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Spis. zn.: 12827/2013 
č. j.: 12848/2013 

U S N E S E N Í  

z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 2. 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. 
 
 

810/13 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
481/12, 498/12, 516/12, 688/12, 698/12, 728/12, 729/12, 730/12, 740/12, 748/12, 
763/12, 770/12, 772/12, 789/13, 791/13, 801/13, 804/13, 806/13   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

811/13 Ceny města Šumperka za rok 2012 - vyhodnocení 

uděluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Ceny města Šumperka za rok 2012 v těchto kategoriích: 
 
Kultura     Festival Džemfest 
Sport     Pavel Paloncý 
Významný počin v humanitární 
a sociální oblasti   Jakub Rybička a Ondřej Bajaník 
Vzdělávání    Zdeňka Brandejská 
Podnikání    SHM, s. r. o., Šumperk 
Architektura – novostavba  Přístavba a stavební úpravy na ul. Slovanská 1779/17 

v Šumperku 
Architektura – rekonstrukce  Kavárna U Bílého psa 
Cena mladých Dětský taneční pár Adam Chytil a Klára Navarová 
Přínos městu    Zdeňka Holubářová – in memoriam 
 

Termín: 21.02.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

812/13 MJP - historický majetek města Šumperka 

schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem 
Husinecká 1024/11A, Praha, Žižkov, PSČ 130 00, IČ 45797072, na základě kterého dojde 
s ohledem na § 2 zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví obcí, v platném znění, k zápisu vlastnického práva k pozemkům ve zjednodušené 
evidenci původu EN p.č. 378/101, 379/101, 884/102, pozemku ve zjednodušené evidenci 
původu PK p.č. 885, pozemku ve zjednodušené evidenci původu přídělového plánu nebo 
jiného podkladu p.č. 872/6 v katastrálním území Dolní Temenice, do katastru nemovitostí 
ve prospěch města Šumperka. 
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Termín: 31.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

813/13 MJP - historický majetek města Šumperka 

schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 
Šumperk, IČ 00303461, a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem 
Husinecká 1024/11A, Praha, Žižkov, PSČ 130 00, IČ 45797072, na základě kterého dojde 
s ohledem na § 2 zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví obcí, v platném znění, k zápisu vlastnického práva k pozemkům ve zjednodušené 
evidenci původu EN p.č. 887/101, 879/102, pozemku ve zjednodušené evidenci původu 
přídělového plánu nebo jiného podkladu p.č. 407 a parcela katastru nemovitostí p.č. 523/16 a 
645/8, vše v katastrálním území Dolní Temenice, do katastru nemovitostí ve prospěch města 
Šumperka. 
 

Termín: 31.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

814/13 MJP - žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 1488/1, p.č. 1257/141, 
p.č. 1257/142, p.č. 1257/143 a p.č. 1257/144 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví ČR, 
ve správě Státního pozemkového úřadu 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 1488/1 o výměře 33 m2, 
p.č. 1257/141 o výměře 8 m2, p.č. 1257/142 o výměře 34 m2, p.č. 1257/143 o výměře 
23 m2, p.č. 1257/144 o výměře  93 m2 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví ČR, ve správě Státního 
pozemkového úřadu dle ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a 
o změně některých souvisejících zákonů. 
V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedený pozemek převzít do 
vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené se Státním pozemkovým úřadem 
ČR. 

Termín: 31.03.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

815/13 MJP - změna usnesení ZM č. 734/12 ze dne 15. 11. 2012 – prodej zahrady u domu 
Denisova 3, Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 734/12 ze dne 15. 11. 2012 v části stanovení podílů budoucího 
předmětu prodeje u budoucích kupujících: O. I., Ostrava, podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3234/1 
a podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1992/31, P. S., Praha, podíl o velikosti 1/16 na p.p.č. 3234/1 
a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1992/31, a E. H. S., Předměřice na Jizerou, podíl o velikosti 
1/16 na p.p.č. 3234/1 a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1992/31, vše v k.ú. Šumperk, s tím, že 
u E. H. S. dochází současně ke změně označení trvalého pobytu. 
Podíly u ostatních budoucích kupujících se nemění. Dále zůstává usnesení beze změn. 
 

Termín: 31.05.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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816/13 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1033/3 o výměře 960 m2  v k.ú. Šumperk (zahrada 
u domu při ul. Nemocniční) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 11. 10. 2012 do 29. 10. 2012 dle usnesení rady města č. 2884/12 ze dne 4. 10. 2012, 
budoucí prodej p.p.č. 1033/3 o výměře 960 m2 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 a bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní, dále bude 
kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 11 měsíců  

- kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30. 6. 2014 
- budoucí kupující: H. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, P. a J. K., spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/3, všichni bytem Šumperk, a J. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3, 
bytem Šumperk 

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

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

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

Termín: 31.05.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

817/13 MJP - změna usnesení ZM č. 739/12 ze dne 15. 11. 2012 – prodej zahrady u domu 
F. L. Věka 1, Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 739/12 ze dne 15. 11. 2012 z důvodu přepracování geometrického 
plánu, kterým došlo k novým označením výměry u st.p.č. 1223/2, kde místo 162 m2 bude 
nově 213 m2 a u p.p.č. 1632/2 kde místo 100 m2 bude nově 49 m2, vše v k.ú. Šumperk.  
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 739/12 ze dne 15. 11. 2012 zůstávají beze 
změny. 

Termín: 31.05.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

818/13 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. 444/3 o výměře 25,30 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 688/10000 na 
společných částech domu č. p. 444 na st.p.č. 643/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
688/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 643/1 o výměře 321 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: D. P., Šumperk 
- kupní cena nebytové jednotky 7.000,- Kč/m2, tj. 177.100,- Kč 
- kupní cena podílu na společných částech domu 3.000,- Kč/m2, tj. 93.756,- Kč  
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- kupní cena podílu na pozemku pod domem 1.869,- Kč/m2, tj. 41.276,- 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 

 
 

819/13 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. 444/4 o výměře 110,14 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 2995/10000 na 
společných částech domu č. p. 444 na st.p.č. 643/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
2995/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 643/1 o výměře 321 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: SANTE cz, s. r. o., se sídlem 8. května 444/22, Šumperk, IČ 25942964 
- kupní cena nebytové jednotky 7.000,- Kč/m2, tj. 770.980,- Kč 
- kupní cena podílu na společných částech domu 3.000,- Kč/m2, tj. 408.136,- Kč  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 1.869,- Kč/m2, tj. 179.685,- 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 

 
 

820/13 MJP - realizace prodeje p.p.č. 572/1 o výměře 280 m2 dle GP p.p.č. 572/1 o výměře 
93 m2, p.p.č. 572/5 o výměře 94 m2, p.p.č. 572/6 o výměře 93 m2 (zahrada u domu 
na ulici Vančurova 17) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 21. 1. 2010 do 8. 2. 2010 dle usnesení rady města č. 4446/09 ze dne 22. 10. 2009 a 
podle usnesení zastupitelstva města č. 400/11 ze dne 3. 11. 2011, kterým byl vydán příslib 
prodeje, realizaci prodeje pozemku p.č. 572/1 o výměře 280 m2, dle GP p.p.č. 572/1 o výměře 
93 m2, p.p.č. 572/5 o výměře 94 m2, p.p.č. 572/6 o výměře 93 m2 včetně součástí a 
příslušenství (stromů, zídek a oplocení), vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada u domu na ulici Vančurova 17 v Šumperku 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: R. K., Šumperk, p.p.č. 572/1, R. L., Šumperk, p.p.č. 572/5, a K. a M. H., 

Šumperk, p.p.č. 572/6 
- kupující uhradí doplatek kupní ceny přede dnem podpisu kupní smlouvy, nejpozději 

do 30. 4. 2013, před vkladem 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 
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821/13 MJP - změna usnesení ZM č. 1626/10 – poskytnutí finančního příspěvku do fondu 
oprav společenství vlastníků jednotek domu na ulici Kmochova 2 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1626/10 ze dne 22. 4. 2010, kterým bylo schváleno poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 350.000,- Kč do fondu oprav nově vzniklého společenství 
vlastníků jednotek v domě Kmochova 2 v Šumperku. Změna spočívá ve vypuštění podmínky, 
že finanční příspěvek bude fakticky poskytnut po prodeji a zápisu vkladu práva do katastru 
nemovitostí poslední bytové jednotky v domě Kmochova 2 v Šumperku. 
 
 

Termín: 21.02.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

822/13 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 2013 částku 9.500,- Kč. 
 
 

Termín: 28.02.2013 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 
 

823/13 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory Vlastivědnému muzeu v Šumperku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Vlastivědnému 
muzeu v Šumperku, p. o., Hlavní třída 342/22, Šumperk, IČ 00098311, zastoupenému 
ředitelkou PhDr. Marií Gronychovou.  
 

Termín: 21.02.2013 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 
 

824/13 Zpráva o turistické sezoně 2012 

bere na vědomí 
zprávu o turistické sezoně 2012. 
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825/13 Odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 24. 1. 2013 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 24. 1. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.     Ing. Marek Zapletal v. r. 
        starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


