
 

1|52 

ZM 29– 21.04.2022 

 

 

Naše čj.: MUSP 42363/2022 

Naše sp. zn.: 37539/2022 TAJ/IVNO *MUSPX02F8EZC* 

U S N E S E N Í  

z 29. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 4. 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. 

 

934/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 827/21, 848/21, 852/21, 879/22, 880/22, 888/22, 902/22, 

903/22, 904/22, 905/22, 906/22, 907/22, 921/22, 924/22, 930/22 

935/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

   302/19 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   303/19 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   304/19 do 31.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   818/21 do 20.12.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   853/21 do 31.05.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

936/22 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 305/19 ze dne 19.09.2019 

ruší 

usnesení ZM č. 305/19 ze dne 19.09.2019 z důvodu zrušení žádosti budoucího kupujícího. 

 

Termín: 21.04.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

937/22 Návrhy na změnu Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

prověření návrhu na změnu Územního plánu Šumperk č. 1 (Pila Šumperk) předloženého ve 

Stanovisku úřadu územního plánování k návrhům na pořízení změny Územního plánu Šumperk 

čj. 40234/2022 v procesu pořizování Změny č. 6 Územního plánu Šumperk zkráceným 

postupem dle § 55a stavebního zákona. 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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938/22 Návrhy na změnu Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

prověření návrhů na změnu Územního plánu Šumperk č. 2 až 91 předložených ve Stanovisku 

úřadu územního plánování k návrhům na pořízení změny Územního plánu Šumperk 

čj. 40234/2022 v procesu pořizování Zprávy o uplatňování Územního plánu Šumperk 

a následném pořízení Změny č. 7 Územního plánu Šumperk zkráceným postupem dle § 55a 

stavebního zákona. 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

939/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

schvaluje 

v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

- přidělení dotací na neziskové akce z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na neziskové akce pro rok 2022 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM 

č. 811/21 ze dne 04.11.2021, dle přílohy č. 1. 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

940/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora neziskových 

akcí“ 

neschvaluje 

přidělení dotace na neziskovou akci z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

neziskových akcí“ pro rok 2022, dle přílohy č. 2. 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

941/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora celoroční 

činnosti“ 

schvaluje 

v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

- přidělení dotací na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora 

celoroční činnosti“ pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

na celoroční činnost pro rok 2022 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením 

ZM č. 811/21 ze dne 04.11.2021, dle přílohy č. 3. 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 
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942/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

schvaluje 

v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

 

- přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2022 

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2022 dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením ZM č. 811/21 ze dne 04.11.2021, dle přílohy č. 4. 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

943/22 Strategický plán rozvoje města Šumperka do roku 2030 

schvaluje 

Strategický plán rozvoje města Šumperka do roku 2030. 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

944/22 Program regenerace MPZ na rok 2022 

schvaluje 

poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2022 ve výši 110 tis. Kč 

společnosti PMŠ, a. s., Slovanská 255/21, Šumperk, zastoupené Ing. Miroslavem Pospíšilem 

na restaurování přístupového pískovcového schodiště altánu (zahradního pavilonu) na ul. 

Radniční 2797/27, Šumperk. 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

945/22 Program regenerace MPZ na rok 2022 

schvaluje 

poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2022 ve výši 181 tis. Kč 

společnosti Akademie Jana Amose Komenského, s. r. o., zastoupené Mgr. Jiřím Průšou na 

restaurování kamenného portálu domu na nám. Míru 211/4 Šumperk. 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

946/22 Program regenerace MPZ na rok 2022 

schvaluje 

poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2022 ve výši 117 tis. Kč 

J. H., Šumperk, a J. H., Šumperk, na restaurování kamenného portálu domu Radniční 236/15, 

Šumperk. 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Jirgl 
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947/22 Program regenerace MPZ na rok 2022 

schvaluje 

poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2022 ve výši 107 tis. Kč 

městu Šumperku na nátěr oken včetně souvisejících prací na klášterním kostele Zvěstování 

Panny Marie na ul. Kladské, Šumperk. 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

 

948/22 Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2021 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2021. 

 

 

949/22 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2021 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti sociálního odboru za rok 2021. 

 

 

950/22 Zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2021 

bere na vědomí 

informativní zprávu o procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku za rok 

2021. 

 

 

951/22 Obecně závazná vyhláška, o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností od 01.06.2022. 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

952/22 Obecně závazná vyhláška, o nočním klidu 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 5 odst. 7 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku, o nočním klidu, s účinností od 20.05.2022. 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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953/22 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30.04.2022, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí kupující S. P., 

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 J. N., Nový Malín. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s J. N., Nový Malín, a to za stejných 

podmínek s účinností od 01.05.2022. 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

954/22 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30.04.2022, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucí kupující M. D., 

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 E. A., Šumperk. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s E. A., Šumperk, a to za stejných 

podmínek s účinností od 01.05.2022. 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

955/22 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30.04.2022, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucí kupující J. D., 

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 L. S., Brno. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s L. S., Brno, a to za stejných podmínek 

s účinností od 01.05.2022. 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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956/22 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30.04.2022, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucím kupujícím A. H., 

Šumperk, zast. opatrovnicí N. V., za podmínky schválení právního úkonu soudem. 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 vyrovnal s M. V, Šumperk. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s M. V., Šumperk, a to za stejných 

podmínek s účinností od 01.05.2022. 

Termín účinnosti dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nové smlouvy 

o budoucí smlouvě kupní může být k pozdějšímu datu vzhledem k datu vydání rozhodnutí 

soudu o schválení právního úkonu zastoupeného. 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

957/22 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

ruší 

usnesení zastupitelstva města č. 913/22 ze dne 24.03.2022 z důvodu zrušení žádosti. 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

958/22 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 14, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30.04.2022, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucím kupujícím D. S., 

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 M. K., Šumperk. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s M. K., Šumperk, a to za stejných 

podmínek s účinností od 01.05.2022. 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

959/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., Šumperk 
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- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

960/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 

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

ventilů, za těchto podmínek: 

- kupující: R. V., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

961/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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

Jana Zajíce 13, 14, Šumperk) včetně 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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

962/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: J. N., Nový Malín 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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963/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: M. K., 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  

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

964/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 
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- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

965/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: T. a P. K., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

966/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., Šumperk 

- kupní cena činí: 316.890,-- Kč 
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- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

967/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 

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

ventilů, za těchto podmínek: 

- kupující: D. K., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

968/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 
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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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

969/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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970/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

971/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 
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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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

972/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: J. a J. R., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

973/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 



 

15|52 

ZM 29– 21.04.2022 

 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

974/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 

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

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

- kupující: M. H., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

975/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: 
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- kupující: J. R., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

976/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: E. A., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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977/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: O. a S. H., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

978/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 
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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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

979/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

980/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 
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- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

981/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 

č. 23 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

- kupující: H. H., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

982/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: 
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- kupující: J. L., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

983/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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984/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

985/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 
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Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

986/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

987/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 
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- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

988/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 

č. 30 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

- kupující: M. H., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

989/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., Šumperk 

- kupní cena činí: 447.800,-- Kč 
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- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

990/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

991/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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. 
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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., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

992/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: L. S., Brno 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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993/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: P. a L. N., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

994/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 
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Termín:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

995/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 

č. 37 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

- kupující: L. H., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

996/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 
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- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

997/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., Brno, T. U., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

998/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., Šumperk 

- kupní cena činí: 586.200,-- Kč 
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- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

999/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1000/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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. 
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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., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1001/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1002/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 

č. 44 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

- kupující: Č. P., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1003/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 
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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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1004/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: R. a R. V., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1005/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 
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- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1006/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1007/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: 
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- kupující: I. a L. H., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1008/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1009/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 
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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 

č. 51 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

- kupující: S. N., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1010/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1011/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1012/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1013/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1014/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 

- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1015/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1016/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 

č. 58 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 
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- kupující: M. K., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1017/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1018/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 
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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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1019/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1020/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1021/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1022/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1023/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 

č. 65 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

- kupující: G. Š., 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 
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- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1024/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1025/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: 
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- kupující: P. S., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1026/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1027/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 



 

45|52 

ZM 29– 21.04.2022 

 

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., Chromeč 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1028/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1029/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1030/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 

č. 72 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

- kupující: Z. Š., 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 
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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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1031/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1032/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 
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- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1033/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1034/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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: 
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- kupující: J. M., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1035/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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 

- 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1036/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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 
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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 

č. 79 v 1. PP budovy a části rozvodů centrálního vytápění uvnitř bytu, včetně radiátorů 

a termoregulačních ventilů, za těchto podmínek: 

- kupující: L. a K. H., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1037/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

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., 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:  31.12.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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1038/22 MJP - převod bytových jednotek v domě nám. Jana Zajíce 2958/13, 14, Šumperk, 

a založení společenství vlastníků jednotek 

schvaluje 

založení společenství vlastníků jednotek s názvem: Společenství vlastníků domu čp. 2958 

v Šumperku, se sídlem: nám. Jana Zajíce 2958/13, Šumperk.  

Zakladatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461    

První členové výboru:  

- T. K., Nový Malín 

- M. V., Šumperk 

- J. N., Šumperk 

- B. O., Šumperk 

- Z. R., Šumperk 

Současně ZM schvaluje stanovy společenství, ve kterých budou uvedeni první členové výboru. 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1039/22 MJP - žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

TJ Šumperk, z. s. 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2022, která byla schválena 

usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 04.11.2021. 

 

Příjemce: TJ Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 

Zastoupený: Jarmilou Hynkovou 

Účel použití: dofinancování investiční akce úprava travnaté plochy mezi UMTRA 

a 3. fotbalovým hřištěm 

Výše částky: 350.000,-- Kč 

 

Termín:  31.05.2022 

        Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

1040/22 Fond humanitární pomoci Ukrajině – věcný dar 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy ve věci poskytnutí věcného daru – 90 sad povlečení pro uprchlíky 

z Ukrajiny – do vlastnictví Olomouckého kraje do hospodaření příspěvkové organizace VOŠ 

a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, Šumperk, PSČ 787 29, IČO 00843113, zastoupené 

Mgr. Ondřejem Šanovcem, ředitelem školy. 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1041/22 Stanovení počtu členů ZM na volební období 2022–2026 

stanoví 

v souladu s § 67, 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, počet členů zastupitelstva města Šumperka pro volební období 2022–2026 

na 27 členů. 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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ZM 29– 21.04.2022 

 

1042/22 Dotace na výměnu plynového kotle v budově Domu kultury Šumperk 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 

04.11.2021. 

 

Příjemce: Dům kultury Šumperk, s. r. o., se sídlem Fialova 416/3, Šumperk, 

IČO 25818830 

Zastoupená: Mgr. Hanou Pískovou, jednatelkou 

Účel použití: na provedení výměny plynového kotle v objektu domu kultury 

Výše částky: 107.829,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace: do 30.06.2022 

Termín vyúčtování dotace:   do 31.12.2022 

 

 

Termín:  21.04.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

1043/22 Dotace na výměnu plynového kotle v budově Domu kultury Šumperk 

ukládá RM 

zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2022 dotaci ve výši 107.829,-- Kč 

pro Dům kultury Šumperk, s. r. o., na zajištění výměny plynového kotle. 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Spurný 

1044/22 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 3/2022 z jednání finančního výboru dne 11. 4. 2022. 

 

 

1045/22 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 25/2022 ze zasedání kontrolního výboru dne 12. 4. 2022. 

 

 

1046/22 Odpověď na interpelaci 

bere na vědomí 

odpověď na interpelaci p. Radovana Auera ze dne 23. 3. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 



 Vyhodnocení programu "Podpora neziskových akcí" Příloha č. 1 usnesení ZM č. 939/22 ze dne 21. 4. 2022
(kompetence ZM)

   

název právnické/fyzické osoby adresa statutár

2 BLUES APERITIV a BLUES ALIVE 2022 BLUES ALIVE, s.r.o. Fialova 416/3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír Mgr. 500 000 450 000

7 Džemfest 2022 Kraj pro život, s.r.o. 8. května 971/59, 787 01 Šumperk Polák Ondřej Ing. 200 000 180 000

30 Šumperský Majáles 2022 Šumperský Majáles, z.s. Jiřího z Poděbrad 2008/24, 787 01 Šumperk Stonová Zuzana Mgr. 200 000 120 000

31 KLASIKA VIVA 2022 Klasika Viva, z.s. V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman MgA. 100 000 90 000

32 Klášterní hudební slavnosti 2022 Roman Janků Management, s.r.o. V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman MgA. 200 000 200 000

součty 1 200 000 1 040 000

Vyhodnocení programu "Podpora neziskových akcí" Příloha č. 2 usnesení ZM č. 940/22 ze dne 21. 4. 2022
(kompetence ZM)

   

název právnické/fyzické osoby adresa statutár

33 Letní divadelní workshopy Jan Firla 8. května 1753/54, 787 01 Šumperk Firla Jan 60 000 0

součty 60 000 0

č
ís

lo

název akce

požadovaná 

částka

doporučená 

částka

č
ís

lo

název akce

požadovaná 

částka

doporučená 

částka



Vyhodnocení programu "Podpora celoroční činnosti" Příloha č. 3 usnesení ZM č. 941/22 ze dne 21. 4. 2022
(kompetence ZM)

   

název právnické osoby adresa statutár

3 Tělocvičná Jednota Sokol Šumperk U Tenisu 1106/4, 787 01 Šumperk Porteš František, Hošek Petr 500 000 150 000

6 Sdružení D, z.ú. 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc Němeček Pavel Ing. 60 000 10 000

9 Římskokatolická farnost Šumperk Kostelní nám. 161/2, 787 01 Šumperk Sulowski Slawomir Adam Mgr. 60 000 10 000

10 Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. Králec 29, 788 20 Dolní Studénky Turczer Petr Ing. 60 000 49 000

12 Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Petrov nad Desnou 203, 788 16 Wittková Olga, Mgr. Et Bc., DiS. 60 000 10 000

13 Magnus orienteering, z.s. Tyršova 1581/12, 787 01 Šumperk Pavlík Radek 60 000 12 000

14 Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc Pekařová Martina Ing. 84 000 15 000

16 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava Balabánová Helena Mgr. 60 000 23 000

17 Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc Matyášová Pavla mgr. 56 000 15 000

19 Tydli Mydli, z.s. Reissova 2456/47, 787 01 Šumperk Žouželová Jana 60 000 5 000

21 Asper Šumperk, z.s. Šmeralova 776/4, 787 01 Šumperk Matěj Petr Ing. 125 000 107 000

24 TJ Šumperk, z.s. Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 500 000 500 000

25 SKI KLUB Šumperk, spolek Tyršova 1581/12, 787 01 Šumperk Hanák Jiří Ing. 60 000 25 000

26 Multisport Outdoor, z.s. Revoluční 1689/12B, 787 01 Šumperk Paloncý Pavel Mgr. 60 000 30 000

27 Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Šumperk nám. Jana Zajíce 2791/7, 787 01 Šumperk Valová Jana Mgr. 60 000 28 000

29 AVZO TSČ ČR p.s. Šumperk-Temenice Pod Senovou 2680/66, 787 01 Šumperk Kvapil Jiří 60 000 12 000

31 SK Severka Šumperk, z.s. Janáčkova 1949/39, 787 01 Šumperk Král Václav Mgr. 60 000 25 000

32 Golf club Rapotín, z.s. Krátká 3297/2A, 787 01 Šumperk Huf Martin 60 000 10 000

33 Cannibals baseball Šumperk, z.s. Tyršova 89/26, 787 01 Šumperk Cahlík Tomáš DiS. 60 000 28 000

35 SONS ČR, z.s., oblastní odbočka Šumperk  8. května 444/22, 787 01 Šumperk Jandrtová Renata Bc. 60 000 29 000

39 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Sluneční 2692/38, 787 01 Šumperk Urbanová Silvie 80 000 80 000

40 Taneční spolek KK - Dance Sany Šumperk, z.s. Nový Malín 90, 788 03 Nový Malín Stropková Radmila 60 000 59 000

41 Junák - český skaut, středisko Rudy Knotka  Šumperk, z.s. nám. Jana Zajíce 2832/11, 787 01 Šumperk Kuchtík Martin Mgr. 60 000 60 000

součty 2 365 000 1 292 000

 

  

č
ís

lo požadovaná 

částka

doporučená 

částka



Vyhodnocení programu "Podpora výkonnostního sportu"  Příloha č. 4 usnesení ZM č. 942/22 ze dne 21. 4. 2022
(kompetence ZM)

   

název právnické osoby adresa statutár

7 SIDE MX CLUB Šumperk, z.s. sidecarcrossový klub Nerudova 1321/59, 787 01 Šumperk Urbánek Kamil Ing. 60 000 30 000

27 TJ Šumperk, z.s.  družstvo basketbalu - muži Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 67 800 30 000

28 TJ Šumperk, z.s.  družstvo basketbalu - mládež Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 83 400 60 000

32 Multisport Outdoor, z.s. outdoorové sporty  Revoluční 1689/12B, 787 01 Šumperk Paloncý Pavel Mgr. 100 000 40 000

39 Asper Šumperk, z.s. družstvo florbalu - muži a junioři Šmeralova 776/4, 787 01 Šumperk Matěj Petr Ing. 150 000 120 000

součty 461 200 280 000

č
ís

lo

název oblasti

požadovaná 

částka

doporučená 

částka
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