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Spis. zn.: 6824/2008 

č. j.: 9957/2008 

U S N E S E N Í  

z 13. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 31. 1. 2008 
                                     

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. 
 
 

574/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
441/03, 462/03, 1249/05, 1497/05, 1550/06, 1674/06, 1698/06, 1700/06, 1730/06, 
1815/06, 58/06, 75/06, 76/06, 106/07, 132/07, 134/07, 137/07, 171/07, 174/07, 
186/07, 225/07, 227/07, 247/07, 265/07, 279/07, 280/07, 281/07, 282/07, 284/07, 
285/07, 287/07, 289/07, 291/07, 292/07, 293/07, 294/07, 296/07, 297/07, 298/07, 
299/07, 314/07, 317/07, 318/07, 319/07, 320/07, 321/07, 322/07, 323/07, 324/07, 
325/07, 326/07, 327/07, 328/07, 329/07, 330/07, 331/07, 332/07, 334/07, 335/07, 
336/07, 373/07, 377/07, 384/07, 387/07, 389/07, 390/07, 391/07, 392/07, 395/07, 
396/07, 397/07, 398/07, 400/07, 402/07, 404/07, 405/07, 406/07, 407/07, 408/07, 
409/07, 410/07, 413/07, 414/07, 415/07, 416/07, 417/07, 418/07, 420/07, 421/07, 
422/07, 423/07, 424/07, 426/07, 427/07, 429/07, 431/07, 434/07, 438/07, 439/07, 
441/07, 461/07, 462/07, 465/07, 469/07, 473/07, 479/07, 480/07, 481/07, 482/07, 
485/07, 487/07, 498/07, 499/07, 500/07, 504/07, 505/07, 509/07, 510/07, 511/07, 
512/07, 520/07, 521/07, 522/07, 529/07, 532/07, 554/07, 556/07, 559/07, 560/07, 
561/07, 562/07, 568/07, 569/07, 570/07, 571/07, 572/07 
 
 

575/08 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  569/03 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  971/04 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1423/05 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1583/06 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1831/06 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    31/06 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    54/06 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  118/07 do 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  135/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  136/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  168/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  175/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  176/07 do 30.04.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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  185/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  213/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  237/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  283/07 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  290/07 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  295/07 do 30.04.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  303/07 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  305/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  307/07 do 30.06.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  375/07 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  388/07 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  399/07 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  419/07 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  425/07 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  432/07 do 31.10.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  463/07 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  483/07 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  484/07 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  488/07 do 31.03.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

576/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 2244/02 

ruší 
usnesení ZM č. 2244/02 ze dne 11. 9. 2002 pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

577/08 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení č. 1004/04 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1004/04 ze dne 18. 11. 2004:  
vypustit z textu budoucího prodávajícího pod bodem  
1) Česká republika -  Lesy České republiky s. p., Přemyslova 19, č. p. 1106, 
Hradec Králové, a u předmětu budoucí koupě vypustit část pozemku p.č. 1495/2 
– ostatní plocha – vlastník Česká republika – Lesy ČR s. p. a část pozemku 
p.č. 2193/7 – Česká republika – Lesy ČR s. p. (2/7). 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

578/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 1729/06 

ruší 
usnesení ZM č. 1729/06 ze dne 27. 7. 2006 pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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579/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 48/06 

ruší 
usnesení ZM č. 48/06 ze dne 30. 11. 2006 pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

580/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 173/07 

ruší 
usnesení ZM č. 173/07 ze dne 8. 3. 2007 pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

581/08 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 394/07 

ruší 
usnesení ZM č. 394/07 ze dne 13. 9. 2007. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

582/08 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení č. 534/07 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 534/07 ze dne 13. 12. 2007, v němž se v textu „Smlouva 
o výpůjčce ze dne 1. 1. 2008“ změní datum na „28. 12. 2007“. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

583/08 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení č. 535/07 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 535/07 ze dne 13. 12. 2007, v němž se v textu „Smlouva 
o výpůjčce ze dne 1. 1. 2008“ změní datum na „28. 12. 2007“. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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584/08 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení č. 536/07 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 536/07 ze dne 13. 12. 2007, v němž se v textu „Smlouva 
o výpůjčce ze dne 1. 1. 2008“ změní datum na „28. 12. 2007“. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

585/08 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení č. 537/07 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 537/07 ze dne 13. 12. 2007, v němž se v textu „Smlouva 
o výpůjčce ze dne 1. 1. 2008“ změní datum na „28. 12. 2007“. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

586/08 Kontrola plnění usnesení – změna usnesení č. 538/07 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 538/07 ze dne 13. 12. 2007, v němž se v textu „Smlouva 
o výpůjčce ze dne 1. 1. 2008“ změní datum na „28. 12. 2007“. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

587/08 Rozpočet města Šumperka na rok 2008 

schvaluje 
rozpočet města Šumperka na rok 2008 dle předloženého materiálu 
 
příjmy celkem  653 179 tis. Kč 
výdaje celkem  630 503 tis. Kč 
 
výnosy z HČ celkem   27 046 tis. Kč 
náklady z HČ celkem   23 944 tis. Kč 
 
Rozpočty fondů města Šumperka:  sociálního 
                                                        životního prost ředí 
                                                        na úpravu zevnějšku    
 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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588/08 Opatření k nápravě na základě výsledků veřejnosprávní kontroly na místě 
konané u Sdružení přátel folkloru Severní Hané, Postřelmov 

schvaluje 
uložit odvod do rozpočtu města části poskytnutého grantu v roce 2006 na projekt 
XVI. Mezinárodní folklorní festival I.O.V. Šumperk 2006 ve výši 3.578,- Kč 
Sdružení přátel folkloru Severní Hané, P. O. BOX 17, 789 69 Postřelmov, 
IČ 60801158, a to z důvodu porušení čl. VI. a VIII. Smlouvy o poskytnutí grantu 
z rozpočtu Města Šumperka na rok 2006 ze dne 28. 3. 2006 a písm. U) Podmínek 
pro poskytování grantů z rozpočtu Města Šumperka z položky „Granty  
a dotace 2006“. 

Termín: 28.02.2008 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

589/08 Opatření  k nápravě na základě výsledků veřejnosprávní kontroly na místě 
konané u Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení  
a mateřské školy logopedické Schola Viva, o. p. s. 

schvaluje 
povinnost uzavírat písemné smlouvy při poskytování příspěvku z rozpočtu Města 
Šumperka subjektům, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem není Město 
Šumperk, ve kterých stanoví na jaký účel lze finanční prostředky použít, a jejímž 
podkladem bude žádost příjemce podepsaná statutárním zástupcem. Na příjemce 
se budou vztahovat „obecné podmínky pro poskytování ve řejné finanční podpory 
(mimo systém grantů a dotací) z rozpočtu Města Šumperka“. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

590/08 MJP - ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt 
č. 2 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu 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., Šumperk, a to ke dni 31. 1. 2008. Složenou zálohu 
na kupní cenu předmětného bytu zvláštního určení uhradí Město Šumperk E. O. 
do 14 dnů od uzavření výše uvedené dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě.  
 

Termín: 29.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

591/08 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 61 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/61 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucím kupujícím  
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I. D., Šumperk, a to ke dni 31. 1. 2008. I. D. 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 E. O., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/61 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s E. O., 
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 2. 2008.   
 
 

Termín: 29.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

592/08 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 14 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/14 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucí kupující M. H., 
Šumperk, a to ke dni 29. 2. 2008. M. H. 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 manžely A. a J. V., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/14 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, 
s manžely A. a J. V., Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od  
1. 3. 2008.   
 
 

Termín: 01.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

593/08 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 30 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/30 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, s budoucím kupujícím  
V. Š., Šumperk, a to ke dni 29. 2. 2008. V. Š., 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 vyrovnal s M. H. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/30 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku,  
s M. H., Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 3. 2008.   
 

Termín: 01.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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594/08 MJP - pozemky ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Města Šumperka v jiném 
k.ú. než Šumperk, Dolní Temenice a Horní Temenice 

bere na vědomí 
informativní materiál ohledně nemovitostí v jiném katastrálním území než je 
Šumperk, Dolní Temenice a Horní Temenice, kde jako vlastník nebo spoluvlastník 
je evidováno Město Šumperk. 

 

595/08 MJP - změna usnesení ZM č. 337/07 ze dne 21. 6. 2007 - uznání slevy z kupní 
ceny - prodej zahrady Rooseveltova 5 

schvaluje 
v souladu s usnesením ZM č. 337/07 ze dne 21. 6. 2007, kterým bylo schváleno 
vydání příslibu prodeje p.p.č. 1342/6 v k.ú. Šumperk, slevu z kupní ceny ve výši 
90.000,- Kč (částečná změna využití stavebního materiálu na výstavbu oplocení 
nemá na výši uznané slevy vliv) budoucím kupujícím, kteří jsou vlastníci bytových 
jednotek v domě Rooseveltova 5, Šumperk, z důvodu splnění podmínky 
budoucích kupujících, kdy se budoucí prodávající ve smlouvě o smlouvě budoucí 
kupní označené jako Obch 50/2007 zavázal uznat slevu z kupní ceny ve výši 
90.000,- Kč v případě, pokud bude k datu 31. 12. 2007 demontováno stávající 
oplocení a postaveno při ul. Rooseveltově oplocení nové.  
Sleva z kupní ceny bude sjednána mezi účastníky smlouvy obch 50/2007 
dodatkem č. 1. 

Termín: 30.04.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

596/08 MJP - prodej st.p.č. 6071 o výměře 8 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 14. 12. 2007 do 2. 1. 2008 dle usnesení rady města č. 1598/07 ze 
dne 6. 12. 2007, prodej st.p.č. 6071 o výměře 8 m2 v k.ú. Šumperk,  
za podmínek: 
- účel prodeje: pozemek pod stavbou rodinného domu ve vlastnictví kupujícího 
- kupující: V. P., Bohdíkov 
- kupní cena: 250,- Kč/m2, je vázána na investici účelové komunikace    
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  

1.000,- Kč, stanoveno přílohou č. 9 „Postupu...“, a správní poplatek za zápis 
vkladu vlastnického práva do KN 

 
Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

597/08 MJP - prodej části st.p.č. 1846/2 o výměře cca 16 m2 a části p.p.č. 1531/6  
o výměře cca 2 m2, vše 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. 1521/07 ze 
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dne 22. 11. 2007, prodej části st.p.č. 1846/2 o výměře cca 16 m2 a části  
p.p.č. 1531/6 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: rozšíření zahrady 
- kupující: L. M., Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2      
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši  

1.000,- Kč, stanoveno přílohou č. 9 „Postupu...“, a správní poplatek za zápis 
vkladu vlastnického práva do KN 

- kupující uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu, kterým bude 
předmětem prodeje vymezen 

- kupující je povinen respektovat práva ze smlouvy o zřízení věcného břemene 
chůze a jízdy vjezdu přes st.p.č. 1846/2 v k.ú. Šumperk  

 
Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

598/08 MJP - změna usnesení ZM č. 400/07 ze dne 13. 9. 2007 – příslib prodeje  
p.p.č. 532/9 v k.ú. Šumperk, výstavba rodinného domku 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 400/07 ze dne 13. 9. 2007, kterým bylo schváleno vydání 
příslibu prodeje p.p.č. 532/9 v k.ú. Šumperk J. a A. K., Vřesina, Pohoří. Změna 
spočívá v posunutí termínu předložení ohlášení stavby nebo pravomocného 
stavebního povolení na stavbu rodinného domu z termínu 31. 1. 2008 na nově 
stanovený termín 30. 4. 2008. 
Ostatní podmínky uvedené v usn. ZM č. 400/07 ze dne 13. 9. 2007 zůstávají beze 
změny. 

Termín: 29.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

599/08 MJP - prodej st.p.č. 1019/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Šumperk 

ruší 
usnesení ZM č. 466/07 ze dne 25. 10. 2007, kterým byl schválen prodej  
st.p.č. 1019/2 v k.ú. Šumperk, a to všem vlastníkům bytových jednotek v domě 
Šumperk, Bří Čapků 2. Dále se ruší usnesení ZM č. 520/07 ze dne 13. 12. 2007, 
kterým se schválila oprava usnesení ZM č. 466/07 – oprava nesprávného příjmení 
jednoho z kupujících. 
Důvodem rušení usnesení ZM č. 466/07 a usnesení ZM č. 520/07 je nově přijaté 
usnesení. 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

600/08 MJP - prodej st.p.č. 1019/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 4. 10. 2007 do 19. 10. 2007 dle usnesení rady města č. 1290/07 ze 
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dne 27. 9. 2007, prodej st.p.č. 1019/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Šumperk,  
za podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu Bří Čapků 2, Šumperk 
- kupující: P. D., podíl ve výši 1/5, R. B., podíl ve výši 1/5, všichni bytem 

Šumperk, T. a G. S., Sobotín, podíl ve výši 1/5, J. H., Šumperk, podíl ve výši 
1/5 a A. Ch., Šumperk, podíl ve výši 1/5 

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

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

smlouvy a správní poplatek v hodnotě  500,- Kč kolku 
 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

601/08 MJP - realizace příslibu prodeje – zahrada u domu K. H. Máchy 4, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 18. 5. 2006 do 2. 6. 2006 dle usnesení rady města č. 4582/06 ze 
dne 6. 4. 2006 a podle usnesení ZM č. 1777/06 ze dne 14. 9. 2006, kterým byl 
vydán příslib prodeje, realizaci prodeje st.p.č.195/2 o výměře 226 m2 v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada u domu K. H. Máchy 4, Šumperk  
- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní 300,- Kč/m2 a je dle 

sjednaných podmínek smlouvy uhrazena  
- budoucí kupující: E. a M. M. – podíl ve výši 1/4, T. a A. P., podíl ve výši ¼,  

Z. R. a M. K., podíl ve výši ¼, 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: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

602/08 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 296 o výměře cca 26 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. 1451/07 ze 
dne 8. 11. 2007, vydání příslibu prodeje části  p.p.č. 296 o výměře cca 26 m2  
v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zajištění vstupu do vnitrobloku nově budovaných 

polyfunkčních domů 
- budoucí kupující: SAN-JV s. r. o., se sídlem Šumperk, Lidická 56,  

IČ 64618951, jednající Josefem Vymazalem, jednatelem společnosti 
- kupní cena: 600,- Kč/m2      
- budoucí kupující uhradí  paušální poplatek za vyhotovení dodatku ke smlouvě 

o smlouvě budoucí označené jako obch 43/2007 ze dne 18. 9. 2007 
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- budoucí kupující uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu, kterým 
bude předměte prodeje vymezen 

- další podmínky se nestanovují, protože jsou dány smlouvou o smlouvě budoucí 
kupní 43/2007/Vr a budou tak platné i pro realizaci příslibu prodeje dle tohoto 
usnesení 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

603/08 MJP - informativní materiál – zrušení Dobrovolného svazku obcí 
Mikroregionu Šumpersko mimořádnou valnou hromadou 

bere na vědomí 
informativní materiál týkající se zrušení svazku obcí Dobrovolný svazek obcí 
Mikroregionu Šumpersko a jeho vstupu do likvidace.  
 
 

604/08 MJP - žádost J. K. o poskytnutí příspěvku na vybudování přípojky splaškové 
kanalizace v Temenici 

schvaluje 
vyhovět žádosti J. K., Šumperk, a po pravomocné kolaudaci přípojky splaškové 
kanalizace k domu na ulici Pod Senovou č. 58 v Šumperku poskytnout žadatelce 
finanční přípěvek za vybudování přípojky splaškové kanalizace dle schválených 
„Pravidel o finanční podpoře města při budování přípojek splaškové kanalizace 
v určených lokalitách k.ú. Horní a Dolní Temenice“, tj. ve výši 350,- Kč/1bm. 
 

Termín: 30.06.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

605/08 MJP - modernizace povrchu asfaltového hřiště na p.č. 1257/51  
v k.ú. Šumperk (or. v areálu Tyršova stadionu v Šumperku) na hřiště pro 
futsal s umělým trávníkem III. generace– majetkoprávní vypořádání 

schvaluje 
realizaci smlouvy o zřízení zástavního práva k věci, která se eviduje v katastru 
nemovitostí dle přílohy materiálu, kterou Město Šumperk zřizuje zástavní právo  
k pozemku p.č. 1257/147 o výměře 1 188 m2, způsob využití sportoviště  
a rekreační plocha,  odděleného GP č. 5358-6/2008  z pozemku  p.č. 1257/51,  
k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
 
- zástavní věřitel: Český svaz tělesné výchovy, IČ 00469548, se sídlem  

Praha 6, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17 
- zástavce: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,  

PSČ 787 93 
- zástavní právo se zřizuje k zajištění pohledávky zástavního věřitele v budoucnu 

podmíněně vzniklé ve výši poskytnuté dotace ze státního rozpočtu na 
investiční akci modernizace povrchu asfaltového hřiště na hřiště pro futsal 
s umělým trávníkem III. generace, tj. ve výši 1.500.000,- Kč včetně jejího 
příslušenství 
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- dne 27. 6. 2007 byla mezi zástavcem a zástavním věřitelem uzavřena smlouva 
o budoucí zástavní smlouvě č. 42/233512/07 v platném znění, ve které se 
zástavce zavázal, že zajistí, po dobu a za podmínek pro poskytnutí státní 
dotace ve smlouvě uvedených, užívání nemovitého majetku specifikovaného  
v citované smlouvě 

- nesplněním povinnosti ze strany zástavce vznikne pohledávka zástavního 
věřitele ve výši poskytnuté dotace, tj. 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set 
tisíc korun českých) 

- zástavce se zavazuje, že bez souhlasu zástavního věřitele zastavenou 
nemovitost nepřevede na třetí osobu a nezřídí k zastavené nemovitosti věcné 
břemeno ani předkupní právo, pokud má mít účinky věcného práva 

- zástavce je povinen zdržet se všeho, čím se zástava zhoršuje k újmě 
zástavního věřitele 

- zástavce se zavazuje dílo futsalového hřiště, pořízeného z prostředků státní 
dotace získané zástavním věřitelem, na zastavené nemovitosti pojistit  
a pojištění udržovat po celou dobu trvání zástavního práva 

- zástavce prohlašuje, že k zastavené nemovitosti nejsou zřízena žádná další 
zástavní či jiná věcná práva třetích osob s výjimkou Smlouvy o výpůjčce 
uzavřené dne 28. 2. 2000 mezi Městem Šumperk a TJ Šumperk 

- zástavní právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Smluvní strany 
prohlašují, že si jsou vědomy, že do vkladu zástavního práva dle této smlouvy 
do katastru nemovitostí jsou svými smluvními projevy vázány. 

- zástavce se zavazuje, že do 15 dnů od podpisu této smlouvy podá návrh na 
vklad zástavního práva do katastru nemovitostí u Katastrálního ú řadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk. 

- tato smlouva se uzavírá na dobu 15 let ode dne vzniku zástavního práva. Po 
uplynutí této doby zástavní právo zaniká a zástavní věřitel se zavazuje 
poskytnout zástavci součinnost potřebnou k výmazu zástavního práva 
z katastru nemovitostí. 

Termín: 31.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

606/08 MJP - modernizace povrchu asfaltového hřiště na p.č. 1257/51  
v k.ú. Šumperk (or. v areálu Tyršova stadionu v Šumperku) na hřiště pro 
futsal s umělým trávníkem III. generace– majetkoprávní vypořádání 

schvaluje 
bezúplatný převod díla provedeného v rámci akce s názvem „ČSTV-Šumperk –
Reko hřiště, futsal“ dle přílohy materiálu. Dílo bylo provedeno v rozsahu dle 
smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2007 uzavřené mezi předávajícím a TJ Šumperk 
jakožto objednateli díla a zhotovitelem díla společností TENNIS Zlín, a. s., 
provedeným dílem byl zhodnocen nemovitý majetek ve vlastnictví Města 
Šumperka, a to část pozemku parc. č. 1257/51, v k.ú. Šumperk, oddělená 
geometrickým plánem č. 5358-6/2008 a označená jako parc. č. 1257/147  
o výměře 1 188 m2. Výše uvedená smlouva o předání díla  se uzavírá za těchto 
podmínek: 

 
- předávající: Český svaz tělesné výchovy, IČ 00469548, se sídlem Praha 6, 

Zátopkova 100/2, PSČ 160 17 
- přejímající: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,  

PSČ 787 93 
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- předávající předává přejímajícímu výše uvedené dílo v celkové hodnotě 
poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu, tj. 1.500.000,- Kč, bezúplatně. 
Přejímající toto dílo přejímá.  

- přejímající se zavazuje, že zajistí užívání výše uvedeného nemovitého majetku 
v souladu s podmínkami pro poskytování dotace ze státního rozpočtu,  
o kterých prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil. Přejímající se tedy zavazuje, 
že po dobu nejméně 15 let od ukončení investiční akce a předání díla zajistí 
jeho užívání výhradně pro sportovní a tělovýchovné účely, bez souhlasu ČSTV 
a příslušného ministerstva ČR nemovitý majetek, na jehož pořízení nebo 
obnovu byly použity prostředky ze státního rozpočtu, úplatně či bezúplatně 
nepřevede, nezmění účel jeho užívání, nezřídí k němu zástavní či jiná práva 
třetích osob a jednostranně nevypoví ani neodstoupí od Smlouvy o výpůjčce 
sport. areálu uzavřené dne 28. 2. 2000 mezi Městem Šumperk a TJ Šumperk, 
ledaže by šlo o výpověď z důvodu zvlášť závažného porušení povinností 
vypůjčitelem. 

- přejímající se zavazuje výše uvedené dílo pojistit a pojištění udržovat po dobu 
15 let od předání díla 

- v případě, že přejímající prokazatelně poruší tyto povinnosti a současně 
v případě stanovení sankce za porušení podmínek pro poskytování dotace ze 
státního rozpočtu, je přejímající povinen uhradit, nejpozději do deseti dnů od 
doručení výzvy k úhradě, předávajícímu v plné výši částku odpovídající odvodu 
poskytnuté dotace, respektive její části a případného penále, zpět do státního 
rozpočtu z důvodu porušení rozpočtové kázně, která bude stanovena 
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb, v platném znění. Maximální výše této 
částky může dle citovaného zákona v době podpisu této smlouvy činit 
dvojnásobek státní dotace, která byla vynaložena na zhodnocení nemovitého 
majetku uvedeného v čl. I. této smlouvy. ČSTV tuto částku odvede zpět do 
státního rozpočtu. 

- vznikla-li zhotovením díla povinnost zápisu stavby nebo její části do katastru 
nemovitostí nebo byl-li zhotovením díla změněn druh a účel užívání 
nemovitosti, zavazuje se přejímající zajistit zápis takových změn do katastru 
nemovitostí na svůj náklad, a to bez zbytečného odkladu od podpisu této 
smlouvy a o této skutečnosti bezprostředně po zápisu změn informovat 
předávajícího zasláním výpisu z katastru nemovitostí. V případě, že předávané 
dílo nebo jeho část není součástí předmětu Smlouvy o výpůjčce sport. areálu 
uzavřené dne 28. 2. 2000, v platném znění, mezi přejímajícím a TJ Šumperk, 
zavazuje se přejímající bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy uzavřít 
dodatek k uvedené Smlouvě o výpůjčce, ve kterém bude předmět výpůjčky 
rozšířen o předávané dílo nebo jeho část. 

 
Termín: 31.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

607/08 MJP - modernizace povrchu asfaltového hřiště na p.č. 1257/51  
v k.ú. Šumperk (or. v areálu Tyršova stadionu v Šumperku) na hřiště pro 
futsal s umělým trávníkem III. generace– majetkoprávní vypořádání 

schvaluje 
bezúplatný převod díla provedeného v rámci akce s názvem „Modernizace 
povrchu asfaltového hřiště na hřiště pro futsal s umělým trávníkem III. generace“ 
dle přílohy materiálu.  Dílo bylo provedeno v rozsahu dle smlouvy o dílo ze dne  
28. 8. 2007 uzavřené mezi předávajícím a Českým svazem tělesné výchovy 
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jakožto objednateli díla a zhotovitelem díla společností TENNIS Zlín, a. s., a dle 
smlouvy mandátní o obstarání záležitostí investora ze dne 11. 9. 2007 uzav řené 
mezi předávajícím jako mandantem a Ing. Františkem Krejčím jako mandatářem, 
provedeným dílem byl zhodnocen nemovitý majetek ve vlastnictví Města 
Šumperka, a to  část pozemku parc. č. 1257/51, v k.ú. Šumperk, oddělená 
geometrickým plánem č. 5358-6/2008 a označená jako parc. č. 1257/147  
o výměře 1 188 m2. Výše uvedená smlouva o předání díla se uzavírá za těchto 
podmínek: 

 
- předávající: TJ Šumperk, IČ 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55, 

PSČ 787 01 
- přejímající: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,  

PSČ 787 93 
- předávající předává přejímajícímu výše uvedené dílo v celkové hodnotě  

759.182,- Kč, bezúplatně. Přejímající toto dílo přejímá. 
- přejímající se zavazuje, že zajistí užívání výše uvedeného nemovitého majetku 

v souladu s podmínkami pro poskytování dotace ze státního rozpočtu,  
o kterých prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil. Přejímající se tedy zavazuje, 
že po dobu nejméně 15 let od ukončení investiční akce a předání díla zajistí 
jeho užívání výhradně pro sportovní a tělovýchovné účely, bez souhlasu ČSTV 
a příslušného ministerstva ČR nemovitý majetek, na jehož pořízení nebo 
obnovu byly použity prostředky ze státního rozpočtu, úplatně či bezúplatně 
nepřevede, nezmění účel jeho užívání, nezřídí k němu zástavní či jiná práva 
třetích osob a jednostranně nevypoví ani neodstoupí od Smlouvy o výpůjčce 
sport. areálu uzavřené dne 28. 2. 2000 mezi Městem Šumperk a TJ Šumperk, 
ledaže by šlo o výpověď z důvodu zvlášť závažného porušení povinností 
vypůjčitelem. 

- přejímající se zavazuje výše uvedené dílo pojistit a pojištění udržovat po dobu 
15 let od předání díla 

- vznikla-li zhotovením díla povinnost zápisu stavby nebo její části do katastru 
nemovitostí nebo byl-li zhotovením díla změněn druh a účel užívání 
nemovitosti, zavazuje se přejímající zajistit zápis takových změn do katastru 
nemovitostí na svůj náklad, a to bez zbytečného odkladu od podpisu této 
smlouvy a o této skutečnosti bezprostředně po zápisu změn informovat 
předávajícího zasláním výpisu z katastru nemovitostí. V případě, že předávané 
dílo nebo jeho část není součástí předmětu Smlouvy o výpůjčce sport. areálu 
uzavřené dne 28. 2. 2000, v platném znění, mezi přejímajícím a předávajícím, 
zavazuje se přejímající bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy uzavřít 
dodatek k uvedené Smlouvě o výpůjčce, ve kterém bude předmět výpůjčky 
rozšířen o předávané dílo nebo jeho část. 

 
Termín: 31.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

608/08 MJP - úplatný převod pozemku ve ZJE původ EN p.č. 222/102 v k.ú. Horní 
Temenice z vlastnictví ČR – správa PF ČR do vlastnictví města Šumperk 

schvaluje 
požádat o úplatný převod vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví ČR - 
správa Pozemkový fond ČR v souladu se zákonem § 6 zákona číslo 95/1999 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě pozemku ve ZJE původ EN  
p.č. 222/102 o výměře 136 m2 v k.ú.  Horní Temenice. 
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V případě kladného vyřízení žádosti města o úplatném převodu označenou 
pozemkovou parcelu přijmout a převzít do vlastnictví města Šumperka na základě 
smlouvy s PF ČR. 

Termín: 31.12.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

609/08 MJP - vydání příslibu odkoupení části pozemku p.č. 14/1 cca 23 m2 
v k.ú. Šumperk (or. ozn. při ulici J. z Poděbrad) 

schvaluje 
vydat příslib odkoupení části pozemku p.č. 14/1 o výměře cca 23 m2 
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: majetkoprávní vypořádání pro účely stavby 

„Rekonstrukce komunikace na ulici J. z Poděbrad v Šumperku“ 
- budoucí prodávající: MAREGS, spol. s r. o., se sídlem Šumperk, J. z Poděbrad 

29, PSČ 787 01, IČ 14617731 
- 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. J. z Poděbrad v Šumperku, po zaměření skutečného stavu geometrickým 
plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk, po výmazu 
zástavního práva na dotčené části pozemku p.č. 14/1 v k.ú. Šumperk 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 
 

610/08 MJP - výkup pozemků parcela č. 1040/3 o výměře 2 088 m2 a parcela  
č. 1041/2 o výměře 2 102 m2 v k.ú. Šumperk (v lokalitě PZ IV) 

schvaluje 
odkoupit spoluvlastnické podíly na pozemcích parcela č. 1040/3 o výměře 
2 088 m2 a parcela č. 1041/2 o výměře 2 102 m2 v k. ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel výkupu: příprava nové průmyslové zóny 
- prodávající:  

J. J., Šumperk, podíl ve výši 1/2  
L. J., Vikýřovice, podíl ve výši 1/2  

- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93,  
IČ 00303461 

- kupní cena: 120,- Kč/m2  
- kupující město uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady  



ZM 13 

 
15 

- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 
500,- Kč uhradí kupující město Šumperk 

 
Termín: 31.05.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

611/08 Prevence kriminality 2007 – vyhodnocení 

bere na vědomí 
vyhodnocení programu prevence kriminality na místní úrovni pod názvem 
„Partnerství v roce 2007“. 
 
 

612/08 Uzavření dohody o spolupráci pro projekt spolufinancovaný fondy EU  

schvaluje 
uzavření dohody o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků operačního 
programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 
mezi městem Šumperk a partnery:  
- Starostwo powiatove w Nysie, Moniuszki 9-10, 48-200 Nysa 
- Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Kladská 1, 787 01 Šumperk  
 

Termín: 14.03.2008 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

613/08 Žádost o vyslovení souhlasu k podání žádosti o dotaci „Podpora terénní 
práce 2008“ 

schvaluje 
podle vypsaných podmínek podat žádost o dotaci – dotační program „Podpora 
terénní práce 2008“ na období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008, kdy žadatelem bude 
Město Šumperk. 

Termín: 12.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

614/08 Žádost o vyslovení souhlasu k podání žádosti o dotaci „Podpora terénní 
práce 2008“ 

schvaluje 
finanční spoluúčast Města Šumperk ve výši 50.000,- Kč. Tato částka je součástí 
rozpočtu na rok 2008. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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615/08 Zapojení Města Šumperk do Městské úrovně prevence kriminality na období 
let 2008 až 2011 

schvaluje 
zapojení Města Šumperk do Městské úrovně prevence kriminality na období let 
2008 až 2011. 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

616/08 Zapojení Města Šumperk do Městské úrovně prevence kriminality na období 
let 2008 až 2011 

schvaluje 
složení pracovní skupiny prevence kriminality na období let 2008 až 2011. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

617/08 Městský program prevence kriminality na rok 2008 a vyčlenění finančních 
prostředků 

schvaluje 
realizaci Městského programu prevence kriminality na rok 2008.  
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

618/08 Městský program prevence kriminality na rok 2008 a vyčlenění finančních 
prostředků 

schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků na realizaci Městského programu prevence 
kriminality na rok 2008 v minimální výši 20 % celkových nákladů na program. 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

619/08 Náhrada ušlého zisku 

schvaluje 
neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce pro rok 2008 
částku 9.500,- Kč. 

Termín: 01.01.2008 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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620/08 Filmový klub 

schvaluje 
dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně -
společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperku uzavřené mezi Městem 
Šumperkem a Domem kultury Šumperk, s. r. o., týkající se  části B) smlouvy  
o zajištění kulturně-společenské a vzdělávací činnosti ve městě.  
Článek  I. se mění takto: „ - filmový klub: 8 filmů a 6 filmů z Projektu 100“. Tato 
změna je účinná od 01.02.2008 do 31.03.2008. S účinností od 01.04.2008 se 
vypouští celá část ustanovení týkající se Filmového klubu. 
Článek II. se s účinností od 1. 2. do 31. 12. 2008 mění a nahrazuje 
následujícím zněním: „Úhrada za tyto činnosti se pro rok 2008 sjednává ve výši 
2.255.000,00 Kč ročně bez DPH (slovy dva miliony dvě stě padesát pět tisíc korun 
českých), k tomu bude připočtena DPH v zákonné sazbě, tj. 2.683.450,00 Kč  
vč. DPH (slovy dva miliony šest set osmdesát tři tisíc čtyři sta padesát korun 
českých).“  
Článek II. se s účinností od 1. 1. 2009 nahrazuje následujícím zněním: 
„Úhrada za tyto činnosti se pro rok 2009 a léta následující sjednává ve výši 
2.240.000,00 Kč ročně bez DPH (slovy dva miliony dvě stě čtyřicet tisíc korun 
českých), k tomu bude připočtena DPH v zákonné sazbě, tj. 2.665.600,00 Kč  
vč. DPH (slovy dva miliony šest set šedesát pět tisíc šest set korun českých).“ 
 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

621/08 Filmový klub 

schvaluje 
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kino Oko Šumperk 
schválené usnesením ZM č. 1535/01 ze dne 21. 6. 2001. 
 
 

Termín: 29.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

622/08 Filmový klub 

schvaluje 
navýšení finančního příspěvku Kinu Oko Šumperk na rok 2008 o 33.750,- Kč  
a na rok 2009 a léta následující vždy o 45.000,- Kč. 
 
 

Termín: 08.02.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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623/08 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2008   

schvaluje 
rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2008  
na granty a dotace v celkové výši 3,7 mil. Kč takto:    

     
- granty a dotace na činnost  1.850.000,- Kč       
- vyjmenované akce a činnosti  1.800.000,- Kč        
- finanční rezerva         50.000,- Kč          
 
 

Termín: 31.01.2008 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

624/08 Odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 13. 12. 2007            

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 13. 12. 2007.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 
           starosta            1. místostarosta 
 
 
 
 
 


