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Spis. zn.: 35438/2013 
č. j.: 35442/2013 

U S N E S E N Í  

z 25. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 16. 5. 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. 
 
 

904/13 Úvěr města Šumperka 

schvaluje 
vypovězení smlouvy o půjčce č. 109.285 uzavřené v roce 2000 mezi městem Šumperk 
a Kommunalkredit Austria AG na částku 50 mil. Kč, s úrokovou sazbou 3 měsíční 
PRIBOR + 1,1 % p.a. se splatností v roce 2015, se zůstatkem nesplacené jistiny k datu 
31. 3. 2013 ve výši 15 mil. Kč. 

Termín: 31.05.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

905/13 Úvěr města Šumperka 

schvaluje 
přijetí úvěru od České spořitelny, a. s., k refinancování půjčky Kommunalkredit Austria AG za 
podmínek: 
- účel: refinancování půjčky Kommunalkredit Austria AG č. 109.285 
- měna: CZK 
- výše úvěru: 15.000.000,- Kč 
- úroková sazba: 3 měsíční PRIBOR + pevná odchylka 0,43 % p.a. 
- splatnost úvěru: 31. 3. 2016 
- zajištění úvěru: vlastní blankosměnkou na řad banky s doložkou „bez protestu“ 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

906/13 MJP - změna účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejichž 
předmětem je byt č. 7 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je byt  
č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucím kupujícím Š. S., 
Šumperk, ke dni 31. 5. 2013. Š. S., 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 I. S., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s I. S., Šumperk, a to za stejných 
podmínek s účinností od 1. 6. 2013. 
 

Termín: 30.06.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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907/13 MJP - odkoupení pozemků p.č. 1799/26, p.č. 1799/30 a p.č. 1799/27 v k.ú. 
Šumperk (přednádraží) 

schvaluje 
budoucí odkoupení pozemků p.č. 1799/26, p.č. 1799/30 a p.č. 1799/27 v k.ú. Šumperk od 
vlastníka, kterým jsou České dráhy a. s., za nabízenou kupní cenu 2.921.000,- Kč s tím, že na 
základě příslibu prodeje bude zadána studie dané lokality. Po vypracování studie bude 
vymezen rozsah věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy přes předmětné 
pozemky ve prospěch vlastníka budovy na st.p.č. 660/1 v k.ú. Šumperk, což je podmínka 
prodeje Českých drah a. s. 

Termín: 31.12.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

908/13 MJP - odkoupení pozemků p.č. 1799/26, p.č. 1799/30 a p.č. 1799/27 v k.ú. 
Šumperk (přednádraží) 

ukládá RM 
připravit financování na výkup pozemků p.č. 1799/26, p.č. 1799/30 a p.č. 1799/27 v k.ú. 
Šumperk ve výši 2.921.000,- Kč. 

Termín: 31.07.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

909/13 MJP - změna usnesení ZM č. 888/13 ze dne 25. 4. 2013 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 888/13 ze dne 25. 4. 2013, kterým byl schválen prodej bytové 
jednotky č. 40/3 v domě na ulici Gen. Svobody 10. Změna spočívá v tom, že jednotka bude 
převedena do rovnodílného podílového spoluvlastnictví kupujících P. Š., Šumperk, a V. Z., 
Šumperk. 
Ostatní podmínky usnesení zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.08.2013 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

910/13 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 20/2013 z jednání finančního výboru dne 6. 5. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal  v. r.    Ing. Petr Suchomel v. r. 
    1. místostarosta         2. místostarosta 


