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Spis. zn.: 2593/2013 
č. j.: 2598/2013 

U S N E S E N Í  

z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 1. 2013 

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. 

 
 
 
 

787/13 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
1711/10, 104/11, 178/11, 497/12, 571/12, 621/12, 640/12, 658/12, 666/12, 670/12, 
679/12, 680/12, 682/12, 685/12, 686/12, 687/12, 692/12, 693/12, 717/12, 718/12, 
725/12, 726/12, 752/12, 754/12, 755/12, 756/12, 762/12, 764/12, 765/12, 766/12, 
767/12, 768/12, 780/12, 781/12, 782/12, 783/12 
 
 
 
 
 

788/13 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1626/10 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1709/10 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
    65/10 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  267/11 do 30.06.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  317/11 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  318/11 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  319/11 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  349/11 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  400/11 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  577/12 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  616/12 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  617/12 do 31.12.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  681/12 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  683/12 do 30.04.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  688/12 do 31.01.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  724/12 do 28.02.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  751/12 do 31.03.2013 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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789/13 Rozpočet města Šumperka na rok 2013 

schvaluje 
rozpočet města Šumperka na rok 2013 dle předloženého materiálu: 
 
příjmy rozpočtu celkem 458.103 tis. Kč 
výdaje rozpočtu celkem 513.682 tis. Kč 
přebytek z minulých let   42.152 tis. Kč 
úvěr ve výši     20.000 tis. Kč 
splátky jistin úvěrů      6.573 tis. Kč 
 
Rozpočty fondů města Šumperka: 
 
sociální fond 
fond životního prostředí 
fond na úpravu zevnějšku 

Termín: 24.01.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

790/13 Rozpočet města Šumperka na rok 2013 

schvaluje 
v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2013 poskytnutí (uvolnění) 
finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka vyjmenovaným právnickým osobám 
uvedených v rozpočtu města Šumperka na rok 2013. 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

791/13 Veřejná finanční podpora - granty a dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2013 

schvaluje 
rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2013 na granty a 
dotace v celkové výši 4,5 mil. Kč takto:    
 
- granty a dotace na činnost   2.300.000,- Kč       
- vyjmenované akce a činnosti  2.100.000,- Kč        
- finanční rezerva       100.000,- Kč          
 

Termín: 24.01.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

792/13 Plán programu prevence kriminality na rok 2013 

bere na vědomí 
plán programu prevence kriminality na rok 2013. 
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793/13 MJP - dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní OBCH/0056/2012 ze dne 
4. 9. 2012 - výstavba RD v lokalitě Skalka nad ul. Finskou v Šumperku 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 330/11 ze dne 21. 7. 2011 ve věci přijetí budoucího předmětu koupě 
části pozemků ve vlastnictví investora pod stavbami technické a dopravní infrastruktury a díla 
technické a dopravní infrastruktury na pozemcích investora a města Šumperka v lokalitě 
plánované výstavby RD „Skalka“ nad ul. Finskou v Šumperku od budoucího prodávajícího – 
investora stavby spol. Green Concept Building, s. r. o., se sídlem U Panelárny 573/3, Olomouc, 
PSČ 772 00, IČ 28599292, spočívající ve změně termínu uzavření vlastní kupní smlouvy 
z původně stanoveného termínu 31. 12. 2012 na nově stanovený termín 31. 12. 2013. 
Změna bude sjednána uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní 
OBCH/0056/2012 ze dne 4. 9. 2012. 
Účinnost dodatku dnem jeho podpisu všemi zúčastněnými stranami. 
V ostatním se usnesení ZM č. 330/11 nemění. 
 

Termín: 31.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

794/13 MJP - změna výše splátek kupní ceny dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
č. Obch Z 24/02, jejímž předmětem je byt č. 2958/24 v domě nám. Jana 
Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 24/02 ze dne 3. 7. 2002 
uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
budoucím prodávajícím, a J. L., Šumperk, jako budoucí kupující, jejímž předmětem je byt 
č. 2958/24 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku. Předmětem dodatku je změna výše 
splátek kupní ceny předmětného bytu z částky 1.500,- Kč měsíčně na novou částku 700,- Kč 
měsíčně.  
 

Termín: 28.02.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

795/13 MJP - změna výše splátek kupní ceny dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
č. Obch Z 66/02, jejímž předmětem je byt č. 2958/66 v domě nám. Jana 
Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. Obch Z 66/02 ze dne 3. 7. 2002 
uzavřené mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
budoucím prodávajícím, a L. R., Šumperk, jako budoucí kupující, jejímž předmětem je byt 
č. 2958/66 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku. Předmětem dodatku je změna výše 
splátek kupní ceny předmětného bytu z částky 1.500,- Kč měsíčně na novou částku 700,- Kč 
měsíčně a změna splatnosti splátek z termínů 20. 1., 20. 4., 20. 7. a 20. 10. toho kterého 
roku na termíny 20. 4. a 20. 10. toho kterého roku. 
 

Termín: 28.02.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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796/13 MJP - prodej nebytových jednotek v domě 8. května 22 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 12. 2012 do 27. 12. 2012 dle usnesení rady města č. 3111/12 ze dne 6. 12. 2012, 
prodej nebytové jednotky č. 444/1 o výměře 13,30 m2 v domě č. p. 444 na st.p.č. 643/1 
v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. května 22) spoluvlastnický podíl o velikosti 362/10000 na 
společných částech domu č. p. 444 na st.p.č. 643/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
362/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 643/1 o výměře 321 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: E. S., Bohdíkov 
- kupní cena nebytové jednotky 7.000,- Kč/m2, tj. 93.100,- Kč 
- kupní cena podílu na společných částech domu a místnosti, tvořící zázemí k jednotce 

3.000,- Kč/m2, tj. 49.330,- Kč  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 1.869,- Kč/m2, tj. 21.718,- Kč 
- cena za opravy v jednotce provedené po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 30 % činí 

5.769,- Kč 
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí kupující uhradí část 
kupní ceny ve výši 84.960,- Kč (tj. 50 % celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny 
bude kupující hradit v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od 
uzavření kupní smlouvy až do úplného zaplacení. 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 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve 
výši 1.000,- Kč 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

797/13 MJP - prodej nebytových jednotek v domě 8. května 22 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 12. 2012 do 27. 12. 2012 dle usnesení rady města č. 3111/12 ze dne 6. 12. 2012, 
prodej nebytové jednotky č. 444/2 o výměře 25,60 m2 v domě č. p. 444 na st.p.č. 643/1 
v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. května 22) spoluvlastnický podíl o velikosti 696/10000 na 
společných částech domu č. p. 444 na st.p.č. 643/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
696/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 643/1 o výměře 321 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, se sídlem 

Krakovská 1695/21, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 65399447 
- kupní cena nebytové jednotky 5.000,- Kč/m2, tj. 128.000,- Kč  
- kupní cena podílu na společných částech domu a místnosti, tvořící zázemí k jednotce 

3.000,- Kč/m2, tj. 94.845,- Kč  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 1.869,- Kč/m2, tj. 41.756,- Kč 
- cena za opravy v jednotce provedené po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 20 % činí 

283,- Kč 
- v souladu s usnesením ZM č. 745/12 ze dne 15. 11. 2012 se kupujícímu přiznává sleva 

z kupní ceny ve výši 50 % stanovené kupní ceny 
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí kupující uhradí část 
kupní ceny ve výši 66.221,- Kč (tj. 50 % celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny 
bude kupující hradit v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od 
uzavření kupní smlouvy až do úplného zaplacení. 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 
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- v kupní smlouvě bude sjednáno 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 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve 
výši 1.000,- Kč 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

798/13 MJP - prodej nebytových jednotek v domě 8. května 22 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 12. 2012 do 27. 12. 2012 dle usnesení rady města č. 3111/12 ze dne 6. 12. 2012, 
prodej nebytové jednotky č. 444/5 o výměře 120,66 m2 v domě č. p. 444 na st.p.č. 643/1 
v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. května 22) spoluvlastnický podíl o velikosti 3282/10000 na 
společných částech domu č. p. 444 na st.p.č. 643/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
3282/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 643/1 o výměře 321 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. H., Šumperk 
- kupní cena nebytové jednotky 7.000,- Kč/m2, tj. 844.620,- Kč 
- kupní cena podílu na společných částech domu 3.000,- Kč/m2, tj. 440.392,- Kč  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 1.869,- Kč/m2, tj. 196.903,- Kč 
- cena za opravy v jednotce provedené po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 30 % činí 

2.995,- 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 za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve 

výši 1.000,- Kč 
Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

799/13 MJP - prodej nebytových jednotek v domě 8. května 22 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 12. 2012 do 27. 12. 2012 dle usnesení rady města č. 3111/12 ze dne 6. 12. 2012, 
prodej nebytové jednotky č. 444/6 o výměře 19,53 m2 v domě č. p. 444 na st.p.č. 643/1 
v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. května 22) spoluvlastnický podíl o velikosti 531/10000 na 
společných částech domu č. p. 444 na st.p.č. 643/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
531/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 643/1 o výměře 321 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: TyfloCentrum o. p. s., se sídlem I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, PSČ 779 00, 

IČ 25862294 
- kupní cena nebytové jednotky 5.000,- Kč/m2, tj. 97.650,- Kč  
- kupní cena podílu na společných částech domu a místnosti, tvořící zázemí k jednotce 

3.000,- Kč/m2, tj. 72.800,- Kč  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 1.869,- Kč/m2, tj. 31.858,- Kč 
- v souladu s usnesením ZM č. 746/12 ze dne 15. 11. 2012 se kupujícímu přiznává sleva 

z kupní ceny ve výši 55.000,- Kč 
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí kupující uhradí část 
kupní ceny ve výši 73.654,- Kč (tj. 50 % celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny 
bude kupující hradit v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od 
uzavření kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující bude zavázán hradit každý rok 
smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 31. 12. každého roku 
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- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem zřízeno zástavní právo 
ve prospěch města Šumperka 

- v kupní smlouvě bude sjednáno 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 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve 
výši 1.000,- Kč 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

800/13 MJP - prodej nebytových jednotek v domě 8. května 22 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 12. 2012 do 27. 12. 2012 dle usnesení rady města č. 3111/12 ze dne 6. 12. 2012, 
prodej nebytové jednotky č. 444/7 o výměře 53,16 m2 v domě č. p. 444 na st.p.č. 643/1 
v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 8. května 22) spoluvlastnický podíl o velikosti 1446/10000 na 
společných částech domu č. p. 444 na st.p.č. 643/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1446/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 643/1 o výměře 321 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, se sídlem 

Krakovská 1695/21, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 65399447 
- kupní cena nebytové jednotky 5.000,- Kč/m2, tj. 265.800,- Kč  
- kupní cena podílu na společných částech domu a místnosti, tvořící zázemí k jednotce 

3.000,- Kč/m2, tj. 198.242,- Kč  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 1.869,- Kč/m2, tj. 86.753,- Kč 
- v souladu s usnesením ZM č. 745/12 ze dne 15. 11. 2012 se kupujícímu přiznává sleva 

z kupní ceny ve výši 50 % stanovené kupní ceny 
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí kupující uhradí část 
kupní ceny ve výši 137.700,- Kč (tj. 50 % celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny 
bude kupující hradit v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od 
uzavření kupní smlouvy až do úplného zaplacení. 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 

- v kupní smlouvě bude sjednáno 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 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve 
výši 1.000,- Kč 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

801/13 MJP - bezúplatný převod z vlastnictví města do vlastnictví Olomouckého kraje 
(or. při silnici III. třídy směr Hraběšice) 

ruší 
usnesení ZM č. 584/12 ze dne 26. 4. 2012. 
 
 

Termín: 24.01.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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802/13 MJP - bezúplatný převod z vlastnictví města do vlastnictví Olomouckého kraje 
(or. při silnici III. třídy směr Hraběšice) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 12. 2012 do 27. 12. 2012 dle usnesení rady města č. 3122/12 ze dne 6. 12. 2012,  
bezúplatný převod v souladu s GP číslo 255-577/2012 ze dne 29. 10. 2012 části p.p.č. 
588/1 o výměře 344 m2 v k.ú. Hraběšice a v souladu s GP číslo 118-577/2012 ze dne 
31. 10. 2012 části p.p.č. 329 o výměře 232 m2, části p.p.č. 330/2 o výměře 54 m2, části 
p.p.č. 331/1 o výměře 111 m2 a části p.p.č. 525/2 o výměře 72 m2, vše v k.ú. Krásné 
u Šumperka, z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 
Hodolany, PSČ 779 11, IČ 60609460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, 
IČ 70960399, za účelem narovnání majetkoprávního vztahu k pozemku pod stavbou silnice 
III. třídy. Nabyvatel uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení předmětné 
části pozemku a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

803/13 MJP - realizace budoucího prodeje zahrady u domu 8. května 39, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 23. 9. 2008 do 9. 10. 2008 dle usnesení rady města  č. 2658/08 ze dne 18. 9. 2008 a dle 
usnesení zastupitelstva města č. 950/08 ze dne 11. 12. 2008, kterým byl schválen budoucí 
prodej, prodej p.p.č. 1468/1 o výměře 379 m2, p.p.č. 1468/2 o výměře 368 m2, p.p.č. 1468/3 
o výměře 300 m2, p.p.č. 1468/4 o výměře 244 m2, p.p.č. 1468/5 o výměře 41 m2, p.p.č. 
1469/1 o výměře 176 m2, p.p.č. 1469/11 o výměře 36 m2, p.p.č. 1469/12 o výměře 32 m2, 
p.p.č. 1469/13 o výměře 77 m2, p.p.č. 1469/14 o výměře 200 m2, p.p.č. 1469/16 o výměře 
77 m2, p.p.č. 1469/17 o výměře 222 m2 a p.p.č. 1469/18, vše v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek:  
- kupní cena: 300,- Kč/m2, schváleno usnesením ZM č. 950/08, smlouvou 

obch/0012/2009/ 
- kupní cena bude kupujícími doplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy 
- kupující: P. a J. V., p.p.č. 1469/1, p.p.č. 1469/14, p.p.č. 1469/12, p.p.č. 1468/2 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 2/6 p.p.č. 1468/1, L. G., p.p.č. 1468/4 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6 p.p.č. 1468/1, A. Č., p.p.č. 1468/3, p.p.č. 1468/5 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/6 p.p.č. 1468/1, P. a M. K., p.p.č. 1469/11, p.p.č. 1469/17 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 p.p.č. 1468/1, M. S., p.p.č. 1469/13, p.p.č. 1469/18, 
p.p.č. 1469/16 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 p.p.č. 1468/1, všichni bytem 
Šumperk 

- kupující uznávají, že jsou vlastníky staveb, jako staveb nezapsaných v katastru 
nemovitostí, které jsou na pozemcích jednotlivých kupujících  

- kupující p.p.č. 1468/4, p.p.č 1468/3, p.p.č. 1468/2 a p.p.č. 1468/1 se zavazují se strpět 
omezení vlastnického práva v trase nezapsaného vedení splaškové kanalizace 

- prodávající uznává, že geometrický plán byl uhrazen kupujícími v souladu s ujednáním 
smlouvy obch/0012/2008 a zapsán v katastru nemovitostí před schválenou realizací 
budoucího prodeje  

- prodávající souhlasí, aby společně s prodejem p.p.č. p.p.č. 1469/14 bylo zřízeno věcné 
břemeno vjezdu pro vlastníka garáže na st.p.č. 6308 v k.ú. Šumperk, přičemž úhrada za 
zřízené věcného břemene bude vyrovnána mezi smluvními stranami 

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

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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804/13 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory Divadlu Šumperk s. r. o. 

schvaluje 
uzavření smlouvy na poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka Divadlu 
Šumperk, s. r. o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, dle předloženého materiálu. 
 
 

Termín: 24.01.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

805/13 Regenerace panelového sídliště Prievidzská - etapa 3 - podání žádosti o dotaci 

schvaluje 
 
- realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - etapa 3“ v roce 

2013 
 

- podání žádosti o dotaci z programu MMR „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 
2013“ v max. výši 4 mil. Kč 
 

- spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 
etapa 3“ v roce 2013 z vlastních zdrojů města ve výši min. 6.712.083,- Kč 

 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

806/13 Dopis RegioJet 

schvaluje 
text dopisu společnosti RegioJet ve věci zastavování spojů této společnosti v železniční stanici 
Zábřeh na Moravě. 
 

Termín: 31.01.2013 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 
 

807/13 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 16/2013 z jednání finančního výboru dne 7. 1. 2013. 
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808/13 Plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2013 

schvaluje 
plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2013: 
 
1. podněty z interního auditu Městského úřadu Šumperk 
2. připomínky a stížnosti občanů 
3. úkoly zadané ZM 
 
 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: p. Grygar 

 
 
 

809/13 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 4/2012 včetně příloh ze zasedání kontrolního výboru dne 11. 12. 2012 o šetření 
stížností týkajících se odpadového hospodářství a stanovisko odboru životního prostředí 
a odboru finančního a plánovacího k závěrům kontrolního výboru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                       Ing. Marek Zapletal v. r. 
        starosta             1. místostarosta 
 


