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Spis. zn.: 84330/2012
č. j.: 84332/2012

U S N E S E N Í

z 18. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 15. 11. 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.

707/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
354/11, 361/11, 366/11, 436/11, 440/11, 486/12, 487/12, 512/12, 514/12, 572/12, 
573/12, 574/12, 575/12, 576/12, 578/12, 582/12, 583/12, 585/12, 586/12, 588/12, 
589/12, 620/12, 622/12, 623/12, 624/12, 626/12, 627/12, 628/12, 654/12, 655/12, 
656/12, 657/12, 659/12, 663/12, 668/12, 669/12, 671/12, 675/12, 676/12, 677/12, 
678/12, 684/12, 695/12, 696/12, 697/12, 700/12

708/12 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
prodloužení termínu usnesení:

1451/09 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  311/11 do 31.03.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  317/11 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  318/11 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  319/11 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  325/11 do 31.03.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  326/11 do 31.03.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  435/11 do 31.03.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  481/12 do 31.01.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  516/12 do 31.01.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  530/12 do 31.03.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  571/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  577/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  584/12 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  621/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  658/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  670/12 do 31.12.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel
  701/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Zapletal
  702/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Zapletal

709/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 1679/10 ze dne 17. 6. 2010

ruší
usnesení ZM č. 1679/10 ze dne 17. 6. 2010 z důvodu nesplnění termínů daných usnesením 
ze strany kupujícího.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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710/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 1906/10 ze dne 14. 10. 2010

ruší
usnesení ZM č. 1906/10 ze dne 14. 10. 2010 z důvodu nesplnění termínů daných usnesením 
ze strany kupujícího.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

711/12 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 386/11 ze dne 3. 11. 2011

ruší
usnesení ZM č. 386/11 ze dne 3. 11. 2011 z důvodu nesplnění termínů daných usnesením
ze strany kupujícího.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

712/12 Ceny města Šumperka za rok 2012

schvaluje
časový harmonogram pro udílení Cen města Šumperka za rok 2012.

Termín: 13.04.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

713/12 Ceny města Šumperka za rok 2012

schvaluje
vylosování deseti navrhovatelů ocenění na Ceny města Šumperka za rok 2012 s tím, že každý 
vylosovaný obdrží dvě vstupenky na slavnostní večer.

Termín: 28.02.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

714/12 Ceny města Šumperka za rok 2012

schvaluje
prodej vstupenek na Ceny města Šumperka za rok 2012 pro veřejnost (39 míst ve 4. a 5. řadě 
a 14 míst na balkoně). Prodejní cena jedné vstupenky je 60,- Kč.

Termín: 13.04.2013
Zodpovídá: Ing. Zapletal

715/12 Darovací smlouva mezi Olomouckým krajem a městem Šumperkem a dodatek č. 3 
ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082

schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a městem Šumperkem, jejímž 
předmětem je dar movitého majetku v celkové zůstatkové hodnotě k 31. 12. 2012 v částce 
102.041,- Kč, umístěného v Domě dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2. 

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal
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716/12 Darovací smlouva mezi Olomouckým krajem a městem Šumperkem a dodatek č. 3 
ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082

schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Šumperk, Komenského 9, IČ 00852082, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2005 a dodatku č. 2 ze dne 12. 7. 2012.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

717/12 Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, 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. 4/2012, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Termín: 01.01.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

718/12 Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

vydává
v souladu s ustanoveními § 10 písm. a), b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012,
o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Termín: 01.01.2013
Zodpovídá: PaedDr. Holub

719/12 Žádost o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace školní zahrady při ZŠ Šumperk,
8. května 63" do Operačního programu Životní prostředí (Osa 6)

schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace školní zahrady při ZŠ Šumperk, 8. května 63", 
do Operačního programu Životní prostředí. Žadatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, 
IČ 00852317. 

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

720/12 Žádost o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace školní zahrady při ZŠ Šumperk,
8. května 63" do Operačního programu Životní prostředí (Osa 6)

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2014 na poskytnutí příspěvku 
na spolufinancování vlastního podílu žadatele projektu "Revitalizace školní zahrady při ZŠ 
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Šumperk, 8. května 63" z rozpočtu města v roce 2014 ve výši 25 % celkových způsobilých 
výdajů projektu, tj. 550.908,- Kč.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

721/12 Žádost o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace školní zahrady při ZŠ Šumperk,
8. května 63" do Operačního programu Životní prostředí (Osa 6)

schvaluje
poskytnutí půjčky na předfinancování realizace projektu "Revitalizace školní zahrady při ZŠ 
Šumperk, 8. května 63" v roce 2014 ve výši max. 1.652.725,- Kč.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

722/12 Žádost o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace školní zahrady při ZŠ Šumperk,
8. května 63" do Operačního programu Životní prostředí (Osa 6)

schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2014 na poskytnutí příspěvku 
na spolufinancování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 355.333,- Kč.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Zapletal

723/12 MJP - nabídka na odkoupení nemovitostí – stavba bez čp/če na pozemku st.p.č. 
1762 a pozemek st.p.č. 1762 v k.ú. Šumperk

neschvaluje
využít nabídky na odkoupení nemovitostí - stavba bez čp/če na pozemku st.p.č. 1762 a 
pozemek st.p.č. 1762 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví ČR – právo hospodaření Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, IČ 69797111, za kupní cenu min. 2.965.000,- Kč. 

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

724/12 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27 - změna uživatele a budoucího kupujícího bytu 
č. 2922/1 v domě Prievidzská 25, Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu mezi R. K. bytem Šumperk, na straně jedné a městem Šumperk na straně 
druhé, kterou se ke dni 31. 12. 2012 zruší Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu 
vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod 
domem, na budoucí převod bytu č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25.
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytové 
jednotky č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská
č. p. 2922/25 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod 
domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperk a budoucími nabyvateli manžely
T. a V. K., prvý bytem Rejhotice, druhá bytem Šumperk. Smlouva bude uzavřena s účinností od 
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1. 1. 2013. Předmětem smlouvy je budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/1
v I. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25 včetně 
příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku pod domem.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

725/12 MJP - změna označení účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejichž předmětem je byt č. 10 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
změnu označení účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 10/08 uzavřené dne 
31. 10. 2008 mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, 
zastoupeném starostou Mgr. Zdeňkem Brožem jako budoucím prodávajícím a S. S., bytem 
Skorošice, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je byt č. 2958/10 v domě 
nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku. Změna spočívá ve změně označení účastníka smlouvy
o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 10/08, kdy na straně budoucího kupujícího bude namísto 
S. S. uvedena S. H. a dále ve změně bydliště ze Skorošice na Šumperk, s ohledem na změnu 
příjmení a trvalého bydliště z důvodu uzavření sňatku.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

726/12 MJP - správa majetku – odpis pohledávky

schvaluje
odpis pohledávky v celkové výši 61.451,- Kč za zemřelým J. H., vzniklé neuhrazením 
nájemného, služeb a nákladů řízení, spojených s užíváním bytu na adrese Myslbekova, 
Šumperk. 

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

727/12 MJP - uzavření souhlasného prohlášení s Českou republikou – Pozemkovým fondem 
ČR k pozemku p.č. 478/9 v k.ú. Dolní Temenice

schvaluje
uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Šumperk, se  sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, a Českou republikou -  Pozemkovým fondem České republiky, se  
sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, PSČ 130 00, IČ 45797072, na základě kterého 
dojde k zápisu vlastnického práva k pozemku p.č. 478/9 o výměře 65 m2 v k.ú. Dolní 
Temenice do katastru nemovitostí ve prospěch města Šumperka. 

Termín: 30.06.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

728/12 MJP - majetkové narovnání užívání pozemků u objektu krematoria v Šumperku

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 162/11 ze dne 10. 3. 2011, kterým byl schválen příslib prodeje st.p.č. 
4323, části p.p.č. 589/3 a části p.p.č. 589/4, vše v k.ú. Šumperk, společnosti Moravské 
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krematorium s. r. o. se sídlem Zábřežská 2076/78, Šumperk, IČ 27802183. Účel příslibu 
prodeje: pozemek pod stavbou krematoria a zázemí k objektu.
Změnou dochází: 
- k posunutí termínu úhrady kupní ceny 2. splátky z termínu 30. 10. 2012 na nově 

stanovený termín 30. 4. 2013 a posunutí termínu úhrady kupní ceny 3. splátky z termínu 
30. 6. 2013 na nově stanovený termín 31. 12. 2013

- budoucí prodávající uznává slevu na kupní cenu ve výši 80.000,- Kč, jako zápočet 
poměrné části vynaložených nákladů na údržbu a úpravu p.p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk 
(vstupní schody od parkoviště po výhradně účelové schody k objektu krematoria a 
pozemek mezi vsypovou loučkou a objektem krematoria), která není předmětem 
pronájmu, a povinnost údržby tak nese vlastník pozemku, tj. město Šumperk

- sleva z kupní ceny bude odečtena ve 3. splátce
- budoucí kupující se zaváže, že společně se zveřejněným předmětem budoucího prodeje 

odkoupí do svého vlastnictví i část pozemku p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk, která odpovídá 
zastavěné části pozemku schody, které jsou výhradně účelovými schody k objektu na 
st.p.č. 4323 v k.ú. Šumperk, přičemž podmínky prodeje budou dány samostatně 
schváleným usnesením prodeje v rámci realizace budoucího prodeje dle již zveřejněného 
předmětu prodeje a uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní označené jako 
obch/0030/2011 ze dne 1. 6. 2011

- budoucí prodávající sjedná ve smlouvě budoucí kupní obch/0030/2011 právo pozemky 
užívat v rozsahu sjednaného budoucího prodeje

- k posunutí termínu převedení vlastnického práva k pozemku z termínu 31. 12. 2013 nově 
na nejpozději do 30. 4. 2014

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

729/12 MJP - změna usnesení ZM č. 222/07 ze dne 12. 4. 2007 ve znění usnesení ZM
č. 558/07 ze dne 13. 12. 2007, usnesení ZM č. 964/08 ze dne 11. 12. 2008, 
usnesení ZM č. 1289/09 ze dne 6. 8. 2009 a usnesení ZM č. 376/11 ze dne
22. 9. 2011 – vydaný příslib prodeje – výstavba bytových domů v lokalitě za 
katastrálním úřadem při ul. Americké, budoucí kupující SAN - JV s. r. o., Lidická 56, 
Šumperk

schvaluje
změnu usnesení č. 222/07 ze dne 12. 4. 2007 a usnesení ZM č. 558/07 ze dne
13. 12. 2007, usnesení ZM č. 964/08 ze dne 11. 12. 2008, usnesení ZM č. 1289/09 ze dne 
6. 8. 2009 a usnesení ZM č. 376/11 ze dne 22. 9. 2011, kterými 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 2567/56, Šumperk, IČ 64618961. Účel příslibu 
prodeje: bytová výstavba včetně příjezdových komunikací a chodníků.
Změnou dojde k nově stanovenému termínu v doplněném ustanovení, které je obsahem 
dodatku č. 4 ze dne 16. 1. 2012, kde se nově stanovuje termín předložení územního 
rozhodnutí na výstavbu z termínu 30. 6. 2012 nově na 30. 9. 2013 s tím, že tento termín je 
konečný. V případě nepředložení územního rozhodnutí na výstavbu bude budoucím 
prodávajícím, tj. městem Šumperk, uplatněno právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

730/12 MJP - změna usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010 – výstavba při ul. Langrově

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1480/10 ze dne 28. 1. 2010 ve znění usnesení ZM č. 1585/10 a 
usnesení ZM č. 1586/10 ze dne 22. 4. 2010, kterými byl schválen příslib prodeje p.p.č. 2346 
o výměře 683 m2, st.p.č. 469/2 o výměře 320 m2, st.p.č. 454/2 o výměře 162 m2, včetně 
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stavby občanského vybavení bez č. p., části p.p.č. 276/9 o výměře cca 700 m2 a části p.p.č. 
2347 o výměře cca 660 m2, včetně porostů a oplocení na pozemcích, vše v k.ú. Šumperk, 
společnosti SAN-JV s. r. o. se sídlem Lidická 2567/56, Šumperk, IČ 64618961. Účel příslibu 
prodeje: výstavba parkovacího domu, polyfunkčních domů.
Změna spočívá v doplnění usnesení o text: 
- budoucí kupující neuplatňuje, z důvodu nepředložení územního a stavebního rozhodnutí na 

výstavbu dle schváleného účelu prodeje, právo odstoupení od smlouvy označené jako 
obch/0028/2010 ze dne 29. 6. 2010 ve znění dodatku ze dne 10. 6. 2011

- budoucí kupující se zaváže, že nejpozději k datu 30. 4. 2013 předloží ZM odsouhlasený 
komisí AVUR a dopravy a odborem RUI nově zpracovaný záměr dostavby ul. Langrovy   

- pokud nebude záměr k datu 30. 4. 2013 budoucím kupujícím předložen ke schválení 
v ZM, bude budoucím prodávajícím uplatněno právo odstoupení od smlouvy v celém 
rozsahu

- další termíny stanovené smlouvou se neupravují a budou upraveny v souladu s nově 
schváleným záměrem dostavby ul. Langrovy

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

731/12 MJP - budoucí prodej p.p.č. 546/5 o výměře 195 m2 v k.ú  Šumperk (or. zahrada za 
domem Myslbekova 26)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 7. 2012 do 18. 7. 2012 dle usnesení rady města č. 2589/12 ze dne 28. 6. 2012, 
budoucí prodej p.p.č. 546/5 o výměře 195 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu Myslbekova 26
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši

min. 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po 
dobu 11 měsíců

- budoucí kupující: M. K., Šumperk
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději

k datu 31. 5. 2014
- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 

nájemné
Termín: 30.04.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

732/12 MJP - prodej p.p.č. 399 o výměře 123 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada za domem 
Radniční 9)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 7. 2012 do 18. 7. 2012 dle usnesení rady města č. 2593/12 ze dne 28. 6. 2012, prodej  
p.p.č. 399 o výměře 123 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu Radniční 253/9, Šumperk
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: M. N., spoluvlastnický podíl ve výši 1/2, D. T., spoluvlastnický podíl ve výši 1/2, 
oba bytem 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 kolku 

Termín: 30.04.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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733/12 MJP - prodej pozemků u domu Denisova 3, Šumperk

ruší
usnesení ZM č. 530/12 ze dne 15. 3. 2012, kterým byl schválen budoucí prodej pozemků
u domu Denisova 3, Šumperk, z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

734/12 MJP - prodej pozemků u domu Denisova 3, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1676/11 ze dne 10. 11. 2011 a 
od 17. 9. 2012 do 3. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2805/12 ze dne 13. 9. 2012,   
budoucí prodej st.p.č. 1825/2 o výměře 401 m2, p.p.č. 1992/12 o výměře 287 m2 a část 
p.p.č. 1992/10 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši

min. 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po 
dobu 11 měsíců 

- budoucí kupující: O. I., Ostrava, podíl o velikosti 1/12 na p.p.č. 3234/1 a podíl o velikosti 
1/4 na p.p.č. 1992/31, P. S., Praha, podíl o velikosti 1/12 na p.p.č. 3234/1 a podíl
o velikosti 1/4 na p.p.č. 1992/31, E. H., Předměřice nad Jizerou, podíl o velikosti  1/12 na 
p.p.č. 3234/1 a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1992/31, F. K., podíl o velikosti  1/4 na 
p.p.č. 3234/1, p.p.č.  3234/2 a p.p.č. 1992/32, E. M., podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 
3234/1 a p.p.č. 1992/30, G. a D. S., podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 3234/1 a p.p.č. 
1992/12, všichni bytem Šumperk

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

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději
k datu 31. 3. 2014

- geometrický plán na rozdělení předmětu budoucího prodeje bude předložen budoucími 
kupujícími před vyhotovením smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

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

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

735/12 MJP - prodej části p.p.č. 1350/3,  dle GP p.p.č. 1350/96 o výměře 120 m2

v k.ú. Šumperk (or. za garážemi při ul. Uničovské)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 27. 8. 2012 do 12. 9. 2012 dle usnesení rady města č. 2656/12 ze dne 23. 8. 2012, 
prodej části p.p.č. 1350/3, dle GP p.p.č. 1350/96 o výměře 120 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: technické zázemí k domu na st.p.č. 1350/52 v k.ú. Šumperk
- kupní cena: 250,- Kč/m2

- kupující: J. a D. H., Šumperk
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva 
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- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu

Termín: 30.04.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

736/12 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1171/4 o výměře 328 m2 v k.ú. Šumperk (or. zahrada
u domu M. R. Štefánika 22)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 2. 7. 2012 do 18. 7. 2012 dle usnesení rady města č. 2577/12 ze dne 28. 6. 2012, 
budoucí prodej  p.p.č. 1171/4 o výměře 328 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši

min. 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po 
dobu 11 měsíců 

- budoucí kupující: S. L., podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 1171/4, J. S., podíl o velikosti  1/7 na 
p.p.č. 1171/4, K. V., podíl o velikosti  1/7 na p.p.č. 1171/4, všichni bytem Šumperk, 
Vašíček-pekařství a cukrářství, s. r. o., se sídlem Sušilova 1293/50, Zábřeh, IČ 25396820, 
podíl o velikosti 1/7 na p.p.č. 1171/4, M. Ž., Javorník, podíl o velikosti  1/7 na p.p.č. 
1171/4, P. H., Přerov, podíl o velikosti  1/7 na p.p.č. 1171/4, a J. V., Šumperk, podíl
o velikosti 1/7 na p.p.č. 1171/4

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

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100% kupní ceny, nejpozději
k datu 31. 3. 2014  

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

Termín: 30.04.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

737/12 MJP - prodej části p.p.č. 555/9 o výměře 2 m2 a části p.p.č. 555/27 o výměře
128 m2, vše v k.ú. Šumperk, dle GP p.p.č. 555/33 o výměře 130 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. zahrada u domu Vančurova 28)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 17. 9. 2012 do 3. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2792/12 a č. 2793/12 ze dne
13. 9. 2012, prodej části p.p.č. 555/9 o výměře 2 m2 a části p.p.č. 555/27 o výměře 128 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, dle GP nově p.p.č. 555/33 o výměře 130 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domu
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: I. K., Šumperk
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vkladu vlastnického práva do katastru v hodnotě 1.000,- Kč kolku

Termín: 30.04.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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738/12 MJP - realizace příslibu prodeje pozemků u domu Reissova 21, Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5263/10 ze dne 13. 5. 2010 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 1796/10 ze dne 16. 9. 2010 a č. 409/11 ze dne
3. 11. 2011, kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 1999/6 a části 
st.p.č. 1595/2, dle GP nově p.p.č. 1999/26 o výměře 70 m2, p.p.č. 1999/25 o výměře 36 m2, 
p.p.č. 1999/24 o výměře 35 m2, p.p.č. 1999/23 o výměře 78 m2, p.p.č. 1999/6 o výměře
81 m2 a st.p.č. 1595/2 o výměře 359 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada a vymezený prostor k domu Reissova 21, Šumperk
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 0070/2008... 300,- Kč/m2

- prodávající uhradí doplatek kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- kupující: M. A., podíl o velikosti 2471/10000 na st.p.č. 1595/2 a p.p.č. 1999/23, bytem 

Šumperk, Z. R., podíl o velikosti 1228/10000 na st.p.č. 1595/2 a 1999/25, bytem 
Šumperk, I. V., podíl o velikosti 2655/10000 na st.p.č. 1595/2 a p.p.č. 1999/6, B. a J. K., 
podíl o velikosti 1157/10000 na st.p.č. 1595/2 a p.p.č. 1999/24, oba bytem Bludov, a
D. Š., podíl o velikosti 2489/10000 na st.p.č. 1595/2 a p.p.č 1999/26

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

Termín: 30.04.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

739/12 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1632/2 o výměře 906 m2, st.p.č. 1223/2 o výměře
67 m2, st.p.č. 1224/2 o výměře 107 m2, dle GP nově p.p.č. 1632/2 o výměře
100 m2, p.p.č. 1632/16 o výměře 146 m2, p.p.č. 1632/17 o výměře 63 m2,
p.p.č. 1632/18 o výměře 63 m2, p.p.č. 1632/19 o výměře 58 m2, p.p.č. 1632/20
o výměře 59 m2, p.p.č. 1632/21 o výměře 65 m2, p.p.č. 1632/22 o výměře 70 m2, 
p.p.č. 1632/24 o výměře 69 m2,  p.p.č. 1632/25 o výměře 59 m2,  st.p.č. 1223/2
o výměře 162 m2 a st.p.č. 1224/2 o výměře 148 m2, vše v  k.ú. Šumperk (or. zahrada 
u domů F. L. Věka 1 a 3)

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, 
budoucí prodej p.p.č. 1632/2 o výměře 906 m2, st.p.č. 1223/2 o výměře 67 m2, st.p.č. 
1224/2 o výměře 107 m2, dle GP nově p.p.č. 1632/2 o výměře 100 m2, p.p.č. 1632/16
o výměře 146 m2, p.p.č. 1632/17 o výměře 63 m2, p.p.č. 1632/18 o výměře 63 m2, p.p.č. 
1632/19 o výměře 58 m2, p.p.č. 1632/20 o výměře 59 m2, p.p.č. 1632/21 o výměře 65 m2, 
p.p.č. 1632/22 o výměře 70 m2, p.p.č. 1632/24 o výměře 69 m2, p.p.č. 1632/25 o výměře
59 m2, st.p.č. 1223/2 o výměře 162 m2 a st.p.č. 1224/2 o výměře 148 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:
- účel prodeje: zahrada k domům F. L. Věka 1 a 3, Šumperk
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy bude budoucími kupujícími uhrazena

1. splátka na kupní cenu ve výši min. 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena 
hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců 

- budoucí kupující: J. D., p.p.č. 1632/24, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 
1224/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/25, bytem Šumperk, J. H., 
p.p.č. 1632/22, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 1224/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/25, S. a D. J., p.p.č. 1632/20, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/5 na st.p.č. 1224/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/25, 
bytem Šumperk, A. Š., p.p.č. 1632/21, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 
1224/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/2, bytem Vikýřovice, H. T., 
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p.p.č. 1632/19, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 1224/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 1632/25, bytem Šumperk, Z. a J. F., spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/10 na st.p.č. 1223/2, bytem Šumperk, J. W., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/10 na st.p.č. 1223/2, bytem Šumperk, L. K., p.p.č. 1632/17 a spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/5 na st.p.č. 1223/2, bytem Šumperk, L. K., p.p.č. 1632/2 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 1223/2, Šumperk, V. P., p.p.č. 1632/16 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 1223/2, bytem Šumperk, M. Z., p.p.č. 1632/18 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti  1/5 na st.p.č. 1223/2, bytem Šumperk

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

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději
k datu 30. 9. 2014  

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

Termín: 30.04.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

740/12 MJP - změna usnesení ZM č. 577/12 ze dne 26. 4. 2012 ve znění usnesení ZM
č. 683/12 ze dne 20. 9. 2012 (or. zahrada u domu Janošíkova 9)

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 577/12 ze dne 26. 4. 2012 ve znění usnesení ZM č. 683/12 ze                
dne 20. 9. 2012, kterými byl schválen budoucí prodej st.p.č. 1202/2 v k.ú. Šumperk, 
spočívající: 
- v posunutí stanoveného termínu provedení opravy oplocení budoucími kupujícími

z termínu 30. 11. 2012 nově na 30. 6. 2013 
- v posunutí termínu převodu vlastnického práva z data 31. 12. 2013 nově na 31. 3. 2014
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 577/12 ze dne 26. 4. 2012 ve znění usnesení 
ZM č. 683/12 ze dne 20. 9. 2012 zůstávaní beze změny.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

741/12 MJP - výkup pozemku p.č. 1950/33 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk (pozemek pod 
komunikací na ulici Gen. Krátkého)

schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 1950/33 o výměře 7 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace na ulici

Gen. Krátkého
- prodávající: H. M., Šumperk
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 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
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující 

město Šumperk

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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742/12 MJP - prodej p.p.č. 457 o výměře 1 016 m2 v  k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu 
Vančurova 3)

ruší
usnesení ZM č. 435/11 ze dne 15. 12. 2011 z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

743/12 MJP - prodej p.p.č. 457 o výměře 1 016 m2 v  k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu 
Vančurova 3)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 3. 10. 2011 do 19. 10. 2011 dle usnesení rady města č. 1543/11 ze dne 29. 9. 2011, 
prodej části p.p.č. 457, dle GP nově p.p.č. 457/1 o výměře 272 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: zázemí k domu Vančurova 3, Šumperk
- kupní cena: 300,- Kč/m2

- kupující: Z. a I. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 2000/10000, bytem Šumperk, V. a K. J., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 2000/10000, bytem Šumperk, P. a H. S., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 4000/10000, bytem Šumperk, a A. F., spoluvlastnický podíl o velikosti 
2000/10000, bytem Beroun-Město

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva, nejpozději do 30. 4. 2013

- pokud nebude kupní smlouva podepsána do 31. 3. 2012 a kupní cena uhrazena 
nejpozději do 30. 4. 2013, bude usnesení o prodeji za schválených podmínek prodeje 
zrušeno 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

744/12 MJP - prodej p.p.č. 457 o výměře 1 016 m2 v  k.ú. Šumperk (or. zahrada u domu 
Vančurova 3)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  
3.10.2011 do 19.10.2011 dle usnesení rady města č. 1543/11 ze dne 29. 9. 2011, budoucí 
prodej  části p.p.č. 457, dle GP nově p.p.č. 457/2 o výměře 744 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:
- účel prodeje: zahrada 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu smlouvy bude budoucími kupujícími uhrazena

1. splátka na kupní cenu ve výši min. 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena 
hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců 

- kupující: V. a K. J., spoluvlastnický podíl o velikosti 1935/10000, bytem Šumperk,
P. a H. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 8065/10000, bytem Šumperk

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny, nejpozději do
30. 4. 2014

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými budoucími kupujícími, sjednává si budoucí 
prodávající od smlouvy odstoupit se závazkem toho budoucího kupujícího, který splátky 
řádně platí, odkoupit neplacený podíl
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- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné

- s prodejem pozemku bude zřízeno ve prospěch města Šumperka, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, předkupní právo jako právo věcné a dále bude sjednána 
ve prospěch města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, smluvní 
pokuta ve výši 500.000,- Kč pro případ zastavění pozemku p.č. 457/2 v k.ú. Šumperk 
(netýká se garáží a staveb povolovaných podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, § 103 odst. 1a) bod 1. a 5.

- smlouva o budoucí smlouvě kupní musí být ze strany budoucích kupujících podepsána 
nejpozději do 30. 4. 2013, jinak bude usnesení v plném rozsahu zrušeno

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

745/12 MJP - žádost nájemců nebytových jednotek v domě na ulici 8. května 22 ke způsobu 
úhrady kupní ceny

schvaluje
vyhovět žádosti nájemce jednotek č. 2 a č. 7 v domě č. p. 444 na st.p.č. 643/1 v k.ú. Šumperk 
(or. ozn. 8. května 22), kterým je občanské sdružení - nezisková organizace, a požadovat při 
prodeji jednotek úhradu 50 % stanovené kupní ceny z důvodu vykonávání obecně prospěšné 
činnosti. V kupní smlouvě bude sjednáno věcné předkupní právo pro případ prodeje i jiného 
zcizení nemovitostí s tím, že výkupní cena bude stanovena ve stejné výši, za kterou se 
uskutečnil prodej nemovitostí. Kupujícímu, za předpokladu že o to požádá, bude umožněno 
kupní cenu splácet za podmínky, že do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy uhradí 50 % kupní 
ceny a zbývající část bude hradit v pravidelných rovnoměrných splátkách až do úplného 
splacení kupní ceny, nejpozději však do 72 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující 
bude zavázán hradit každý rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke 
dni 31. 12. každého roku. Do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem 
zřízeno zástavní právo ve prospěch města Šumperka.   

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

746/12 MJP - žádost nájemců nebytových jednotek v domě na ulici 8. května 22 ke způsobu 
úhrady kupní ceny

schvaluje
vyhovět žádosti nájemce jednotky č. 6 v domě č. p. 444 na st.p.č. 643/1 v k.ú. Šumperk
(or. ozn. 8. května 22), kterým je obecně prospěšná společnost, a požadovat při prodeji 
jednotek úhradu stanovené kupní ceny sníženou o 55.000,- Kč (hodnota stavebních úprav 
provedených na náklady nájemce) z důvodu vykonávání obecně prospěšné činnosti. V kupní 
smlouvě bude sjednáno věcné předkupní právo pro případ prodeje i jiného zcizení nemovitostí 
s tím, že výkupní cena bude stanovena ve stejné výši, za kterou se uskutečnil prodej 
nemovitostí. Kupujícímu bude umožněno kupní cenu splácet za podmínky, že do 30 dnů od 
podpisu kupní smlouvy uhradí kupující 50 % kupní ceny a zbývající část bude hradit 
v pravidelných rovnoměrných splátkách až do úplného splacení kupní ceny, nejpozději však do 
72 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující bude zavázán hradit každý rok smluvní 
úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 31. 12. každého roku. Do úplného 
splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem zřízeno zástavní právo ve prospěch 
města Šumperka.   

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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747/12 MJP - žádost nájemců nebytových jednotek v domě na ulici 8. května 22 ke způsobu 
úhrady kupní ceny

schvaluje
vyhovět žádosti nájemců jednotek č. 1, 3, 4 a 5  v domě č. p. 444 na st.p.č. 643/1 v k.ú. 
Šumperk (or. ozn. 8. května 22) a umožnit jim jako kupujícím těchto jednotek kupní cenu 
splácet za podmínky, že do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy uhradí kupující 50 % kupní ceny 
a zbývající část budou hradit v pravidelných rovnoměrných splátkách až do úplného splacení 
kupní ceny, nejpozději však do 72 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující budou 
zavázáni hradit každý rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 
31. 12. každého roku. Do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem 
zřízeno zástavní právo ve prospěch města Šumperka.   

Termín: 15.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

748/12 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27 - změna uživatele a budoucího kupujícího bytu 
č. 2922/6 v domě Prievidzská 25, Šumperk

schvaluje
uzavřít dohodu mezi P. O., Šumperk, na straně jedné a městem Šumperk na straně druhé, 
kterou se ke dni 31. 12. 2012 zruší Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod domem, na 
budoucí převod bytu č. 2922/6 v II. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. 
Prievidzská č. p. 2922/25.
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytové 
jednotky č. 2922/6 v II. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská
č. p. 2922/25 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku pod 
domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperk a budoucími nabyvateli manžely
A. a M. O., oba bytem Chromeč. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2013. Předmětem 
smlouvy je budoucí převod vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/6 v II. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25 včetně příslušných podílů na 
společných částech domu a na pozemku pod domem.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

749/12 MJP - nabídka bezúplatného převodu částí pozemku p.č. 513/3 v k.ú. Šumperk

neschvaluje
využít nabídky bezúplatného převodu částí pozemku p.č. 513/3 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví 
ČR – právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, který tvoří funkční celek 
s objektem č. p. 554 na pozemku p.č. st. 4067 v k.ú. Šumperk a objektem řadových garáží na 
pozemku p.č.st. 4172 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví AVZO TSČ ČR Kutná Hora. 

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel
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750/12 MJP - bezúplatný převod z Olomouckého kraje  do vlastnictví města Šumperka – část 
p.p.č. 422 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Šumperk a bezúplatný převod části p.p.č. 
2044/1 o výměře cca 20 m2 z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví 
Olomouckého kraje (or. pozemek při ul. Okružní)

schvaluje
bezúplatné převzetí předmětu budoucího daru, a to části p.p.č. 422 o výměře cca 35 m2

v k.ú. Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy, Základní školy a 
Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3, do vlastnictví města Šumperka, nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, a současně schvaluje, v souladu se zveřejněným záměrem 
bezúplatného převodu části p.p.č. 2044/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Šumperk od
24. 10. 2011 do 9. 11. 2011 dle usnesení rady města Šumperka č. 1602/11 ze dne
20. 10. 2011 z vlastnictví města Šumperka, nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, 
bezúplatný převod budoucího daru, a to části p.p.č. 2044/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. 
Šumperk, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední školy, Základní školy a 
Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3 za podmínky, že řádné darovací smlouvy budou uzavřeny 
do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „ Rekonstrukce 
ulic Okružní a Ztracená v Šumperku“ kolaudována, nejpozději do 31. 3. 2014. Nabyvatelé 
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Termín: 30.06.2013
Zodpovídá: Ing. Suchomel

751/12 MJP - uzavření souhlasného prohlášení s Českou republikou – Pozemkovým fondem 
ČR k pozemku p.č. 3461 v k.ú. Nový Malín 

schvaluje
uzavřít souhlasné  prohlášení mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, a Českou republikou - Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, PSČ 130 00, IČ 45797072, na základě kterého dojde 
k zápisu vlastnického práva k pozemku p.č. 3461 o výměře 5 686 m2 v k.ú. Nový Malín do 
katastru nemovitostí ve prospěch města Šumperka.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Suchomel

752/12 Veřejnoprávní smlouva s obcí Ruda nad Moravou

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Ruda nad Moravou k zajištění ochrany majetku města 
Šumperka v k.ú. Hrabenov – objektu bez čp/če – jiná stavba, stojící na pozemku st.p.č. 392 
(rozhledna Háj).

Termín: 15.12.2012
Zodpovídá: Mgr. Brož

753/12 Plán zimní údržby 2012/2013

bere na vědomí
plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 
období 2012/2013.
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754/12 Dodatek č. 10 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh

schvaluje
dodatek č. 10 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

755/12 Dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh

schvaluje
dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

756/12 Dodatek č. 10 k veřejnoprávní smlouvě s městem Mohelnice

schvaluje
dodatek č. 10 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Mohelnice k zajištění výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: PaedDr. Holub

757/12 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 20. 9. 2012

bere na vědomí
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 20. 9. 2012.

758/12 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru dne 29. 10. 2012.

Ing. Marek Zapletal v. r.            Ing. Petr Suchomel v. r.
   1. místostarosta        2. místostarosta
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