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Naše čj.: MUSP 21140/2022 

Naše sp. zn.: 21137/2022 TAJ/PECH *MUSPX02EFZJF* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 85. schůze Rady města Šumperka ze dne 03.03.2022 

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. 

3894/22 Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2021 

bere na vědomí 

materiál „Zhodnocení činnosti Městské policie Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 

2021“, jehož součástí je materiál zpracovaný vedoucím obvodního oddělení Policie ČR 

Šumperk npor. Mgr. Miroslavem Nečasem s názvem „Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné 

činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP Šumperk za období od 

01.01.2021 do 31.12.2021.“ 

 

   

3895/22 Veřejná sbírka – Divadlo Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 

s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 07 Šumperk, v působnosti valné hromady, souhlasí 

s tím, aby vybrané vstupné za divadelní představení pořádané v Divadle Šumperk s.r.o., 

v měsíci dubnu 2022, bylo věnováno do veřejné sbírky organizované Divadlem Šumperk s.r.o., 

na pomoc nezletilému chlapci D.K. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Potěšil 

3896/22 Benefiční představení na podporu Ukrajiny – Divadlo Šumperk, s.r.o. 

Rada města ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 

s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 07 Šumperk, v působnosti valné hromady, souhlasí 

s tím, aby vybrané vstupné za divadelní představení pořádané v Divadle Šumperk s.r.o., dne 

12.03.2022 bylo věnováno do Fondu humanitární pomoci Ukrajině. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Potěšil 
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3897/22 Zpráva o vyřazení majetku města za rok 2021 

bere na vědomí 

zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 01.01.2021 do 31.12.2021 dle 

předloženého materiálu. 

 

   

3898/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. III r. 2022 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. III roku 2022: 

příjmy ve výši:      403 tis. Kč 

výdaje ve výši:      166 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  597.337 tis. Kč 

výdaje celkem:  819.282 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  895.044 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      839.982 tis. Kč 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3899/22 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IV r. 2022 

doporučuje ZM 

schválit rozpočtová opatření č. IV roku 2022: 

příjmy ve výši:       7.051 tis. Kč 

výdaje ve výši:    34.051 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  604.388 tis. Kč 

výdaje celkem:  853.333 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  902.095 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      874.033 tis. Kč 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3900/22 MJP – zveřejnění prodeje p. p. č. 86/2 a části p. p. č. 86/5 v k. ú. Dolní Temenice 

(lokalita u nově vybudované haly nástrojářské dílny vedle Penny při ul. Temenické) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat pozemek p. č. 86/2 o výměře 99 m2 a část 

pozemku p. č. 86/5 o výměře cca 50 m2 oba v k. ú. Dolní Temenice, za podmínek: 

− účel prodeje:   

a) část pozemku p. č. 86/2 o výměře cca 34 m2 zastavěna stavbou ochranné opěrné zdi 

se systémem odvodnění, část pozemku o výměře cca 65 m2 nezbytně nutný prostor 

k zajištění vstupu na pozemek za účelem provádění oprav haly  

b) část pozemku o výměře cca 50 m2 nezbytně nutný prostor k zajištění vstupu na 

pozemku za účelem provádění oprav haly 
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− kupní cena: dle znaleckého posudku 

− kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

− kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého 

posudku a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

 

 

Termín:  10.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3901/22 MJP – zveřejnění změny nájemní smlouvy SML/2019/0684/MJP/Vr (or. prostor 

bývalé cihelny s přístupem z ul. Vančurovy) 

schvaluje 

zveřejnění změny nájemní smlouvy SML/2019/0684/MJP/Vr ze dne 30.07.2019, kterou byla 

pronajata část pozemku p. č. 556/133 o výměře cca 253 m2 v k. ú. Šumperk. Změnou dojde: 

− k úpravě výměry předmětu pronájmu, kde místo výměry cca 253 m2 bude nově cca  

160 m2 v k. ú. Šumperk 

− ke zrušení podmínky zákazu provedení oplocení za podmínky: 

- v případě ukončení nájmu bude oplocení odstraněno na náklady nájemce bez nároku 

na úhradu nákladů spojených s výstavbou oplocení a vysvahování předmětu nájmu 

- předmět nájmu (svah) bude upraven kameny a bude provedena výsadba 

půdopokryvných rostlin na zpevnění svahu  

- při výstavbě oplocení musí být zachována šíře veřejného prostoru mezi garážemi o 

oplocením min. 8 m 

 

Ostatní podmínky zůstávají beze změny. Změny nájemní smlouvy budou sjednány dodatkem 

k nájemní smlouvě po lhůtě zákonné doby zveřejněného záměru změny dle tohoto usnesení. 

 

 

Termín:  10.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3902/22 MJP – prodej části p. p. č. 924/1 v k. ú. Horní Temenice – neschválení zveřejnění 

prodeje (or. začátek obce Bratrušov) 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka prodat část pozemku p. č. 924/1 o výměře cca 550 m2 v     

k. ú. Horní Temenice. 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3903/22 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava chodníku na ul. Zahradní v Šumperku“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci: „Oprava chodníku na ul. Zahradní v Šumperku“ zhotovitelem akce 

firmu KOMUNIKACE.CZ s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČO 

03971694. 
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Nabídková cena je 544.735,17 Kč bez DPH, tj. 659.129,56 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  30.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3904/22 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

na akci „Oprava místní komunikace na ul. Rooseveltova v Šumperku“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci: „Oprava místní komunikace na ul. Rooseveltova v Šumperku“ 

zhotovitelem akce firmu STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 

60838744. 

Nabídková cena je 496.904,45 Kč bez DPH, tj. 601.254,38 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  30.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3905/22 MJP – oddělení komunálních služeb – zavedení hrobu č. B01 0H121-122 do evidence 

majetku města Šumperka 

schvaluje 

zavedení hrobu č. B01 0H121-122 na městském hřbitově v Šumperku, ul. Zábřežská 72, do 

evidence majetku města a předání do správy odboru majetkoprávního, oddělení komunálních 

služeb. 

 

 

Termín:  30.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3906/22 MJP – oddělení komunálních služeb – souhlas s postoupením smlouvy dle § 1895 

občanského zákoníku – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o manipulaci s osobními 

vozidly 

schvaluje 

udělení souhlasu s postoupením smlouvy č. SML/2020/0053/OKS uzavřené dne 31.01.2020 

mezi městem Šumperk a Miroslavem Vařekou, se sídlem Zábřežská 476/77, 787 01 

Šumperk, IČO 40323641, na obchodní společnost Autojeřáby Vařeka s.r.o., se sídlem 

Zábřežská 476/77, 787 01 Šumperk, IČO 27964779, která by veškerá práva a povinnosti 

převzala a v plnění uvedené smlouvy by namísto Miroslava Vařeky pokračovala ve stejném 

rozsahu a za stejných podmínek. 

 

 

Termín:  30.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3907/22 MJP – oddělení komunálních služeb – souhlas s postoupením smlouvy dle § 1895 

občanského zákoníku – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o manipulaci s osobními 

vozidly 

schvaluje 

uzavřít s panem Miroslavem Vařekou, se sídlem Zábřežská 476/77, 787 01 Šumperk, IČO 

40323641, dodatek č. 1 ke smlouvě o manipulaci s osobními vozidly č. 

SML/2020/0053/OKS uzavřené dne 31.01.2020. Dodatkem dojde na základě souhlasu 

s postoupením smlouvy ke změně v označení názvu provozovatele, kdy veškerá práva a 

povinnosti vyplývající z této smlouvy přejdou na nového provozovatele společnost Autojeřáby 

Vařeka s.r.o., se sídlem Zábřežská 476/77, 787 01 Šumperk, IČO 27964779. 

 

 

Termín:  30.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3908/22 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Oprava místní komunikace na ul. Zahradní v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace na ul. Zahradní 

v Šumperku“. 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 

otevírání nabídek 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Ing. 

Pavel Volf 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Stanislav Šrámek, Ing. Eva 

Zatloukalová 

 

Minimální seznam oslovených firem: 

 

− STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 60838744 

− KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČO 03971694 

− M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 

 

 

Termín:  30.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3909/22 MJP – neschválení zveřejnění prodeje části p. p. č. 1257/89 v k. ú. Šumperk (or. ul. 

Tyršova) 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 1257/89 o výměře cca 100 m2 v k. ú. 

Šumperk z důvodu možného rozšíření stávající komunikace. 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3910/22 MJP – zveřejnění pronájmu části p. p. č. 1257/89 v k. ú. Šumperk (or. ul. Tyršova) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1257/89 o výměře cca 100 m2 v     

k. ú. Šumperk, za podmínek:  

 

− účel pronájmu: oplocená zahrada k domu 

− sazba nájemného: 5,-- Kč/m2/rok 

− doba nájmu: neurčitá s platností ode dne podpisu nájemní smlouvy 

− nájemce uhradí nájemné za rok 2019, 2020 a 2021. Výše úhrady se stanovuje na 

500,-- Kč/rok 

− v případě ukončení nájmu bude odstraněno stávající oplocení na náklady nájemce 

 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3911/22 MJP – zrušení usnesení ZM č. 876/17 ze dne 02.11.2017 – schválení budoucího 

prodeje výstavby RD při ul. Americké (vnitroblok ul. 17. listopadu, Americké a 

Rooseveltovy) 

doporučuje ZM 

schválit zrušení usnesení ZM č. 876/17 ze dne 02.11.2017, kterým byl schválen budoucí 

prodej p. p. č. 1291/3, p. p. č. 1278/18, p. p. č. 3019 a p. p. č. 1291/6 v k. ú. Šumperk – 

výstavba rodinných domů. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3912/22 MJP – zveřejnění pachtu pozemku p. č. 676/3 v k. ú. Horní Temenice (směr 

Hrabenov) 

schvaluje 

zveřejnit záměr města propachtovat pozemek parcelní číslo 676/3 o výměře 411 m2 v k. ú. 

Horní Temenice, za podmínek:  

− účel pachtu: zemědělské využití 

− výše pachtovného: stanoví se jako minimální částka pachtovného 100,-- Kč/rok/celek 

− pachtýř uhradí pachtovné 3 roky zpětně ve výši 2,2% z průměrné ceny zemědělských 

pozemků pro dané katastrální území dle vyhlášky Ministerstva zemědělství, tj. 123,-- 

Kč 

− doba pachtu: neurčitá s roční výpovědní lhůtou 

 

 

Termín:  10.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

   



 

7|69 

RM 85 – 03.03.2022 

3913/22 MJP – změna usnesení RM č. 4187/18 ze dne 08.03.2018 – zveřejnění prodeje p. č. 

3487 v k. ú. Nový Malín – výstavba vodní nádrže v Malínské rokli 

schvaluje 

zveřejnění záměru změnit smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou dne 11.06.2018 na 

prodej části pozemku p. č. 3487 o výměře cca 5000 m2 v k. ú. Nový Malín. Změnou smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní dojde: 

− k posunutí termínu plnění závazku dokončené výstavby vodní nádrže č. 3 Nový Malín 

z termínu do 31.12.2021 nově do 30.11.2022 

− závazku převedení vlastnického práva z termínu do 31.05.2022 nově do 31.03.2023 

− k doplnění závazku: 

- budoucí kupující se zavazuje, že do 30 dnů ode dne podpisu dodatku ke smlouvě 

budoucí kupní uhradí za smýcení lesního porostu částku 69.358,-- Kč 

- budoucí kupující uhradí společně s doplatkem kupní ceny škodu z trvalého odnětí 

PUPFL, která bude vypočtena po dokončení stavby a zaměření při řízení o trvalém 

odnětí 

Ostatní ustanovení smlouvy o budoucí smlouvě kupní zůstanou beze změny. 

 

 

Termín:  10.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3914/22 MJP – prodej části pozemku p. č. 126, dle GP p. p. č. 126/4 v k. ú. Horní Temenice 

(směr Bohdíkov, za křižovatkou na Hrabenov) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

15.10.2021 do 01.11.2021 dle usnesení rady města č. 3453/21 ze dne 14.10.2021, schválit 

prodej části pozemku p. č. 126 o výměře 471 m2, dle GP pozemek p. č. 126/4 o výměře 471 

m2 v k. ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: I. M., bytem Vřesina 

 

   Podmínky:  

− účel prodeje: zahrada 

− kupní cena: 538,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

− kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

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

nemovitostí 

− kupující, jako vlastník pozemku převezme údržbu stávajícího toku 

− kupující souhlasí se zřízením služebnosti vedení veřejného osvětlení na části pozemku 

p. č. 126/4 v k. ú. Horní Temenice 

− služebnost bude zřízena v rámci prodeje pozemku, bude zřízena bezúplatně na dobu 

neurčitou 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3915/22 MJP – prodej části pozemku p. č. 126, dle GP p. p. č. 126/4 v k. ú. Horní Temenice 

(směr Bohdíkov, za křižovatkou na Hrabenov) 

nedoporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

15.10.2021 do 01.11.2021 dle usnesení rady města č. 3453/21  ze dne 14.10.2021, 

schválit prodej části pozemku p. č. 126 o výměře 471 m2 , dle GP pozemek p. č. 126/4 o 

výměře 471 m2 v k. ú. Horní Temenice I. H., bytem Šumperk, z důvodu prodeje pozemku 

většinovému vlastníku sousedící stavby bytového domu na pozemku číslo stavební 54/1 v k. ú. 

Horní Temenice a pozemku číslo stavební 54/1 v k. ú. Horní Temenice. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3916/22 MJP – prodej části pozemku p. č. 126, dle GP p. p. č. 126/4 v k. ú. Horní Temenice 

(směr Bohdíkov, za křižovatkou na Hrabenov) 

schvaluje 

uzavřít služebnost spočívající v právu vedení veřejného osvětlení na pozemku č. st. 126, dle 

GP p. p. č. 126/4 v k. ú. Horní Temenice.  Služebnost bude zřízena ve prospěch oprávněného 

ze služebnosti města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 

Povinným ze služebnosti bude I. M., bytem Vřesina. 

Podmínky služebnosti: 

− bude zřízena na dobu neurčitou 

− bude zřízena bezúplatně 

− bude zřízena společně s kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodeje pozemku p. č. 

126/4 v k. ú. Horní Temenice 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3917/22 MJP – nezveřejnění prodeje části pozemku p. č. 1950/1 a části p. p. č. 2154/2 v k. ú. 

Šumperk (při komunikaci vjezdu do Kauflandu z ul. Vítezné) 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka prodat část pozemku p. č. 1950/1 a část pozemku p. č. 

2154/2 v k. ú. Šumperk z důvodu ponechání si pozemků jako celku ve vlastnictví města 

s ohledem na platnou Územní studii „Subcentrum města Šumperk – Kasárna“, kde se počítá 

s realizací okružní křižovatky. 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3918/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

dešťové a splaškové kanalizační přípojky, v rámci akce: „Prodejní a distribuční hala, 

p. č. 589/21, k. ú. Šumperk“ – MOTORSERVIS Švec s.r.o. (lokalita při ul. Zábřežské) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu dešťové a 

splaškové kanalizační přípojky přes pozemky p. č. 2080/3 a 3232 v k. ú. Šumperk, pro účely 
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připojení plánované výstavby průmyslového objektu na pozemku p. č. 589/21 v k. ú. Šumperk 

– název akce: „Prodejní a distribuční hala, p. č. 589/21, k. ú. Šumperk“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

MOTORSERVIS Švec s.r.o., se sídlem Temenická 2244/98, 78701 Šumperk, IČO 48398187 

Podmínky: 

− Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Budoucí služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu, stanovenou podle 

„Zásad pro zřizování věcných břemen…“, ve výši 250,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, určené geometrickým plánem, který po 

dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný, 

minimálně ale celkem ve výši 2.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada bude 

oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

− Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.04.2025. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 

termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 

− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

3919/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk, 8. května + 2“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského 

zařízení: „REKO MS Šumperk, 8. května + 2“ na pozemcích p. č. 1442/1, 1455/1, 1609/1, 

1609/3, 1609/5, 2133/1, 2280, 2281, 2286, 2288, 2315/1 v k. ú. Šumperk – rekonstrukce 

stávajícího plynovodní řadu a domovních přípojek v ul. 8. května, Krameriově, Melantrichově. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567 

Podmínky: 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

− Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad o 

zřízení věcných břemen…“, ve výši 250,-- Kč + DPH/každý započatý 1 bm věcného 

břemene, a bude splatná před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 

30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení stavby na své náklady vyhotovení 

geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, popřípadě 

znalecký posudek pro určení výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene.  

− Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému ve lhůtě nejpozději do 

30.04.2025. V případě nedodržení stanovené lhůty a po marném uplynutí výzvy 

k doložení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v náhradním 

termínu jednoho měsíce, bude uplatněna jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- 

Kč, splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě pokuty. 
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− Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP – OKS. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3920/22 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu veřejné 

komunikační sítě CETIN: „VPIC Šumperk, Most M1 Potoční“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu uložit a provozovat 

stavbu vedení podzemní veřejné komunikační sítě: „VPIC Šumperk, Most M1 Potoční“ – 

přeložka komunikačního vedení na pozemku p. č. 1184/4 v k. ú. Horní Temenice, v rámci 

investiční akce města – výstavba nového mostu M1 při ul. Potoční. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 04084063 

Podmínky uzavření smlouvy: 

− Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

− Služebnost bude zřízena úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou obou stran 

v jednorázové částce 100,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany 

oprávněného po doručení vyrozumění o provedení vkladu věcného břemene do 

katastru nemovitostí, v termínu nejpozději do 60 dnů od vystavení daňového dokladu. 

− Budoucí oprávněný zajistí po dokončení a zaměření stavby vyhotovení příslušného 

geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti. 

− Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3921/22 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro umístění stavby „Most Tylova M1“ přes 

Bratrušovský potok 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, spočívající v právu umístit a provozovat stavbu mostu M1 

Tylova na pozemku p. č. 926/1 v k. ú. Dolní Temenice (přes Bratrušovský potok). 

Oprávněný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Povinný ze služebnosti:  

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno, IČO 70890013 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

− Služebnost se zřizuje na dobu životnosti stavby. 

− Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-- Kč + 

DPH v platné sazbě, splatnou ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření 

smlouvy. 

− Náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí včetně zajištění 

geometrického plánu hradí oprávněný. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3922/22 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytných pohledávek, které nebyly vymoženy z důvodu úmrtí či nemajetnosti 

povinných osob v celkové výši 15.844,40 Kč. Konkrétně jde o pohledávky: 

− 1.960,40 Kč, M. J., Nový Malín 

− 7.475,-- Kč, D. Č., Plzeň 

− 2.345,-- Kč, V. H., Bratrušov 

− 809,-- Kč, R. V., Olšany 

− 828,-- Kč, M. V., Oskava 

− 809,-- Kč, M. H., Dolní Studénky 

− 809,-- Kč, P. K., Hanušovice 

− 809,-- Kč, P. D., Šumperk 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3923/22 MJP – žádost o realizaci směny nemovitostí ve vlastnictví ČR, ve správě Státního 

pozemkového úřadu – p. p. č. 651/8 v k. ú. Šumperk za část p. p. č. 3466 v k. ú. Nový 

Malín, ve vlastnictví města Šumperka (lokalita „U reálu čistírny odpadních vod“) 

doporučuje ZM 

schválit podání žádosti o realizaci směny nemovitostí podle ust. § 3 odst. 2 zákona                  

č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, kdy předmětem směny bude pozemek p. č. 651/8 v obci a k. ú. 

Šumperk, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu, za část pozemku p. č. 

3466 mimo komunikaci a zalesněnou plochu o výměře cca 10.000 m2, v obci a k. ú. Nový 

Malín, ve vlastnictví města Šumperka. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3924/22 MJP – poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého 

kraje 

doporučuje ZM 

uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem je peněžitý dar ve výši 100.000,-- Kč. 

dárce:  město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461  

obdarovaný: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 

Olomouc – Povel, IČO 70885940 

účel použití: pořízení průmyslové pračky  

Podmínky: poskytnutí finančního daru za předpokladu doložení dofinancování z jiných 

zdrojů 

obdarovaný se zaváže, že umožní Sboru dobrovolných hasičů Šumperk – 

Temenice průmyslovou pračku využívat 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3925/22 MJP – poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého 

kraje 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření navýšení rozpočtu odboru MJP na 

rok 2022 ve výši 100.000,-- Kč na pokrytí žádosti o dar Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje ve výši 100.000,-- Kč. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

3926/22 MJP – záměr využití území areálu Hedva 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří JUDr. Michal Filouš, se 

sídlem Ostravská 16, 779 00 Olomouc, IČO 71470611, dle přílohy. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3927/22 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části vymezeného prostoru k domu zvláštního 

určení Temenická 109, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 35/3 o výměře cca 55 m2 v k. ú. 

Dolní Temenice (část vymezeného prostoru k domu zvláštního určení Temenická 109, 

Šumperk). 

Účel nájmu:   individuální využití 

Nájemné:      5,-- Kč/m2/rok, minimálně celkem 100,-- Kč/rok 

Doba nájmu:  neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

Podmínky nájmu:  povinnost nájemce udržovat pronajatou plochu a oplocení vlastním 

nákladem 

 

 

Termín:  14.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3928/22 MJP – prodej pozemků v zahrádkářské kolonii „Tkalcovna“ – neschválení zveřejnění 

záměru prodeje (or. směr Dolní Studénky) 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat pozemky p. č. 1246/2, p. č. 1234 a p. č. 1246/1 

vše v k. ú. Šumperk z důvodu ponechání si pozemků ve vlastnictví města z důvodu 

plánovaných protipovodňových opatření v dané lokalitě. 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3929/22 MJP – oddělení komunálních služeb – příprava na jarní úklid a plnění plánu zimní 

údržby 

bere na vědomí 

informace správce veřejných komunikací o plánu jarního čištění chodníků, komunikací a 

vyhodnocení plnění plánu zimní údržby vozovek a chodníků za období od 27. listopadu 2021 

do 16. února 2022. 

 

   

3930/22 MJP – změna budoucího kupujícího bytu č. 2958/22 v domě nám. Jana Zajíce 14, 

Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3806/22 ze 

dne 10.02.2022, uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 

31.03.2022, jejímž předmětem je byt č. 2958/22 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v 

Šumperku, s budoucí kupující L. H., bytem Nový Malín. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní 

cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala 

s panem I. H., bytem Šumperk. 

Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 

byt č. 2958/22 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s panem I. H., bytem Šumperk, 

a to za stejných podmínek s účinností od 01.04.2022. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3931/22 MJP – změna budoucího kupujícího bytu č. 2958/47 v domě nám. Jana Zajíce 14, 

Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3808/22 ze 

dne 10.02.2022, uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 

31.03.2022, jejímž předmětem je byt č. 2958/47 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v 

Šumperku, s budoucí kupující P. K., bytem Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní 

cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s paní 

B. K., bytem Šumperk. 

Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 

byt č. 2958/47 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s paní B. K., bytem Šumperk, a 

to za stejných podmínek s účinností od 01.04.2022. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3932/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/5 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/5 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku 

ke dni 31.03.2022 s nájemcem paní D. S., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy s účinností od 01.04.2022, jejímž předmětem bude byt č. 2958/5 v domě 

nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s paní R. V., bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3933/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/5 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/5 (dle projektové dokumentace č. 105) v budově č.p. 2958 na 

pozemku st. p. č. 725/7 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 

14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 10000/10000 na společných částech domu 

č.p. 2958 společných jen pro vlastníka jednotky pojmenované byt č. 2958/5 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 108/10000 na společných částech domu č.p. 2958, které 

jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt č. 2958/1 – 

2958/80, a spoluvlastnického podílu o velikosti 108/10000 na pozemku pod domem st. p. č. 

725/7 v k. ú. Šumperk. 

Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na předmětnou bytovou jednotku se stávajícím budoucím kupujícím a uzavřena 

nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3934/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/61 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/61 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 

v Šumperku ke dni 31.03.2022 s nájemcem paní E. O., bytem Šumperk. Současně se 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.04.2022, jejímž předmětem bude byt 

č. 2958/61 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku s paní I. D., bytem Nový Malín. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3935/22 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu č. 2958/61 v domě nám. Jana 

Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu 

prohlášení vlastníka č. 2958/61 (dle projektové dokumentace č. 402) v budově č.p. 2958 na 

pozemku st. p. č. 725/7 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. nám. Jana Zajíce 

14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 3745/10000 na společných částech domu č.p. 
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2958 společných jen pro vlastníky jednotek pojmenovaných byt č. 2958/60, 2958/61 a 

2958/62 a spoluvlastnického podílu o velikosti 155/10000 na společných částech domu č.p. 

2958, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt č. 

2958/1–2958/80, a spoluvlastnického podílu o velikosti 155/10000 na pozemku pod 

domem st. p. č. 725/7 v k. ú. Šumperk. 

Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na předmětnou bytovou jednotku se stávajícím budoucím kupujícím a uzavřena 

nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

 

Termín:  30.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3936/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/1, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 620/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 1 v 1. PP 

budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a termoregulačních 

ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: P. V., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 531.540,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3937/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/2, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 494/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 2 v 1. PP 
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budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a termoregulačních 

ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: R. V., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 428.580,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3938/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/3, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 620/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 3 v 1. PP 

budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a termoregulačních 

ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: P. K., bytem Mohelnice 

− kupní cena činí: 530.190,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3939/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/4, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 494/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 4 v 1. PP 

budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a termoregulačních 

ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: S. P., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 423.720,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3940/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/5, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 5 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a 

termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: R. V., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 376.430,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 
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− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3941/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/6, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu č. 

6 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a 

termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: V. B., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 395.510,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu  

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3942/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/7, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 7 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a 

termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: manželé T. a P. K., oba bytem Nový Malín 

− kupní cena činí: 395.420,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 



 

19|69 

RM 85 – 03.03.2022 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3943/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/8, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 373/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 8 v 1. PP 

budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a termoregulačních 

ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: J. P., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 316.890,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3944/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/9, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 373/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 9 v 1. PP 
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budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů a termoregulačních 

ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: D. K., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 285.606,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3945/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/10, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 494/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 10 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: P. P., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 384.750,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3946/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/11, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 11 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: I. H., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 395.420,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3947/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/12, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 12 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: T. M., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 397.310,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 
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− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3948/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/13, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 13 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: J. H., bytem Nový Malín 

− kupní cena činí: 373.640,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3949/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/14, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 494/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 14 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: manželé J. a J. R., oba bytem Stará Ves 

− kupní cena činí: 435.870,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
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− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3950/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/15, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 620/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 15 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: S. B., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 534.870,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3951/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/16, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 494/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 16 
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v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: M. H., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 435.690,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3952/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/17, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 620/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 17 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: J. R., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 534.510,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu  

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3953/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/18, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 18 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: M. D., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 493.300,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3954/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/19, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 19 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: manželé O. a S. H., oba bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 586.700,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 
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− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3955/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek  

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/20, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 20 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: H. K., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 491.400,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu  

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3956/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/21, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 21 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: S. Š., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 487.100,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
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− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3957/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/22, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 22 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: I. H., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 585.000,-- Kč   

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3958/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/23, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 
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č. 23 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: H. H., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 489.800,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3959/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/24, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 24 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: J. L., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 382.320,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3960/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/25, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 25 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: P. W., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 400.140,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3961/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/26, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 26 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: M. G., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 442.800,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 
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− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3962/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/27, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 532/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 27 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: B. K., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 499.000,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3963/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/28, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 373/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 28 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: T. B., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 362.300,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
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− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3964/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/29, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 373/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 29 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: L. D., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 359.700,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu  

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3965/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/30, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 
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č. 30 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: M. H., bytem Malá Morava 

− kupní cena činí: 447.500,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3966/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/31, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 31 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: L. M., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 447.800,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3967/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/32, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 32 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: I. H., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 425.600,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3968/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/33, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 33 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: L. P., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 490.900,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 
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− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3969/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/34, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 34 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: J. D., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 529.560,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3970/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/35, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 35 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: manželé P. a L. N., oba bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 489.500,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
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− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3971/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/36, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 36 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: V. B., bytem Troubelice 

− kupní cena činí: 484.400,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3972/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/37, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 
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č. 37 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: L. H., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 590.300,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3973/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/38, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 38 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: M. H., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 489.400,-- Kč  

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3974/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM  

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/39, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 39 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: P. U., bytem Brno, a T. U., bytem Hrabišín (každý spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/2) 

− kupní cena činí celkem: 483.300,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3975/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek  

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/40, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 40 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: I. F., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 586.200,-- Kč   

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 
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− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3976/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/41, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 41 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: R. F., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 457.968,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3977/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/42, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 42 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: J. V., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 480.300,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
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− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu  

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3978/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/43, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 43 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: A. V., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 527.670,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3979/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/44, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 
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č. 44 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: Č. P., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 484.700,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3980/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/45, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 45 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: J. N., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 377.730,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3981/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/46, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 46 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: manželé R. a R. V., oba bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 441.200,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3982/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/47, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 47 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: B. K., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 437.300,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 
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− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3983/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/48, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 532/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 48 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: E. K., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 438.750,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3984/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/49, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 392/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 49 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: manželé I. a L. H., oba bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 366.200,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
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− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3985/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/50, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 392/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 50 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: V. P., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 321.570,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3986/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/51, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 
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č. 51 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: S. N., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 390.510,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3987/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/52, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 52 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: Z. S., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 438.200,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3988/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/53, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 53 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: O. T., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 422.200,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3989/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/54, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 54 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: D. K., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 485.100,-- Kč   

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 
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− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3990/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/55, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 55 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: B. O., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 588.400,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3991/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/56, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 56 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: J. P., bytem Rychnov nad Kněžnou 

− kupní cena činí: 439.380,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
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− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3992/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/57, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 517/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 57 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: V. Š., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 488.000,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3993/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/58, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 602/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 
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č. 58 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: M. K., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 588.500,-- Kč   

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3994/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/59, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 501/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 59 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: P. K., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 488.800,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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3995/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek  

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/60, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 523/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 60 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: J. M., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 501.800,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3996/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/61, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 610/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 61 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: I. D., bytem Nový Malín 

− kupní cena činí: 533.160,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu  
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− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3997/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/62, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 507/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 62 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: V. P., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 440.280,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3998/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/63, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 523/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 63 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: I. K., bytem Jičín 

− kupní cena činí: 502.200,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 



 

51|69 

RM 85 – 03.03.2022 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

3999/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/64, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 610/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 64 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: E. D., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 592.400,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4000/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/65, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 507/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 
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č. 65 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: G. Š., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 442.440,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4001/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/66, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 66 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: L. R., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 382.860,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4002/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/67, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 67 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: P. S., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 452.700,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4003/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/68, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 68 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: E. V., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 450.500,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 
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− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4004/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/69, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 532/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání sklepního boxu č. 69 

v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: D. T., bytem Zábřeh 

− kupní cena činí: 495.000,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4005/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/70, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 392/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 70 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: V. T., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 364.300,-- Kč  

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
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− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4006/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/71, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 392/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 71 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: J. H., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 370.600,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4007/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/72, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 
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č. 72 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: Z. Š., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 450.200,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu  

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4008/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/73, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 482/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 73 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: M. D., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 450.200,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4009/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/74, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 463/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 74 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: Š. J., bytem Praha 

− kupní cena činí: 422.900,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4010/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/75, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 523/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 75 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: L. L., bytem Znojmo 

− kupní cena činí: 498.700,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 



 

58|69 

RM 85 – 03.03.2022 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4011/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/76, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 610/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 76 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: J. M., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 531.630,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4012/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/77, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 507/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 77 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: E. N., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 445.320,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
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− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4013/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/78, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 523/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 78 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: A. H., bytem Šumperk, zast. opatrovníkem N. V., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 490.700,-- Kč 

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4014/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/79, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 610/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 
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č. 79 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: manželé L. a K. H., oba bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 592.000,-- Kč  

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4015/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem ve dnech od 14.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3809/22 ze 

dne 10.02.2022, prodej bytové jednotky č. 2958/80, vymezené na pozemku st. p. č. 725/7, 

jehož součástí je budova č.p. 2958, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. 

nám. Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 507/40542 

na společných částech nemovité věci a s právem výlučného užívání balkonu, sklepního boxu 

č. 80 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

− kupující: M. V., bytem Šumperk 

− kupní cena činí: 494.300,-- Kč    

− kupující uhradí sjednanou kupní cenu dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

k příslušné bytové jednotce před uzavřením kupní smlouvy 

− kupující nebude mít dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 

− kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky nebudou v bytových 

jednotkách povolovány stavební úpravy, při kterých by docházelo k úpravě jejich plochy 

nebo ke změně způsobu užívání stavby 

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby převodu jednotky si budou v bytových 

jednotkách veškeré opravy vč. výměny zařizovacích předmětů hradit nájemci sami 

s výjimkou havarijního stavu  

− po schválení zveřejnění záměru prodeje do doby ukončení zajišťování správy domu 

městem Šumperk budou na společných částech domu prováděny pouze nezbytně 

nutné opravy a opravy havarijního stavu 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4016/22 MJP – převod bytových jednotek č. 2958/1-80 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 

14, Šumperk a založení společenství vlastníků jednotek  

doporučuje ZM 

schválit založení společenství vlastníků jednotek s názvem: Společenství vlastníků domu čp. 

2958 v Šumperku, se sídlem: Šumperk, nám. Jana Zajíce 2958/13, PSČ 787 01.  

Zakladatel: město Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1,             

PSČ 787 01.    

První členové výboru: budou doplněni do jednání ZM. 

Současně RM doporučuje ZM schválit stanovy společenství. 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4017/22 MJP – prodej části p. p. č. 1845/9 v k. ú. Šumperk (or. při ul. Pod Vodárnou) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

12.02.2022 do 02.03.2022 dle usnesení rady města č. 3826/22 ze dne 10.02.2022, schválit 

prodej části pozemku p. č. 1845/9, dle GP č. 7371-1094/2021 díl “a“ p. p. č. 1845/9 o 

výměře 2 m2 v k. ú. Šumperk. 

 

Kupující: D. a E. K., bytem Šumperk 

Podmínky:  

− účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu – pozemek a stavba jiného vlastníka 

− kupní cena: 1.725,-- Kč/m2 + DPH 

− kupující uhradí náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

 

 

Termín:  24.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4018/22 MJP – Nemocnice – schválení výběru zhotovitele malířských a natěračských prací 

v pavilonu B 

schvaluje 

zhotovitelem akce „Nemocnice Šumperk – pavilon B – malířské a natěračské práce na 

oddělení ARIP“ firmu Malířství Horníček s.r.o., se sídlem Leštinská 972/32, Zábřeh,             

PSČ 789 01, IČO 06115501. Nabídková cena je 207.986,87 Kč bez DPH, tj. 251.664,11 Kč 

včetně DPH. 

 

 

Termín:  15.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4019/22 MJP – Nemocnice – schválení výběru zhotovitele malířských a natěračských prací 

v pavilonu B 

schvaluje 

zhotovitelem akce „Nemocnice Šumperk – pavilon B – malířské a natěračské práce na 

oddělení urologie“ firmu Malířství Horníček s.r.o., se sídlem Leštinská 972/32, Zábřeh, PSČ 
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789 01, IČO 06115501. Nabídková cena je 294.222,34 Kč bez DPH, tj. 356.009,03 Kč 

včetně DPH. 

 

 

Termín:  15.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4020/22 MJP – uzavírání smluv o výpůjčce bytů s uprchlíky z Ukrajiny 

schvaluje 

uzavírání smluv o výpůjčce bytů ve vlastnictví města Šumperka mezi městem Šumperk, se 

sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, jako půjčitelem na straně jedné a 

cizinci s ukrajinským státním občanstvím prchajícími z Ukrajiny jako vypůjčitelem na straně 

druhé, za podmínek: 

− smlouva o výpůjčce na dobu určitou 3 měsíce 

− náklady na plnění spojené nebo související s užíváním bytu bude hradit půjčitel 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

   

4021/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Dr. E. Beneše 1 – vybavení učeben 

schvaluje 

vypsání otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na dodavatele akce: „Do odborných učeben 

bez bariér 1. ZŠ Šumperk – nábytek a technické vybavení učeben“ rozdělenou na část: 

„nábytek“ a na část „technické vybavení učeben“. 

 

člen komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Ing. Lenka Krobotová, Mgr. Milan Šubrt, 

                  Ing. Lenka Salcburgerová 

 

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Ing. Vlasta Pokorná, Mgr. Romana Drásalová, 

                    Pavel David 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

4022/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Sluneční 38 – vybavení učeben 

schvaluje 

vypsání otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na dodavatele akce: „Do odborných učeben 

bez bariér - 4. ZŠ Šumperk – nábytek a technické vybavení učeben“ rozdělenou na část: 

„nábytek“ a na část „technické vybavení učeben“. 

 

člen komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Ing. Lenka Krobotová, Mgr. Milan Šubrt, 

                   Ing. Lenka Salcburgerová 
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náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Ing. Vlasta Pokorná, Mgr. Romana Drásalová, 

                    Pavel David 

 

 

Termín:  19.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4023/22 MŠ Sluníčko, pracoviště Šumavská 15 – rekonstrukce elektroinstalace 

schvaluje 

vypsaní veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce:  

„MŠ Šumavská, Šumperk – rekonstrukce elektroinstalace“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Pavel 

David  

                                           

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Romana Drásalová, Ing. Eva 

Nádeníčková, Emilie Lovichová 

                                         

minimální seznam uchazečů: 

− ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o., V Lukách 647, Rapotín, IČO 26862107 

− ELRAM JS s.r.o., B. Němcové 2930/20, Šumperk, IČO 26813904 

− HEINZ – ELEKTRO s.r.o., Dolní Novosadská 58/72, Olomouc, IČO 26856841 

− QDS Communication s.r.o., Horní 105/14, Brno, IČO 28265971 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4024/22 Kino Oko – interiér vestavby malého sálu 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. arch. Ivo Skoumalem, Langrova 36, Šumperk, 

IČO 13004174, na zpracování návrhu interiéru vestavby malého sálu Kina Oko. Předmětem 

dodatku je posunutí termínu plnění. 

 

 

Termín:  31.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

4025/22 Kino Oko Šumperk – doplnění chlazení – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/2021 uzavřené s firmou JKKLIMA Technologie 

s.r.o., se sídlem Dolany č.p. 77, 783 16 Dolany, IČO 03868371, na realizaci díla „Kino Oko 

Šumperk – doplnění chlazení“ – posunutí termínu dokončení do 31.03.2022. 

 

 

Termín:  10.03.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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4026/22 Průmyslová zóna IV – Šumperk – technický dozor investora 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu, zadávací podmínky a návrh příkazní smlouvy na 

provádění technického dozoru investora na stavbě „Průmyslová zóna IV – Šumperk“.   

 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Pavel David, Ing. Lenka   

Salcburgerová 

     

náhradníci: Ing. Marta Novotná, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Zatloukalová,                    

 Ing. Eva Nádeníčková                     

 

                                          

 seznam dodavatelů ve složení: 

− Dozory a bezpečnost s.r.o., Měník 14, 783 21 Bílá Lhota, IČO 08409048  

− IREA s.r.o., Horní 3228/6, 787 01 Šumperk, IČO 48390062 

− Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Divize 05 Brno, Podsedky 751/3, 625 00 

Brno, IČO 47116901 

− SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 

− Ing. Ladislav Trčka – PROINK, Hornická 198, 788 32 Staré Město, IČO 13617826 

 

VZMR pro další dodavatele nebude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4027/22 Vybudování zázemí pro oddíl Kanoistiky v Šumperku – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 

Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO 27791891, na akci „Vybudování zázemí pro oddíl Kanoistiky v 

Šumperku“, který řeší posunutí termínů plnění a navýšení ceny díla o 64.200,-- Kč bez DPH, tj. 

77.682,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  28.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4028/22 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Šumperku pro školní rok 

2022/2023 

bere na vědomí 

informaci o termínu, době a místu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol  

a jejich odloučených pracovišť v Šumperku pro školní rok 2022/2023 ve středu 4. května 

2022 a ve čtvrtek 5. května 2022. 
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4029/22 Změna organizace školního roku 2021/2022 v ZŠ Šumperk, Šumavská 21 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace školního roku 2021/2022 v Základní škole Šumperk, 

Šumavská 21, IČO 00852287. 

 

   

4030/22 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 

písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení elektrické 

sklopné pánve do školní jídelny, v celkové výši do 85 tis. Kč. 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4031/22 Příspěvková organizace města Šumperka – odpisový plán na rok 2022 (dodatek) 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO 60801085, v souladu s § 31 odst. 1 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2022 ve výši 

15.290,-- Kč. 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

   

4032/22 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro Folklorní pěvecký sbor 

Seniorky Šumperk, z.s., se sídlem J. z Poděbrad 418/44, 787 01 Šumperk, IČO 02214946, na 

pořádání charitativního koncertu pro organizaci Pontis, který proběhne dne 21.04.2022. 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

4033/22 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie na dobu neurčitou pro 

Římskokatolickou farnost Šumperk, se sídlem Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk, IČO 

48005541, na pořádání bohoslužeb – Slavnost Zvěstování Páně, která se koná každoročně 

25. března a Slavnost Božího těla, která se koná každoročně zpravidla v červnu. 

 

 

Termín:  03.03.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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4034/22 Zpráva o podaných stížnostech za II. pololetí 2021 

bere na vědomí 

zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2021 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření č. 

11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

 

 

4035/22 Zpráva o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2021 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2021. 

 

4036/22 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2021 

bere na vědomí 

zprávu o stavu požární ochrany za rok 2021 dle předloženého materiálu. 

4037/22 Zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2021 

bere na vědomí 

zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2021 dle předloženého materiálu. 

 

 

4038/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

na  základě  písemného  doporučení  odboru  sociálních  věcí  uzavřít  nájemní  smlouvu  k  

bytu o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici 

Temenické,  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, 

jako pronajímatelem na straně jedné a M. P., Velké Losiny, jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek:  

 
− nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.04.2022 

− měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4039/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu k bytu o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního 

určení v Šumperku, v ulici Temenické, a současně schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu o 

velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově, 

mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné a M. B., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, za 

podmínek: 
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− předpokládaný zánik nájmu k 31.03.2022 

− nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.04.2022 

− měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4040/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2021/0105/OSM uzavřené dne 22.03.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. C., bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.04.2022 

− měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4041/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2021/0108/OSM uzavřené dne 16.03.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a B. R., bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Gagarinově, na 

straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.04.2022 

− měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

4042/22 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2021/0107/OSM uzavřené dne 15.03.2021 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a N. M., bytem 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Gagarinově, na 

straně druhé, za podmínek: 

     

− nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.04.2022 
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− měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4043/22 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2021 

bere na vědomí 

v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 

informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2021. 

 

 

   

4044/22 Rezignace člena Komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti ve městě 

bere na vědomí 

rezignaci pana Gustava Vojtka na funkci člena Komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti 

ve městě ke dni 24.02.2022. 

 

4045/22 Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku 

schvaluje 

vypsání podlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Provoz sběrného dvora, 

ul. Příčná 30 v Šumperku“ na dobu neurčitou od 01.07.2022. 

 

 

Termín:  30.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

4046/22 Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku 

schvaluje 

členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro 

otevírání obálek s nabídkami. 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Dana Krňávková, Mgr. Petra Matušů, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva 

Zatloukalová 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Ing. Renata Křížová, Ing. Martina Homolová Dubová, Mgr. Ilona Moťková, 

Emilie Lovichová 

 

 

Termín:  30.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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4047/22 Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku 

pověřuje 

2. místostarostu města Šumperka výkonem práv a povinností zadavatele v tomto zadávacím 

řízení, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky. 

 

 

Termín:  30.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

4048/22 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání ZM 24.03.2022 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný       Ing. Jakub Jirgl 

                      starosta      2. místostarosta 
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