. 9. 2012 dle usnesení rady města č. 2688/12 ze dne 23. 8. 2012,
prodej bytové jednotky č. 2662/7 o výměře 31,01 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 
v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Zahradní 13), spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 111/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 506, za těchto podmínek:
- kupující: R. Š., Šumperk
- kupní cena nemovitostí: 237.947,- Kč
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 20.000,- 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 správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

kolkovou známkou ve výši 1000,- Kč
- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené 

lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a kauce se nevrací

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

680/12 MJP - prodej objektu bez č. p. - občanská vybavenost (studna) na st.p.č. 949, st.p.č. 
949 o výměře 72 m2 a část p.p.č. 1713/1 o výměře 428 m2, dle GP p.p.č. 1713/9
o výměře 428 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. objekt studny u kolejí mezi ul. Příčnou a 
Hybešovou)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 7. 2012 do 18. 7. 2012 dle usnesení rady města č. 2579/12 ze dne 28. 6. 2012, prodej 
objektu bez č. p. - občanská vybavenost (studna) na st.p.č. 949, st.p.č. 949 o výměře 72 m2 a 
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část p.p.č. 1713/1, dle GP -  p.p.č. 1713/9 o výměře cca 428 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek:
- kupní cena: p.p.č. 1713/1, dle GP 1713/9 ........................................313,- Kč/m2

  objekt bez č. p. na st.p.č. 949, včetně st.p.č. 949 ........175.001,- Kč
- účel prodeje: v souladu s územním plánem
- kupující: I. H., Šumperk
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru a náklady 

spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

681/12 MJP  - prodej části p.p.č. 1632/2 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada
u domu Krameriova 1067/6)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 1. 2012 do 18. 1. 2012 dle usnesení rady města č. 1869/11 ze dne 30. 12. 2011, 
prodej části p.p.č. 1632/2 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: F. a B. S., Šumperk
- 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 kolkové známky za zápis vkladu práva 

do katastru

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

682/12 MJP - prodej st.p.č. 287/3 o výměře 32 m2  a  části p.p.č. 219/1 o výměře  40 m2, dle 
GP díl „a“ p.p.č. 219/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemky za garážemi při 
ul. Tatranské)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 27. 8. 2012 do 12. 9. 2012 dle usnesení rady města č. 2657/12 ze dne 23. 8. 2012, 
prodej st.p.č. 287/3 o výměře 32 m2 a části p.p.č. 219/1 o výměře 40 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 
219/1 o výměře 40 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- účel prodeje: v souladu s územním plánem
- kupující: P. F., Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolku za zápis vlastnického práva do 

katastru a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel



ZM 17 – 20.09.2012

7

683/12 MJP - změna usnesení ZM č. 577/12 ze dne 26. 4. 2012 (or. zahrada u domu 
Jánošíkova 9)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 577/12 ze dne 26. 4. 2012, kterým bylo schváleno vydání příslibu 
prodeje st.p.č. 1202 v k.ú. Šumperk, spočívající ve změně budoucích kupujících, kde namísto 
L. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 448/10000, bytem Šumperk, a M. B., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 448/10000, bytem Brno, bude nově M. a S. K., spoluvlastnický podíl
o velikosti 896/10000, bytem Šumperk, a namísto M. R., spoluvlastnický podíl o velikosti 
769/10000, bytem Rokycany, bude nově SHM Investice s. r. o., se sídlem Průmyslová 
3020/3, Šumperk, IČ 28575741, spoluvlastnický podíl o velikosti 769/10000.
Dále zůstává usnesení ZM č. 577/12 ze dne 26. 4. 2012 beze změny.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

684/12 MJP - vrácení finanční částky – výstavba 11 b. j. v ul. Pod Rozhlednou – dotační titul 
na investiční akci „TI 11 Šumperk, p.č. 725/1, 2“

schvaluje
v souladu s usnesením ZM č. 1768/06 ze dne 14. 9. 2006 ve znění usnesení ZM č. 1183/09 
ze dne 18. 6. 2009 vyplacení finanční částky ve výši 160.000,- Kč P. H., Šumperk, z důvodu 
splnění podmínek dotačního titulu s názvem „TI 11 Šumperk, p.č. 725/1, 2“ – výstavba
11 b. j.
Město Šumperk vyplatí finanční částku ve výši 160.000,- Kč do 14 dnů ode dne podpisu 
dodatku č. 2 k dohodě o finančním vypořádání ze dne 20. 11. 2006 ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 16. 7. 2009, která byla uzavřena mezi městem Šumperk se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, a P. H., Šumperk.

Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

685/12 MJP - prodej stavby garáže na části p.p.č. 1469/1 o výměře 24 m2,  dle GP st.p.č. 
6308 o výměře 24 m2, včetně st.p.č. 6308 o výměře 24 m2, v k.ú. Šumperk
(or. zahrada u domu 8. května 39)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 7. 2012 do 18. 7. 2012 dle usnesení rady města č. 2581/12 ze dne 28. 6. 2012, prodej
stavby garáže na části p.p.č. 1469/1 o výměře 24 m2, dle GP st.p.č. 6308 o výměře 24 m2, 
včetně st.p.č. 6308 o výměře 24 m2, v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: garáž včetně pozemku
- kupní cena: st.p.č. 6308…...1.725,- Kč/m2, objekt garáže…...dle znaleckého posudku 

42.268,- Kč, kupní cena celkem 83.668,- Kč
- kupující: P. a M. K., Šumperk
- garáž bude prodána pouze vlastníku bytové jednotky v domě 8. května 661/39, Šumperk,

z důvodu zajištění vjezdu ke garáži přes p.p.č. 1469/1 v k.ú. Šumperk, který je předmětem 
prodeje a kupujícími jsou vlastníci bytových jednotek domu 8. května 661/39, Šumperk

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

- prodej bude realizován po zápisu stavby garáže na st.p.č. 6308 v k.ú. Šumperk v katastru 
nemovitostí

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel



ZM 17 – 20.09.2012

8

686/12 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 1289/1 o výměře 528 m2 v k.ú. Šumperk
(or. zahrada u domu Masarykovo nám. 20)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 6. 4. 2009 do 22. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3538/09 ze dne 26. 3. 2009 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 1263/09 ze dne 18. 6. 2009, kterým byl vydán příslib 
prodeje realizaci prodeje p.p.č. 1289/1 o výměře 528 m2 k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 0049/2009... 300,- Kč/m2, 

bude v plném rozsahu uhrazena před podpisem kupní smlouvy
- kupující: J. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, V. a E. S., spoluvlastnický podíl

o velikosti 1/4, S. a J. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, všichni bytem Šumperk,
a D. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, bytem Šumperk

- prodávající uznává, že stavba na části p.p.č. 1289/1 je ve vlastnictví V. a E. S. a S. a J. S.
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 

do katastru
Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

687/12 MJP - prodej p.p.č. 543/6 o výměře 222 m2 v  k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu 
Mánesova 212/22)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 27. 8. 2012 do 12. 9. 2012 dle usnesení rady města č. 2655/12 ze dne 23. 8. 2012, 
prodej p.p.č. 543/6 o výměře 222 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: P. L., Šumperk, J. a J. L., Šumperk
- kupující uhradí za užívání pozemku při podpisu kupní smlouvy za rok 2010, 2011 a za 

leden-září roku 2012 nájemné ve výši 1.221,- Kč
- 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 kolkové známky za zápis vkladu práva 

do katastru
Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

688/12 MJP - změna usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008, č. 1027/09 ze dne
29. 1. 2009, č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, č. 1850/10, č. 1851/10 ze dne
16. 9. 2010 a č. 371/11 ze dne 22. 9. 2011 (or. výstavba Hrubínova)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008, č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009,
č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, č. 1850/10, č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010 a č. 371/11 ze 
dne 22. 9.2011, kterými bylo schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/19 o výměře
21 713 m2, části p.p.č. 1581/1 o výměře cca 560 m2, části p.p.č. 1581/2 o výměře cca 50 m2

a části p.p.č. 1534/42 o výměře cca 75 m2, vše v k.ú. Šumperk, budoucí kupující REAL 
SYSTEM DEVELOPMENT a. s., se sídlem Petrovice, Lessnerova 263, Praha, PSČ 109 00.
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0036/2008/Vr ze dne 7. 1. 2009 
ve znění dodatku č. 1, 2, 3, smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne 10. 7. 2009 a smlouvy obch 
0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010 a dodatku ze dne 16. 1. 2012, které spočívají:



ZM 17 – 20.09.2012

9

- v posunutí termínu zahájení výstavby jednotlivých etap výstavby a jejich následných 
kolaudací. Nově tedy první etapa výstavby bude zahájena v dubnu 2013 a kolaudována 
nejpozději do 31. 12. 2013, druhá etapa bude zahájena v dubnu 2014 a kolaudována 
nejpozději do 31. 12. 2014, třetí etapa bude zahájena v dubnu 2015 a kolaudována 
nejpozději do 31. 12. 2015

- v posunutí termínu převodu vlastnického práva k pozemkům po jednotlivých etapách, nově 
tedy 1. etapa do 30. 4. 2014, 2. etapa do 30. 4. 2015 a 3. etapa do 30. 4. 2016

- posunutí termínu úhrady zálohy na kupní cenu ze smlouvy Obch/0035/2009/ z termínu 
nejpozději do 31. 12. 2011 nově nejpozději do 30. 4. 2014

- budoucí prodávající neuplatňuje vůči budoucímu kupujícímu sjednanou úhradu smluvní 
pokuty ve výši 50.000,- Kč, která byla sjednána v případě nedodržení výstavby 
inženýrských sítí a komunikačního napojení ve stanoveném termínu. Smluvní pokuta bude 
uplatněna vždy při nedodržení termínu kolaudace výstavby inženýrských sítí a 
komunikačního napojení v jednotlivých etapách

- další podmínky stanovené usnesením ZM č. 873/08, ve znění usnesení ZM
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, usnesení 
ZM č. 1850/10, usnesení ZM č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010 a usnesení ZM č. 371/11 ze 
dne 22. 9. 2011 neuvedená v tomto usnesení, zůstávají nezměněny

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

689/12 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1632/10 v k.ú. Šumperk

bere na vědomí
skutečnost, že budoucí kupující p.p.č. 1632/10 o výměře 840 m2 v k.ú. Šumperk,
J. N., Šumperk, odstoupil od uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy o zřízení 
práva provést stavbu, označené jako obch/0030/2008 ze dne 15. 9. 2008 ve znění dodatku 
ze dne 16. 7. 2009, dodatku ze dne 16. 2. 2010 a dodatku ze dne 16. 5. 2011 se závazkem 
budoucího prodávajícího, že vrátí složenou zálohu na kupní cenu.

690/12 MJP - budoucí prodej pozemků u domů Reissova 23 a 25, Šumperk

ruší
usnesení ZM č. 488/12 ze dne 26. 1. 2012 z důvodu, že nebyla smlouva, která byla 
vyhotovena v souladu s usnesením ZM č. 488/12 ze dne 26. 1. 2012 podepsána budoucími 
kupujícími M. a D. N., Hoštejn.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

691/12 MJP - budoucí prodej pozemků u domů Reissova 23 a 25, Šumperk 

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 28. 7. 2011 do 15. 8. 2011 dle usnesení rady města č. 1277/11 ze dne 21. 7. 2011,
budoucí prodej p.p.č. 1999/5 o výměře 309 m2 a st.p.č. 1594/2 o výměře 401 m2, dle 
měřičského náčrtu p.p.č. 3202 o výměře 42 m2, p.p.č. 3204 o výměře 77 m2, p.p.č. 3203
o výměře 51 m2, p.p.č. 1999/41 o výměře 60 m2, p.p.č. 1999/40 o výměře 54 m2, p.p.č. 
1999/39 o výměře 58 m2, p.p.č. 1999/38 o výměře 55 m2, p.p.č. 1999/5 o výměře 118 m2 a 
st.p.č. 1594/2 o výměře 209 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: vstup a vjezd k domu Reissova 23 a 25, zahrada k domu Reissova 23
- budoucí kupující: J. Č., p.p.č. 1999/38, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 

1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, D. S., p.p.č. 1999/41, 
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spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/10 na p.p.č. 3202, P. V., p.p.č. 3203, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, E. W., p.p.č. 1999/5, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/10 na p.p.č. 3202, všichni bytem Šumperk, M. a L. H., p.p.č. 1999/39, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 
3202, bytem Rapotín, T. P., p.p.č. 3204, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 
1594/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, bytem Libina, M. T., p.p.č. 
1999/40, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1594/2 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, bytem Vikýřovice, M. a E. Č., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/10 na p.p.č. 3202, Z. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 
3202, všichni bytem Šumperk, a A. L., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 
3202, bytem Šumperk

- kupní cena: 300,- Kč/m2

- budoucí prodávající uznává, že kupní cena u manželů Č., Z. K. a A. L. a min. 1. splátka na 
kupní cenu ostatních budoucích kupujících byla uhrazena před podpisem této smlouvy, 
dále bude kupní cena hrazena v pravidelných měsíčních splátkách s poslední splátkou 
nejpozději do 30. 6. 2013

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny všemi kupujícími, 
nejpozději do 30. 9. 2013

- pokud nebudou hrazeny budoucími kupujícími splátky ve stanoveném termínu, sjednává si 
budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit a předmět prodeje bude rozdělen mezi 
kupující, kteří kupní cenu uhradili tak, aby nezůstal budoucímu prodávajícímu jakýkoliv 
podíl na sjednaném předmětu prodeje

- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
- smlouva budoucí kupní musí být podepsána všemi budoucími kupujícími nejpozději do

31. 10. 2012, pokud podepsána nebude, bude záměr města prodat pozemky dle tohoto 
usnesení zrušen, složené zálohy na kupní cenu budou vráceny a další užívání pozemku 
bude sjednáno samostatnými nájemními smlouvami

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

692/12 MJP - ukončení smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. OBCH/0048/2008 ze dne
1. 12. 2008 se společností EKOZIS s. r. o.

schvaluje
ukončení smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. OBCH/0048/2008 ze dne 1. 12. 2008 
uzavřené mezi:

Budoucí dárce: EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01,
IČ 41031024

Budoucí obdarovaný: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461

Předmět budoucího daru: část pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice o celkové 
výměře cca 2 040 m2, včetně vybudovaného díla komunikace, 
chodníku, parkovacího stání a zelených pásů, dle přiloženého 
zakreslení inženýrských sítí na pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Horní 
Temenice

Způsob ukončení: písemnou dohodou

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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693/12 MJP - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností EKOZIS s. r. o. 
(lokalita Hrabenovská v Šumperku)

schvaluje
vydání příslibu odkoupení části pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice o celkové výměře 
cca 2 040 m2, včetně vybudovaného díla komunikace, chodníku, parkovacího stání a zelených 
pásů, dle přiloženého zakreslení inženýrských sítí na pozemku p.č. 102/1 a pozemku 1200/1 
v k.ú. Horní Temenice

Budoucí prodávající: EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01,
IČ 41031024

Budoucí kupující: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461

Předmět budoucí koupě: část pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice o celkové výměře
cca 2 040 m2, včetně vybudovaného díla komunikace, chodníku, parkovacího stání a zelených 
pásů, dle přiloženého zakreslení inženýrských sítí na pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Horní 
Temenice, a dále dílo komunikace vybudované na pozemku p.č. 1200/1 v k.ú. Horní Temenice

Kupní cena: 1.000,- Kč k celku (cena za pozemky činí částku 500,- Kč, od DPH osvobozeno dle 
§ 56 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění platném k uzavření smlouvy, cena za 
inženýrské sítě činí částku 200,- Kč + DPH, cena za dílo místní komunikace činí částku
300,- Kč + DPH

Obecné podmínky 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 
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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)

Další podmínky pro převod:

- budoucí prodávající na své náklady zajistí po vybudování díla vyhotovení geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku, kterým budou odděleny části pozemku p.č. 102/1 a p.č. 
1200/1 v k.ú. Horní Temenice, na kterých bude vybudována komunikace, chodníky, 
parkovací stání a zelené pásy

- budoucí prodávající do 90 dnů po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu požádá 
budoucího kupujícího o uzavření vlastní kupní smlouvy a současně předloží geometrický 
plán pro rozdělení pozemku

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů ode doručení písemné žádosti budoucího 
prodávajícího o uzavření vlastní kupní smlouvy, včetně geometrického plánu pro rozděleni 
pozemku, nejpozději však do 30. 6. 2014

- budoucí prodávající splní podmínky společnosti Podniky města Šumperka uvedené ve 
vyjádření této společnosti ze dne 9. 10. 2008, které budou zakomponovány do smlouvy
o budoucí smlouvě kupní

- město Šumperk na vlastní náklady vyhotoví smlouvu o budoucí smlouvě kupní, vlastní 
kupní smlouvu. Budoucí prodávající uhradí správní poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

694/12 MJP - koncepce prodeje domů ve vlastnictví města Šumperka v letech 2013-2014

bere na vědomí
informaci o stavu domů or. ozn. nám. Míru 26, Gen. Svobody 1, Hlavní třída 12 a 23
a 17. listopadu 3 a 5, Šumperk.

695/12 MJP - koncepce prodeje domů ve vlastnictví města Šumperka v letech 2013-2014

neschvaluje
prodávat domy or. ozn. nám. Míru 26, Gen. Svobody 1, Hlavní třída 12 a 23 a 17. listopadu
3 a 5, Šumperk, a schvaluje ponechat stávající domy na seznamu neprodejných domů 
v majetku města Šumperka v letech 2013–2014.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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696/12 MJP - vyhlášení moratoria na prodej pozemků při ul. Javoříčko, stanovení kupní ceny 
(or. lokalita Javoříčko)

ruší
usnesení ZM č. 68/10 ze dne 9. 12. 2010 k datu 20. 9. 2012.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

697/12 MJP - vyhlášení moratoria na prodej pozemků při ul. Javoříčko, stanovení kupní ceny 
(or. lokalita Javoříčko)

schvaluje
vyhlásit moratorium na prodej souboru pozemků při ul. Javoříčko z důvodu budoucí investice 
města – rozšíření ulice, včetně parkování a plánované rekonstrukce kanalizačního řadu s tím, 
že vyhlášené moratorium bude v platnosti do 31. 12. 2015.
V případě zrušení moratoria na prodej pozemků v dané lokalitě bude kupní cena stanovena 
300,- Kč/m2. 

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

698/12 Chodník při ulici Bohdíkovské, Šumperk

ukládá RM
začlenit do rozpočtu roku 2013 částku 2.000 tis. Kč na vybudování první části chodníku
(od křižovatky s ul. Hrabenovskou po most v blízkosti domu č. p. 2951/13) na ul. Bohdíkovské 
v Temenici, včetně dešťové kanalizace.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

699/12 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2011/2012

bere na vědomí
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2011/2012.

700/12 Změna usnesení ZM č. 547/12 ze dne 26. 4. 2012

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 547/12 ze dne 26. 4. 2012, kterým bylo TJ Šumperk, Žerotínova 55, 
Šumperk, schváleno navýšení veřejné finanční podpory pro rok 2012 o 200 tis. Kč
na zvýšené provozní náklady v souvislosti s novými investicemi na Tyršově stadionu. Změna 
usnesení spočívá ve změně účelu použití, a to navýšení veřejné finanční podpory pro rok 2012
o 200 tis. Kč na dotaci investiční, ze které bude financováno technické zařízení pro údržbu 
areálu Tyršova stadionu.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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701/12 Projekt Partnerství Comenius Regio „Interaktivní vzdělávání v MŠ“
MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, 
IČ 00852091

schvaluje
podání žádosti o grant MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace,
IČ 00852091, na projekt Partnerství Comenius Regio „Interaktivní vzdělávání v MŠ“ v rámci 
Programu celoživotního učení.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

702/12 Projekt Partnerství Comenius Regio „Interaktivní vzdělávání v MŠ“
MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, 
IČ 00852091

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v letech 2013 až 2015 na zajištění 
spolufinancování projektu Partnerství Comenius Regio „Interaktivní vzdělávání v MŠ“ ve výši 
6 250 EUR.

Termín: 20.09.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

703/12 Vyjádření k podnětu P. K. na opravu komunikace č. III/44638 Vikýřovice – Nový Malín

bere na vědomí
dopis ředitele Správy silnic Olomouckého kraje ve věci opravy komunikace č. III/44638 
Vikýřovice – Nový Malín a odpověď starosty města Šumperka.

704/12 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 12. 7. 2012

bere na vědomí
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 12. 7. 2012.

705/12 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 13/2012 z jednání finančního výboru dne 10. 9. 2012.

706/12 Dopis M. N.

bere na vědomí
dopis M. N. č. j. 71664/2012 ze dne 19. 9. 2012.

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