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Spis. zn.: 55097/2009 
č. j.: 55101/2009 

 

U S N E S E N Í  

z 27. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 18. 6. 2009 
 

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. 
 
 

1160/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
867/08, 885/08, 949/08, 973/08, 1012/09, 1014/09, 1015/09, 1016/09, 1017/09, 
1018/09, 1019/09, 1020/09, 1023/09, 1026/09, 1027/09, 1056/09, 1072/09, 
1073/09, 1083/09, 1087/09, 1090/09, 1094/09, 1101/09, 1102/09, 1103/09, 
1105/09, 1106/09, 1107/09, 1147/09, 1149/09, 1154/09, 1155/09, 1157/09 
 
 

1161/09 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  952/08 do 30.09.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1011/09 do 31.08.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1013/09 do 30.06.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1054/09 do 06.08.2009 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
1091/09 do 06.08.2009 Zodpovídá: Ing. Zapletal 
   
 

1162/09 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení č. 976/08 

ruší 
usnesení ZM č. 976/08 ze dne 11. 12. 2008 týkající se prodeje části pozemku 
p.č. 186 o výměře cca 1 500 m2 a části pozemku p.č. 185/1 o výměře cca 500 m2 
v k.ú. Hraběšice pro bezpředmětnost. 
 

Termín: 18.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 



ZM 27 – 18.06.2009 

 
2 

 

1163/09 Časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2009 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2009. 
 

1164/09 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 
2009 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2009. 
 

Termín: 01.07.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1165/09 Výkonnostní sport 2009 – vyhlášení druhé výzvy 

schvaluje 
vyhlášení druhé výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Šumperka pro rok 2009 na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů a juniorů. 
 

Termín: 18.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1166/09 Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů 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 č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, s účinností od 10. 7. 2009.  
 

Termín: 18.06.2009 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

1167/09 Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanoví místní koeficient pro 
výpočet daně z nemovitostí na území města Šumperka 

vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se stanoví místní koeficient pro 
výpočet daně z nemovitostí na území města Šumperka, s účinností od  1. 1. 2010. 
 

Termín: 01.01.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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1168/09 Plnění investiční výstavby k 31. 5. 2009 

bere na vědomí 
plnění investiční výstavby k 31. 5. 2009. 
 

1169/09 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2008 

bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka 
v roce 2008. 
 

1170/09 Hospodaření s komunálními odpady – hodnocení roku 2008 a plán 
na rok 2009 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů za rok 2008 a plán na rok 2009. 
 

1171/09 Problematika propadu výkupních cen papíru a plastů 

schvaluje 
uhradit příspěvek společnostem JK Morava, s. r. o., ve výši 32,6 tis. Kč a SITA CZ 
a. s. 44 tis. Kč za 1. Q. 2009 odrážející zvýšené náklady na udržení úrovně a 
rozsahu separace, které vznikly z propadu výkupních cen.  
 

Termín: 30.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

1172/09 Přehled příjmů 

bere na vědomí 
přehled daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31. 5. 2009. 
 

1173/09 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo VI roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo VI roku 2009: 
 
příjmy ve výši:   14 147 tis. Kč 
výdaje ve výši:     4 400 tis. Kč 
 
příjmy celkem: 925 877 tis. Kč 
výdaje celkem: 876 832 tis. Kč 
 

Termín: 18.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1174/09 Veřejná finanční podpora TJ Šumperk 

schvaluje 
navýšení veřejné finanční podpory pro TJ Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk, pro 
rok 2009 o 120 tis. Kč na zvýšené náklady na energie na Tyršově stadionu.  
 

Termín: 18.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1175/09 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 

schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města a uzavření smlouvy se 
společností Hokej Šumperk 2003 s. r. o. se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, 
na hokejovou sezónu 2009/2010 ve výši 2 400 tis. Kč, a to za následujících 
podmínek: 
 

A. Společnost prokáže zajištění dalších finančních zdrojů předložením 
uzavřených sponzorských smluv v úhrnné výši nejméně 8 000 tis. Kč do 
20. 6. 2009. 

B. Vyúčtování příspěvku: do 31. 12. 2009  
C. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví 

a na požádání umožní kdykoli provedení kontrol v souladu se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

 
Termín: 31.12.2009  
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1176/09 Veřejná finanční podpora Hokej Šumperk 2003 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtu města na rok 2010 finanční příspěvek a uzavření smluv se 
společností Hokej Šumperk 2003 s. r. o. se sídlem Žerotínova 470/55B, Šumperk, 
který bude vyplacen po splnění následujících podmínek umístění hokejového  
mužstva v průběhu hokejové sezóny 2009/2010 v první hokejové lize, 
v následující výši a termínech: 

- 200 tis. Kč za umístění v tabulce do 12. místa po základní části, splatnost 
do 28. 2. 2010 

- 400 tis. Kč za umístění v tabulce do 12. místa po nadstavbové části, tj. za 
postup do předkola play off,  splatnost do 31. 3. 2010 

- 200 tis. Kč za postup do čtvrtfinále play off, splatnost do 30. 4. 2010 
 

A. Společnost Hokej Šumperk 2003 s. r. o. písemně požádá při splnění uvedené 
podmínky o uvolnění příslušné  částky výše uvedeného finančního příspěvku. 

B. Vyúčtování příspěvku: do 31. 5. 2010 
C. Společnost se smluvně zaváže zpřístupnit městu Šumperk své účetnictví 

a na požádání umožní kdykoli provedení kontrol v souladu se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

 
Termín: 31.01.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1177/09 Veřejná finanční podpora Schola Viva o. p. s. 

schvaluje 
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Šumperka v roce 2010 
Schola Viva, o. p. s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk, IČ 25827707 ve výši 
3 mil. Kč na stavební úpravy a modernizaci základní školy. Podmínkou pro 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka je zajištění kofinancování 
investičního záměru ve výši 5,4 mil. Kč ze strany příjemce. 
 

Termín: 18.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1178/09 MJP - odprodej části pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 3. 3. 2003 do 19. 3. 2003 dle usnesení RM č. 361/03 ze dne 
20. 2. 2003 a podle usnesení ZM č. 460/03 ze dne 18. 9. 2003, ve znění 
pozdějších změn, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje pozemků 
p.č.st. 796 - 811 v k.ú. Dolní Temenice a pozemků p.č. 709/32 - 709/67 v k.ú. 
Dolní Temenice, vzniklých oddělením z pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní 
Temenice na základě geometrického plánu č. 734-513_A/2009, zpracovaný 
společností VOZDA s. r. o. dne 28. 4. 2009, a to za následujících podmínek:  
 
- prodávající: Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se 

sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461  
- kupující: FORTEX-AGS, a. s., jednající místopředsedou představenstva 

Ing. Jaromírem Švédou, se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92, 
IČ 00150584 

- kupní cena:   
- pro pozemky p.č.st. 796 – 811, p.č. 709/32, 709/41-709/67 v k.ú. Dolní   
Temenice činí 369,- Kč/m2 včetně 0 % DPH,  
- pro pozemky p.č. 709/33 - 709/40 v k.ú. Dolní Temenice činí  
369,- Kč/m2 včetně 19 % DPH 
tj. celkem 1.865.664,- Kč včetně DPH 

- uvedenou kupní cenu se kupující zavazuje uhradit  na základě daňového 
dokladu vystaveného prodávajícím do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy 
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru 
nemovitostí na účet prodávajícího města Šumperk.  

- správní poplatek za zahájení řízení o vkladu vlastnického práva kupujícího do 
katastru nemovitostí uhradí kupující 

 
 

Termín: 31.07.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1179/09 MJP - úplatný převod inženýrských sítí v lokalitě za ul. Prievidzskou 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 430/07 ze dne 13. 9. 2007, jehož předmětem je darování 
staveb inženýrských sítí v II. etapě bytové výstavby FORTEX-AGS, a. s., za ul. 
Prievidzskou na pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice společností FORTEX-
AGS, a. s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92, IČ 00150584, do 
vlastnictví města Šumperk. Změna spočívá ve změně převodu z bezúplatného 
na převod úplatný, přičemž úplatu bude tvořit rozdíl mezi cenou pozemků 
schválenou usnesením ZM č. 460/03 ze dne 18. 9. 2003, ve znění pozdějších 
změn (300,- Kč/m za pozemek pod domem a 100,- Kč/m za pozemek kolem 
domu) a cenou novou 369,- Kč/m (jednotnou pro pozemky pod i kolem domu). 
Rozdíl mezi těmito cenami činí částku 671.610,- Kč + 19 % DPH, tj. celkem 
částku ve výši 799.216,- Kč.  
 

Termín: 31.07.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1180/09 MJP - souhlas s oddlužením v rámci insolvenčního řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon – změna usnesení ZM 

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města č. 1076/09 ze dne 12. 3. 2009, týkající se 
účasti města Šumperka v insolvenčním řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, v platném znění. Změna spočívá ve změně souhlasu 
s procentní výší oddlužení dlužníka, a to z původních 30 % na nových 70 % 
z celkové dlužné částky dlužníka, kterou dlužník dluží věřiteli městu Šumperku. 
V ostatním se předmětné usnesení zastupitelstva města nemění. 
 
 

Termín: 18.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1181/09 MJP - výstavba polyfunkčního domu na ulici Radniční v Šumperku – změna 
termínů 

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města č. 755/04 ze dne 29. 4. 2004 ve znění 
pozdějších usnesení zastupitelstva města. Změna spočívá v prodloužení termínu 
pravomocné kolaudace polyfunkčního domu z původního termínu 31. 10. 2009 
na nový termín do 30. 6. 2011 a dále se posunuje termín vzniku případné 
povinnosti platby smluvní pokuty ze strany kupujících, a to  z původního termínu 
1. 2. 2010 na nový termín od 1. 10. 2011, pokud nebude budoucími kupujícími 
splněna lhůta pro dokončení a pravomocnou kolaudaci stavby.  
Budoucí kupující uhradí městu Šumperku smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč. 
V ostatním se text usnesení nemění. 
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Odkládací podmínka : 
 
Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. Obch 69/04/Š, kterým dojde 
k úpravě termínů pravomocné kolaudace stavby polyfunkčního domu a termínu 
vzniku případné povinnosti platby smluvní pokuty ze strany kupujících, bude 
uzavřen až po úhradě smluvní pokuty ve výši 10.000,-- Kč. 
 

Termín: 31.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1182/09 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzské 25, 27 - změna nájemce a budoucího 
kupujícího bytu č. 1 v domě Prievidzská 25, Šumperk 

schvaluje 
uzavření dohody mezi D. K., Šumperk, na straně jedné, a městem Šumperk na 
straně druhé, kterou se ke dni 30. 6. 2009 zruší Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne 22. 2. 2000, ve znění 
pozdějších dodatků, na budoucí převod bytu č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží 
obytného domu v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 
vlastnictví bytové jednotky č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25 a spoluvlastnického podílu na 
společných prostorách a na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím 
městem Šumperk a budoucím nabyvatelem R. J., Jeseník. Smlouva bude 
uzavřena s účinností od 1. 7. 2009. Předmětem smlouvy je budoucí převod 
vlastnictví k bytové jednotce č. 2922/1 v I. nadzemním podlaží obytného domu 
v Šumperku, ul. Prievidzská č. p. 2922/25, včetně příslušných podílů na 
společných částech domu a na pozemku pod domem. 
 

Termín: 31.07.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1183/09 MJP - dotační titul „T11 Šumperk, p.p.č. 725/1, 2“ – výstavba 11 bytových 
jednotek (or. u ZŠ Sluneční) 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k dohodě o finančním vypořádání ze dne 20. 11. 2006 mezi 
účastníky městem Šumperk a P. H., Šumperk, kterým dojde ke změně usnesení 
ZM č. 1768/06 ze dne 14. 9. 2006, kterým bylo schváleno uzavření dohody 
o finančním vypořádání dotačního titulu s názvem „T11 Šumperk, p.č. 725/1, 2“ 
ev. číslo 3174202452– výstavba 11 bytových jednotek. Dodatkem k dohodě se 
město Šumperk zaváže vyplatit P. H. částku ve výši 122.000,- Kč, a to z důvodu 
kolaudace bytové jednotky – RD na p.p.č. 709/8 v k.ú. Dolní Temenice. Finanční 
částku ve výši 160.000,- Kč si město ponechá pro případ vrácení 80.000,- Kč za 
nesplnění dotačního titulu a možného penále. 
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Město Šumperk vyplatí částku ve výši 122.000,- Kč P. H., Šumperk, do 30 dnů 
ode dne podpisu dodatku k dohodě ze dne 20. 11. 2006. 
Ostatní podmínky uvedené v usnesení ZM č. 1768/06 ze dne 14. 9. 2006 zůstávají 
beze změny. 
 

Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1184/09 MJP - prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3235/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej bytové jednotky č. 890/1 v domě č. p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 59,95 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 601/10000 na společných částech domu 
č. p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 601/10000 na 
pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- kupující: M. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 277.733,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 2.152,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 1.280,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č. p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č. p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1185/09 MJP - prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3235/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej bytové jednotky č. 890/5 v domě č. p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 44,80 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 449/10000 na společných částech domu 
č. p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 449/10000 na 
pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
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- kupující: D. D., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 207.547,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.608,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 956,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č. p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č. p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

1186/09 MJP - prodej bytových jednotek v domě B. Němcové 6 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3235/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej bytové jednotky č. 890/7 v domě č. p. 890 
(or. ozn. B. Němcové 6) včetně příslušenství o celkové výměře 55,95 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 561/10000 na společných částech domu 
č. p. 890 na st.p.č. 1063 a spoluvlastnický podíl o velikosti 561/10000 na 
pozemku st.p.č. 1063 zastavěného domem o výměře 341 m2 a tvořícího 
zázemí k domu o výměře 71 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- kupující: E. M., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky včetně příslušenství 259.201,- Kč (po odpočtu 

slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 2.009,- Kč 

a pozemku tvořícího zázemí k domu 300,- Kč/m2, tj. 1.194,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- kupující vezme na vědomí, že na domě č. p. 890 je umístěná televizní anténa a 
převěsný kabel, patřící vlastníkům domu č. p.782 (or. ozn. B. Němcové 4) 

 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1187/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/13 o výměře 
43,02 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13), spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 
a spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: A. D., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 199.301,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 801,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1188/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/6 o výměře 
80,20 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: R. a P. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 371.545,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.513,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1189/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/4 o výměře 
43,02 m2 v domě č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
154/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 154/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: A. a B. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 199.301,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 801,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1190/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/16 o výměře 
43,02 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: I. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 199.301,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 801,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % činí 3.767,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1191/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/22 o výměře 
43,02 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: P. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 199.301,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 801,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1192/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/11 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: F. a V. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1193/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/17 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. B., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci 10 %  ve 

výši 10.796,- Kč a za výměnu plynového sporáku ve výši 7.547,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1194/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/1 o výměře 
88,30 m2 v domě č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
315/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 315/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. a E. Š., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 409.070,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.666,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1195/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej jednotky č. 2661/10 v domě č. p. 2661 a 
2662 na st.p.č. 506 v k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) 
o celkové výměře 43,02 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na 
společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 153/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 506 o výměře 
503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: L. Š., Hrabišín 
- kupní cena bytové jednotky 199.301,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 801,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1196/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/14 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13), spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. P., Letonice, podíl ve výši ½ 

         M. J., Křesetice, podíl ve výši ½ 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemají nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1197/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/18 o výměře 
80,20 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: S. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 371.545,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.513,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1198/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/21 o výměře 
80,20 m2 v domě č.p. 2661 a 2662  na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. a I. P., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 371.545,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.513,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 



ZM 27 – 18.06.2009 

 
16 

1199/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 11 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2661/20 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: K. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1200/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/8 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2661 a 2662  na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: K. a J. Z., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1201/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/12 o výměře 
55,92 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: A. N., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 272.697,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.052,- Kč  
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 164.250,- Kč (tj. 60 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 3 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. Kupující bude zavázán hradit každý 
rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky počítaný ke dni 
31. 12. každého roku. 

- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem z řízeno 
zástavní právo ve prospěch města Šumperka 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1202/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/2 o výměře 
72,33 m2  v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: V. J., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 



ZM 27 – 18.06.2009 

 
18 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1203/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/4 o výměře 
31,01 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: P. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 143.661,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 586,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1204/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/19 o výměře 
31,01 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 143.662,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 586,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1205/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/5 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: T. a D. Š., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1206/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/18 o výměře 
55,92 m2 v domě č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, a těchto podmínek:  
- kupující: V. N., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 259.062,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.052,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1207/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové  jednotky č. 2662/11 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, a těchto podmínek:  
- kupující: M. a M. M., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1208/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/1 o výměře 
72,00 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
257/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 257/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. a N. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 333.556,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.359,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1209/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/22 o výměře 
31,01 m2 v domě č. p. 2661 a 2662  na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: I. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 143.661,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 586,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1210/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/10 o výměře 
31,01 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: P. a J. T., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 143.661,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 586,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1211/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/6 o výměře 
55,92 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: B. N., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 259.062,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.052,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1212/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/21 o výměře 
55,92 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: D. T., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 259.062,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.052,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1213/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/3 o výměře 
55,92 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. Ž., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 259.062,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.052,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1214/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/13 o výměře 
31,01 m2 v domě č.p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. a H. J., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 143.661,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 586,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1215/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/23 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: E. Z., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.364,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1216/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 13 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2662/20 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 v obci Šumperk k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
506 o výměře 503 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. a E. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.364,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % činí 793,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1217/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/1 o výměře 
72,00 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
257/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 257/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: R. a R. Š., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 333.556,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.361,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1218/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/2 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. a O. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- cena za výměnu plynového sporáku ve výši 6.183,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1219/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/14 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: T. a O. D., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1220/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/10 o výměře 
31,01 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: K. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 143.661,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 587,- Kč  
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % ve výši 2.282,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1221/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/23 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: A. A., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1222/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/17 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: R. J., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 352.722,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč 
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 105.817,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách až do úplného splacení 
kupní ceny, nejpozději do 72 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Kupující bude 
zavázána hradit každý rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené 
částky počítaný ke dni 31. 12. každého roku. 

- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem z řízeno 
zástavní právo ve prospěch města Šumperka 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
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Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1223/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6.¨5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/13 o výměře 
31,01 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: N. Ch., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 143.661,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 587,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1224/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/11 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v k.ú. Dolní Temenice (or. 
ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na 
společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 509 o výměře 
504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: L. B., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1225/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/7 o výměře 
31,01 m2 v domě č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
111/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: P. D., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 143.661,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 587,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1226/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/21 o výměře 
55,92 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) o celkové výměře 55,92 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na společných částech domu 
č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 
na pozemku pod domem st.p.č. 509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: P. D., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 272.697,- Kč  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.053,- Kč  
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 136.875,- Kč (tj. 50 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách až do úplného splacení 
kupní ceny, nejpozději do 72 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Kupující bude 
zavázána hradit každý rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené 
částky počítaný ke dni 31.12. každého roku. 

- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem z řízeno 
zástavní právo ve prospěch města Šumperka 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
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Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1227/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/5 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1228/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/8 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: I. a E. N., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1229/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 15 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2663/18 o výměře 
55,92 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
199/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 199/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: H. O., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 259.062,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.053,- Kč  
- cena za opravy provedené v bytové jednotce po 1. 1. 2008 snížená 

o amortizaci ve výši 10 % činí 1.657,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1230/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové  jednotky č. 2664/2 o výměře 
88,30 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
315/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 315/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: V. a E. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 409.070,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.668,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1231/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/5 o výměře 
80,20 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17), spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. a J. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 371.545,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.514,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1232/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/14 o výměře 
80,20 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. D., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 371.545,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.514,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1233/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/13 o výměře 
43,02 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. F., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 199.301,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 812,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1234/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/16 o výměře 
43,02 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: R. a J. G., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 209.790,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 812,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % činí 2.538,- Kč  
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 63.942,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny budou kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách až do úplného splacení 
kupní ceny, nejpozději do 72 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Kupující 
budou zavázáni hradit každý rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené 
částky počítaný ke dni 31. 12. každého roku. 

- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem z řízeno 
zástavní právo ve prospěch města Šumperka 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
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Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1235/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/18 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: R. a M. N., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy)   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1236/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/19 o výměře 
43,02 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v k.ú. Dolní Temenice (or. 
ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na 
společných částech domu č.p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 153/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 509 o výměře 
504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: A. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 199.301,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 812,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1237/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/22 o výměře 
43,02 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 199.301,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 812,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1238/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/23 o výměře 
80,20 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
286/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 286/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 391.100,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.514,- Kč  
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 117.784,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách až do úplného splacení 
kupní ceny nejpozději do 72 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Kupující bude 
zavázán hradit každý rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené částky 
počítaný ke dni 31. 12. každého roku. 

- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem z řízeno 
zástavní právo ve prospěch města Šumperka 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
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Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1239/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/6 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: V. Z., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1240/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/3 o výměře 
72,33 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
258/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: H. W., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 335.086,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 1.365,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1241/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/10 o výměře 
43,02 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
153/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 153/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: J. V., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 199.301,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 812,- Kč  
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 snížená o amortizaci ve výši 

10 % činí 2.097,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1242/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/1 o výměře 
87,61 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
313/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 313/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: P. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 405.873,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 1.654,- Kč  
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, nemá nárok na slevu 
5 % z kupní ceny bytové jednotky.  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1243/09 MJP - prodej bytů v domě or. ozn. Zahradní 17 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 6. 5. 2009 do 26. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3712/09 ze dne 30. 4. 2009, prodej bytové jednotky č. 2664/4 o výměře 
43,02 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 
Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17) spoluvlastnický podíl o velikosti 
154/10000 na společných částech domu č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 154/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 
509 o výměře 504 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: B. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 209.790,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku zastavěného domem 105,- Kč/m2, tj. 812,- Kč 
- úhrada kupní ceny ve formě splátek, tzn. do 90 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kupující uhradí část kupní ceny ve výši 150.000,- Kč (tj. cca 70 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách až do úplného splacení 
kupní ceny, nejpozději do 72 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Kupující bude 
zavázána hradit každý rok smluvní úrok ve výši 6 % z dosud nesplacené 
částky počítaný ke dni 31. 12. každého roku. 

- do úplného splacení kupní ceny bude k prodávaným nemovitostem z řízeno 
zástavní právo ve prospěch města Šumperka 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1244/09 MJP - prodej bytu č. 5 v domě Zahradní 11 dle výsledků VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 19. 5. 2009 do 4. 6. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3760/09 ze dne 14. 5. 2009 a výsledku VVŘ konaného dne 8. 6. 2009, prodej 
bytové jednotky č. 2661/5 o výměře 72,33 m2 v domě č. p. 2661 a 2662 na 
st.p.č. 506 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Zahradní 11 a 13), 
spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 na společných částech domu 
č. p. 2661 a 2662 na st.p.č. 506 a spoluvlastnický podíl o velikosti 258/10000 
na pozemku pod domem st.p.č. 506 o výměře 503 m2 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice, za těchto podmínek:  
- kupující: M. V., Šumperk 
- kupní cena nemovitostí 1.000.000,- Kč dle nejvyšší dosažené nabídky ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 5.000,- Kč 
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- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu J. R., Šumperk, s dosaženou 
kupní cenou 980.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu v pořadí nevrací. 

 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1245/09 MJP - prodej bytu č. 4 v domě Zahradní 15 dle výsledků VVŘ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 19. 5. 2009 do 4. 6. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3761/09 ze dne 14. 5. 2009 a výsledku VVŘ konaného dne 8. 6. 2009, prodej 
bytové jednotky č. 2663/4 o výměře 31,01 m2 v domě č. p. 2663 a 2664 na 
st.p.č. 509 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Zahradní 15 a 17), 
spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 na společných částech domu 
č. p. 2663 a 2664 na st.p.č. 509 a spoluvlastnický podíl o velikosti 111/10000 
na pozemku pod domem st.p.č. 509 o výměře 503 m2 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice, za těchto podmínek:  
- kupující: P. V., Šumperk 
- kupní cena nemovitostí 500.000,- Kč dle nejvyšší dosažené nabídky ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 5.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 

stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu H. S., bytem Šumperk, 
s dosaženou kupní cenou 480.000,- Kč. V tomto případě se kauce prvnímu 
v pořadí nevrací. 

 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1246/09 MJP - prodej NP v domě Starobranská 20 

schvaluje 
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na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3238/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej jednotky č. 249/1 (ozn. jednotky: Prod  P1)  
o celkové výměře 202,83 m2 v domě č. p. 249 na st.p.č. 140/1 (or. ozn. 
Starobranská 20), spoluvlastnický podíl o velikosti 1438/10000 na 
společných částech domu č. p. 249 na st.p.č. 140/1 a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1438/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 140/1 o výměře 493 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- kupující: L. B., Šumperk 
- kupní cena 18.000,- Kč/m2, bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a 

zázemí k nebytovému prostoru, tj. 3.650.940,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 7.444,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- ve prospěch vlastníků jednotek v domě Starobranská 20 bude zřízeno věcné 

břemeno spočívající v právu chůze přes pozemek st.p.č 140/5 v k.ú. Šumperk, 
který je ve vlastnictví města Šumperka. Smlouva o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena po převodu poslední bytové jednotky. Geometrický plán pro 
rozdělení pozemku a pro vyznačení věcného břemene hradí město Šumperk. 

 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1247/09 MJP - prodej nebytových prostor v domě or. ozn. Temenická  97 a  99 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3239/09 ze dne 5. 2. 2009, prodej nebytového prostoru v budově č. p. 2786 
na st.p.č. 609/1 o výměře 182,22 m2 a pozemku pod domem st.p.č.  609/1 o 
výměře 216 m2 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, or. označení 
Temenická 99, za těchto podmínek:  
- kupující: Temenická Lékárna s. r. o., nám. 14. října 1307/2, Praha 5, Smíchov  
- kupní cena 7.000,- Kč/m2 bez rozlišení na plochu určenou k podnikání a 

zázemí k nebytovému prostoru, tj. 1.275.540,- Kč 
- kupní cena pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 22.680,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- kupující převezme nemovitosti ve stavu v jakém stojí a leží ke dni podpisu 

smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad 

 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1248/09 MJP - prodej nebytových prostor v domě or. ozn. Temenická  97 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 23. 4. 2009 do 11. 5. 2009 dle usnesení rady města 
č. 3569/09 ze dne 16. 4. 2009 a výsledku VVŘ konaného dne 25. 5. 2009, prodej 
nebytového prostoru v budově č. p. 2785 na st.p.č. 609/2 o výměře 108,30 m2 
a pozemku pod domem st.p.č.  609/2 o výměře 131 m2 v obci Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice, or. označení Temenická 97, za těchto podmínek:  
- kupující: ENDL + K a. s., Olomouc, část město, Riegrova 390/25  
- kupní cena nemovitostí 4.140.000,- Kč dle nejvyšší dosažené nabídky ve VVŘ 
- do kupní ceny se započítá kauce ve výši 5.000,- Kč 
- úhrada celé kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 
- kupující převezme nemovitosti ve stavu v jakém stojí a leží ke dni podpisu 

smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně kanalizační přípojky až 
po napojení na vodovodní a kanalizační řad 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dražebního protokolu REGOLAJE a. s., Šumperk, 
Šumavská 43, s dosaženou kupní cenou 4.120.000,- Kč. V tomto případě se 
kauce prvnímu v pořadí nevrací. 

 
Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1249/09 MJP - výkup lesního pozemku v k.ú. Nový Malín (or. les nad spojnicovou 
cestou mezi Krásným u Šumperka a Novým Malínem) 

schvaluje 
odkoupení lesního pozemku p.č.  2941 o výměře 30 935 m2 v k.ú. Nový Malín, 
za těchto podmínek: 
- účel výkupu: ucelení lesních pozemků ve vlastnictví města 
- prodávající: P. N., Šumperk 
- kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, 

IČ 00303461 
- kupní cena včetně porostů: 250 000,- Kč k celku 
- kupující město Šumperk uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující město Šumperk vyhotoví kupní smlouvu na své náklady 
- kupující město Šumperk nechá na své náklady vyhotovit znalecký posudek pro 

účely přiznání daně z převodu nemovitostí  
- kupující město Šumperk uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí  
- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující město Šumperk 
 

Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1250/09 MJP - vydání příslibu odkoupení části pozemku p.č. 1229/1 o výměře 
cca 15 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemek pod autobusovou zastávkou 
u SUMTEXU CZ) 

schvaluje 
vydání příslibu odkoupení části pozemku p.č. 1229/1 o výměře cca 15 m2 

v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: umístění nového přístřešku autobusové zastávky 
- budoucí prodávající: SUMTEX CZ s. r. o., se sídlem Šumperk, Žerotínova 

417/85, PSČ 787 01, IČ 258 59 617 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 

PSČ 787 93, IČ 00303461 
- kupní cena: 120,- Kč/m2  
- budoucí kupující město Šumperk vyhotoví smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy kupní na své náklady 
- demontáž stávajícího přístřešku autobusové zastávky zajistí na vlastní náklady 

Podniky města Šumperka a. s. 
- kupní smlouva bude uzavřena po umístění nové autobusové zastávky na část 

pozemku p.č. 1229/1 v k. ú. Šumperk, po zaměření pozemku pod autobusovou 
zastávkou geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město 
Šumperk, po výmazu všech zástavních práv smluvních na dotčené části 
pozemku p. č. 1229/1 v k. ú. Šumperk  a po schválení prodeje v zastupitelstvu 
města. 
Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 31.07.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1251/09 MJP - prodej spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Šumperka na 
pozemcích v k.ú. Vikýřovice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 4. 2008 do 14. 5. 2008 dle usnesení rady města č. 2106/08 ze 
dne 17. 4. 2008, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 3/32 na pozemku 
p.č. 994 o výměře 487 m2 v k.ú. Vikýřovice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví s ohledem na užívání pozemku 
- kupující: M. a D. H., Vikýřovice 
- kupní cena: 20,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1252/09 MJP - prodej spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Šumperka na 
pozemcích v k.ú. Vikýřovice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 4. 2008 do 14. 5. 2008 dle usnesení rady města č. 2106/08 ze 
dne 17. 4. 2008, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/32 na pozemku 
p.č. 1206/2 o výměře 1 013 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti 2/32 na 
pozemku p.č. 1225 o výměře 421 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti 
2/32 na pozemku p.č. 1226 o výměře 202 m2, vše v k.ú. Vikýřovice, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví  
- kupující: D. J., Šumperk 
- kupní cena: 20,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1253/09 MJP - prodej spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Šumperka na 
pozemcích v k.ú. Vikýřovice 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 4. 2008 do 14. 5. 2008 dle usnesení rady města č. 2106/08 ze 
dne 17. 4. 2008, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/32 na pozemku 
p.č. 986 o výměře 366 m2 v k.ú. Vikýřovice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: sjednocení vlastnictví  
- kupující: D. J., Šumperk, a K. K., Vikýřovice, každému z nich ½ 

spoluvlastnického podílu o velikosti 2/32 na pozemku p.č. 986 v k.ú. Vikýřovice 
- kupní cena: 20,- Kč/m2 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1254/09 MJP - žádost o zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní 
a Dolní Temenice 

schvaluje 
podání žádosti u Pozemkového úřadu Šumperk, se sídlem Šumperk, 
Nemocniční  1852/53, PSČ 787 85, o zahájení komplexních pozemkových 
úprav v k.ú. Horní Temenice a k.ú. Dolní Temenice.  

 
Termín: 31.07.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1255/09 MJP - prodej st.p.č. 5534 o výměře 17 m2, st.p.č. 5535 o výměře 17 m2, 
st.p.č. 5536 o výměře 18 m2, st.p.č. 5813 o výměře 16 m2, st.p.č. 5814 
o výměře 17 m2 a st.p.č. 5815 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. J. 
z Poděbrad) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 4. 2009 do 24. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26. 3. 2009, prodej st.p.č. 5815 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující: J. P., Šumperk 
- podmínkou prodeje pozemku  je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

vjezdu a vstupu ke stavbě garáže věcné břemeno s vlastníkem p.p.č. 1965/14, 
st.p.č. 1982 a st.p.č. 1983/2, vše v k.ú. Šumperk, kdy podmínky zřízení  
věcného břemene budou sjednány samostatně  

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 
Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1256/09 MJP - prodej st.p.č. 5534 o výměře 17 m2, st.p.č. 5535 o výměře 17 m2, 
st.p.č. 5536 o výměře 18 m2, st.p.č. 5813 o výměře 16 m2, st.p.č. 5814 
o výměře 17 m2 a st.p.č. 5815 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. J. 
z Poděbrad) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 4. 2009 do 24. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26. 3. 2009, prodej st.p.č. 5814 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující: F. a L. H., Šumperk 
- podmínkou prodeje pozemku je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

vjezdu a vstupu ke stavbě garáže věcné břemeno s vlastníkem p.p.č. 1965/14, 
st.p.č. 1982 a st.p.č. 1983/2, vše v k.ú. Šumperk, kdy podmínky zřízení  
věcného břemene budou sjednány samostatně  

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 



ZM 27 – 18.06.2009 

 
45 

1257/09 MJP - prodej st.p.č. 5534 o výměře 17 m2, st.p.č. 5535 o výměře 17 m2, 
st.p.č. 5536 o výměře 18 m2, st.p.č. 5813 o výměře 16 m2, st.p.č. 5814 
o výměře 17 m2 a st.p.č. 5815 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. J. 
z Poděbrad) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 4. 2009 do 24. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26. 3. 2009, prodej st.p.č. 5813 o výměře 16 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující: V. a A. K., Šumperk 
- podmínkou prodeje pozemku je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

vjezdu a vstupu ke stavbě garáže věcné břemeno s vlastníkem p.p.č. 1965/14, 
st.p.č. 1982 a st.p.č. 1983/2 vše v k.ú. Šumperk, kdy podmínky zřízení  
věcného břemene budou sjednány samostatně  

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1258/09 MJP - prodej st.p.č. 5534 o výměře 17 m2, st.p.č. 5535 o výměře 17 m2, 
st.p.č. 5536 o výměře 18 m2, st.p.č. 5813 o výměře 16 m2, st.p.č. 5814 
o výměře 17 m2 a st.p.č. 5815 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. J. 
z Poděbrad) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 4. 2009 do 24. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26. 3. 2009, prodej st.p.č. 5536 o výměře 18 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující: V. K., Šumperk 
- podmínkou prodeje pozemku  je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

vjezdu a vstupu ke stavbě garáže věcné břemeno s vlastníkem p.p.č. 1965/14, 
st.p.č. 1982 a st.p.č. 1983/2 vše v k.ú. Šumperk, kdy podmínky zřízení  
věcného břemene budou sjednány samostatně  

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1259/09 MJP - prodej st.p.č. 5534 o výměře 17 m2, st.p.č. 5535 o výměře 17 m2, 
st.p.č. 5536 o výměře 18 m2, st.p.č. 5813 o výměře 16 m2, st.p.č. 5814 
o výměře 17 m2 a st.p.č. 5815 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. J. 
z Poděbrad) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 4. 2009 do 24. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26. 3. 2009, prodej st.p.č. 5534 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující: R. a K. H., Šumperk 
- podmínkou prodeje pozemku  je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

vjezdu a vstupu ke stavbě garáže věcné břemeno s vlastníkem p.p.č. 1965/14, 
st.p.č. 1982 a st.p.č. 1983/2 vše v k.ú. Šumperk, kdy podmínky zřízení  
věcného břemene budou sjednány samostatně  

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1260/09 MJP - prodej st.p.č. 5534 o výměře 17 m2, st.p.č. 5535 o výměře 17 m2, 
st.p.č. 5536 o výměře 18 m2, st.p.č. 5813 o výměře 16 m2, st.p.č. 5814 
o výměře 17 m2 a st.p.č. 5815 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. J. 
z Poděbrad) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  6. 4. 2009 do 24. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3494/09 ze 
dne 26. 3. 2009, prodej st.p.č. 5535 o výměře 17 m2 v k.ú. Šumperk, za 
podmínek:  
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného 

vlastníka pozemek pod stavbou garáže 
- kupní cena: 500,- Kč/m2 
- kupující: P. Š., Šumperk 
- podmínkou prodeje pozemku  je povinnost kupujícího sjednat si za účelem 

vjezdu a vstupu ke stavbě garáže věcné břemeno s vlastníkem p.p.č. 1965/14, 
st.p.č. 1982 a st.p.č. 1983/2 vše v k.ú. Šumperk, kdy podmínky zřízení  
věcného břemene budou sjednány samostatně  

- kupující uhradí správní poplatek  za zápis vkladu do katastru nemovitostí  
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1261/09 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 150/4 o výměře cca 50 m2 

v k.ú. Šumperk – výstavba garáží M. V. (or. vnitroblok na ul. Komenského) 

schvaluje 
uzavření dohody o  ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní označené jako 
obch 29/2006/Vr ze dne 17. 7. 2006 ve znění dodatku ze dne 9. 11. 2007, kterou 
byl sjednán příslib prodeje části p.p.č. 150/4 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk. 
Budoucí kupující M. V., Šumperk. Smlouva bude ukončena ke dni podpisu dohody 
s tím, že složená záloha na kupní cenu bude započítána do předpisu nově 
stanovené zálohy na kupní cenu, která bude stanovena novou smlouvou 
o smlouvě budoucí kupní, která bude uzavřena v souladu se zveřejněním nově 
stanoveného záměru předmětu budoucího prodeje. 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1262/09 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 150/4 o výměře cca 50 m2 

v k.ú. Šumperk – výstavba garáží M. V. (or. vnitroblok na ul. Komenského) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23. 4. 2009 do 11. 5. 2009 dle usnesení rady města č. 3690/09 ze 
dne 16. 4. 2009, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 150/4 o výměře cca 50 m2 
v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: výstavba garáží  
- budoucí kupující: M. V., Šumperk 
- kupní cena: 500,- Kč/m2, jako záloha na kupní cenu ve výši 5.500,- Kč bude 

započtena složená záloha na kupní cenu v souladu s předpisem zálohy 
stanovené ve smlouvě obch 29/2006/Vr ze dne 17. 7. 2006, doplatek  kupní 
ceny bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího prodeje bude převedeno 
po dokončení hrubé stavby garáží 

- smlouva budoucí kupní se sjednává na dobu určitou, účinnou datem podpisu 
smlouvy budoucí kupní do 31. 12. 2010 

- budoucí kupující do 31. 12. 2009 předloží budoucímu prodávajícímu, v souladu 
se stavebním zákonem, rozhodnutí povolující výstavbu garáží, pokud nebude 
toto rozhodnutí k datu 31. 12. 2009 budoucímu prodávajícímu p ředloženo, 
sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 

- budoucí kupující na své náklady zajistí vypracování geometrického plánu na 
dělení p.p.č. 150/4 v k.ú. Šumperk 

- budoucí kupující  na své náklady zajistí přemístění klepače a popelnicových 
nádob tak, aby nebránily vjezdu do garáží s tím, že místo uložení 
popelnicových nádob a klepače bude  odsouhlaseno jejich uživateli   

 
Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1263/09 MJP - vydání příslibu prodeje st.p.č. 1289/1 o výměře 528 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. zahrada u domu Masarykovo nám. 20, u gymnázia) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 6. 4. 2009 do 22. 4. 2009 dle usnesení rady města č. 3538/09 ze 
dne 26. 3. 2009, vydání příslibu prodeje st.p.č. 1289/1 o výměře 528 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:  
- účel příslibu prodeje: zahrada k domu Masarykovo nám. 20  
- budoucí kupující: J. K., Šumperk, D. P., Šumperk, V. a E. S., Šumperk, 

S. a J. S., Šumperk, každému z nich podíl ve výši 1/4 st.p.č. 1289/1 v k.ú. 
Šumperk 

- kupní cena: 300,- Kč/m2, každý z kupujících uhradí při podpisu smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní 5.000,- Kč, dále bude kupní cena splácena 
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč, nejdéle 36 měsíců 

- z důvodu zapsaných věcných břemen na pozemku nepožaduje vlastník 
st.p.č. 1289/1 v k.ú. Šumperk – město Šumperk - úhradu za užívání pozemku 
bez právního důvodu, čímž je kompenzováno omezení vlastnického práva  

- vlastnické právo k předmětu sjednaného budoucího prodeje bude převedeno 
po zaplacení kupní ceny, nejpozději do 31. 12. 2012 

- budoucí prodávající výslovně souhlasí, aby si vlastníci staveb na části 
st.p.č. 1289/1 v k.ú. Šumperk, V. a E. S. a S. a J. S., Šumperk, uvedli užívání 
staveb do souladu se stavebním zákonem 

- budoucí prodávající si sjednává právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit 
v případě neplacení měsíčních splátek s tím, že zálohy včetně uhrazených 
splátek budou vráceny budoucím kupujícím bez nároku na úrok ze složené 
finanční částky 

- budoucí kupující se zavazují, že v případě neplacení finanční částky za 
kterýkoliv podíl, bude tento rozdělen mezi ostatní kupující tak, aby budoucímu 
prodávajícímu nezůstal ve vlastnictví žádný podíl na pozemku 

- v případě odstoupení od smlouvy bude budoucími kupujícími uhrazeno 
nájemné za dané období v sazbách platných pro daný rok, a to od roku 2006, 
kdy výše nájemného  bude započtena oproti složené záloze na kupní cenu 
a dalších splátek  

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1264/09 MJP - realizace prodeje části p.p.č. 1632/9, dle GP p.p.č. 1632/9 o výměře 
645 m2 v k.ú. Šumperk (or. ul. Čsl. armády) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 5. 6. 2007 do 20. 6. 2007 dle usnesení rady města č. 836/07 ze dne 
31. 5. 2007 a podle usnesení ZM č. 388/07 ze dne 13. 9. 2007 a usnesení ZM 
č. 1012/09 ze dne 29. 1. 2009, kterým byl vydán p říslib prodeje, realizaci prodeje 
části p.p.č. 1632/9, dle GP zak. č. 5235-118/2007 p.p.č. 1632/9 o výměře 
645 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada a vstup do domu Čsl. armády 60, Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, z důvodu splnění podmínek smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní – obch 2/2008 – oprava oplocení, je uznána sleva z kupní ceny 
ve výši 45.000,- Kč   
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- kupující: J. P., Šumperk, podíl ve výši 1/12, a J. P., Rohle, podíl ve výši 1/12, 
P. K., Šumperk, podíl ve výši 1/12, R. H., Šumperk, podíl ve výši 1/12, H. H., 
Šumperk, podíl ve výši 1/12, L. N., Šumperk, podíl ve výši 1/12, P. G., 
Šumperk, podíl ve výši 1/12, M. a J. P., Šumperk, podíl ve výši 1/12, J. a Z. D., 
Šumperk, podíl ve výši 1/12, F. a S. M., Šumperk, podíl ve výši 1/12, Š. V., 
Šumperk, a L. V., Šumperk, podíl ve výši 1/12, L. R., Šumperk, a M. S., 
Šumperk, podíl ve výši 1/12 

- kupující při podpisu smlouvy předloží originály nebo ověřené kopie 
geometrického plánu zak. č. 5235-118/2007 v počtu 20 vyhotovení  a uhradí 
správní poplatek za zápis vlastnického práva do KN 

 
Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1265/09 MJP - změna usnesení ZM č. 1118/09, č. 1119/09 a č. 1120/09, všechna ze dne 
23. 4. 2009 (or. vnitroblok ul. Bří Čapků, Myslbekova a Dvořákovo nám. 1) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1118/09 ze dne 23. 4. 2009 v části stanovení podílů 
u jednotlivých kupujících, kde nově bude: E. M., podíl ve výši 1499/10000 p.p.č. 
553/5, L. M., podíl ve výši 1599/10000 p.p.č. 553/5, J. P., podíl ve výši 1467/10000 
p.p.č. 553/5, L. a Z. G., podíl ve výši 1446/10000 p.p.č. 553/5, J. a E. K., podíl ve 
výši 1479/10000 p.p.č. 553/5, a J. a J. V., podíl ve výši 2510/10000 p.p.č. 553/5, 
Šumperk. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1118/09 ze dne 23. 4. 2009 
zůstávají beze změny. 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1266/09 MJP - změna usnesení ZM č. 1118/09, č. 1119/09 a č. 1120/09, všechna ze dne 
23. 4. 2009 (or. vnitroblok ul. Bří Čapků, Myslbekova a Dvořákovo nám. 1) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1119/09 ze dne 23. 4. 2009 v části označení předmětu 
prodeje u kupujících P. a V. H., Šumperk, kde nově bude, podíl ve výši 1/6 st.p.č. 
1749/2, podíl ve výši 1/6 p.p.č. 553/14 a p.p.č. 553/23. Dále budou doplněni 
kupující J. a A. B., p.p.č. 553/18. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1119/09 ze dne 23. 4. 2009 
zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1267/09 MJP - změna usnesení ZM č. 1118/09, č. 1119/09 a č. 1120/09, všechna ze dne 
23. 4. 2009 (or. vnitroblok ul. Bří Čapků, Myslbekova a Dvořákovo nám. 1) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1120/09 ze dne 23. 4. 2009 v části stanovení podílů 
u p.p.č. 553/19 u jednotlivých kupujících, kde nově bude stanoveno: prodej p.p.č. 
553/19 jako celku do vlastnictví nebo společného jmění manželů každému z nich 
podíl ve výši 1/5 z původně stanoveného podílu 1/6. 
Ostatní podmínky stanovené usnesením ZM č. 1120/09 ze dne 23. 4. 2009 
zůstávají beze změny. 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1268/09 MJP - prodej p.p.č. 1996/1, dle GP zak. č. 5539-39/2009 p.p.č. 1996/4 o výměře 
56 m2, p.p.č. 19963 o výměře 45 m2, p.p.č. 1996/2 o výměře 45 m2 

a p.p.č. 1996/1 o výměře 157 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Denisova) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 2. 2009 do 25. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3246/09 ze 
dne 5. 2. 2009, prodej p.p.č. 1996/1, dle GP zak.č. 5539-39/2009 p.p.č. 1996/4 
o výměře 56 m2, p.p.č. 1996/3 o výměře 45 m2, p.p.č. 1996/2 o výměře 45 m2 a 
p.p.č. 1996/1 o výměře 157 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- kupující: M. P., p.p.č. 1996/4, J. a L. J., p.p.č. 1996/1, a L. a M. R., p.p.č. 

1996/3, Šumperk, a P. V., p.p.č. 1996/2, Šumperk.  
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu na 

rozdělení pozemku a správní poplatek, kolek ve výši 500,- Kč, za zápis vkladu   
vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

1269/09 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1662/1 o výměře cca 3 000 m2 

v k.ú. Šumperk (or. ul. Čsl. armády) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 5. 2009 do 4. 6. 2009 dle usnesení rady města č. 3767/09 ze 
dne 14. 5. 2009, vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek:  
- účel  prodeje: výstavba v souladu s územním plánem 
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- kupní cena: 250,- Kč/m2  
- kupující: REAL SYSTEM DEVELOPMENT a. s., se sídlem Praha 10,    

Lessnerova 263, IČ 28374363 
- budoucí kupující je povinen v rámci výstavby na části p.p.č. 1662/1 v k.ú. 

Šumperk, při hranici p.p.č. 1662/15 v k.ú. Šumperk, vyžádat stanovisko odboru 
RUI  

- budoucí kupující je povinen odsouhlasit hranice budoucího p řevodu s odborem 
RUI, kdy hranice budou stanoveny s ohledem na projekt záměru výsadby 
parku v dané lokalitě 

- záloha na kupní cenu ve výši 50 % bude uhrazena do 30 dnů ode dne 
schválení nového územního plánu, doplatek kupní ceny bude uhrazen do 
30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do KN 

- vlastnické právo k předmětu vydaného příslibu prodeje bude převedeno do 
6 měsíců ode dne schválení změny územního plánu v části sjednaného 
příslibu prodeje za podmínky, že k tomuto datu bude budoucí kupující 
vlastníkem p.p.č. 1662/19 v k.ú. Šumperk, pokud nebude budoucí kupující 
vlastníkem p.p.č. 1662/19 v k.ú. Šumperk, bude vlastnické právo převedeno 
společně s vlastnictvím p.p.č. 1662/19 v k.ú. Šumperk, nejpozději do 
30. 6. 2012 

- budoucí  prodávající, jako vlastník pozemku p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk, 
podmiňuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na příslib prodeje části 
p.p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk o doplnění závazku budoucího kupujícího 
p.p.č. 1662/19 v k.ú. Šumperk o umožnění propojovacích cest pro pěší do 
parku z ul. Hrubínovy v souladu se schválenou studií, kdy tento závazek bude 
sjednán dodatkem ke smlouvě budoucí kupní označené jako obch 0036/2008, 
kdy budoucím kupujícím je společnost  REAL SYSTEM DEVELOPMENT a. s., 
se sídlem Praha 10     

- v případě ukončení platnosti a účinnosti  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a 
smlouvě o zřízení práva provést stavbu označené jako obch 0036/2008/Vr ze 
dne 7. 1. 2008 si sjednává budoucí prodávající od smlouvy v plném rozsahu 
odstoupit, v případě uhrazené zálohy tato bude budoucímu kupujícímu vrácena 
bez úroku ze složené výše zálohy 

- předmětem převodu vlastnického práva nebude část pozemku zastavěná 
komunikací a chodníky s tím, že komunikace a chodníky budou p řevedeny 
darem do vlastnictví  a správy města Šumperk 

- budoucí prodávající se zavazuje, že po schválení změny územního plánu na 
části p.p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk, při hranici p.p.č. 1662/15 v k.ú. Šumperk, 
bude sjednána mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím smlouva 
v souladu s § 51 OZ – smlouva o právu provést stavbu určenou k bydlení na 
části p.p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk, a to v části při hranici p.p.č. 1662/15 v k.ú. 
Šumperk 

- budoucí prodávající uzavře společně se smlouvou o smlouvě budoucí kupní 
smlouvu v souladu s § 51 OZ s právem provést výstavbu komunikací chodníku 
a í inženýrských sítí  pro výstavbu na p.p.č. 1662/19 v k.ú. Šumperk 

 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1270/09 MJP - vydání příslibu prodeje části p.p.č. 1662/1 o výměře cca 3 000 m2 

v k.ú. Šumperk (or. ul. Čsl. armády) 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008 ve znění usnesení ZM 
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009, kterým byl schválen příslib prodeje p.p.č. 1662/19  
k.ú. Šumperk budoucímu kupujícímu REAL SYSTEM DEVELOPMENT a. s., se 
sídlem Praha 10, IČ 28374363. Změna spočívá v doplnění závazku budoucího 
kupujícího umožnit městu Šumperk, jako investoru výsadby parku na p.p.č. 1662/1 
v k.ú. Šumperk, vybudování  propojovacích cest pro pěší do parku z ul. Hrubínovy  
v souladu se schválenou studií. Části pozemku p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk, na 
kterých budou vybudovány propojovací cesty pro pěší, nebudou předmětem 
budoucího převodu vlastnického práva na budoucího kupujícího. 
 
 

Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1271/09 MJP - změna účastníka smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 67 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je 
byt č. 2958/67 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s budoucím kupujícím 
P. H., Šumperk, a to ke dni 30. 6. 2009. P. H., Šumperk, v dohodě o zrušení 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě prohlásí, že nepožaduje navrácení složené 
zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu 
bytu finančně vyrovnala s P. S. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/67 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku s P. S., 
Šumperk, a to za stejných podmínek s účinností od 1. 7. 2009.   

 
Termín: 31.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1272/09 MJP - souhlasné prohlášení mezi Lesy České republiky, s. p., Hradec 
Králové a městem Šumperk ohledně pozemku p.č. 3489 v k.ú. Nový Malín 

schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení  o uznání vlastnického práva ve prospěch města 
Šumperka v souladu s § 40 odst. 2 písm. a) a odst. 3 Vyhlášky ČÚZK č. 27/2007 
Sb., v platném  znění, mezi Městem Šumperk, zastoupeným Mgr. Zdeňkem 
Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 00303461, a Lesy České republiky, 
s. p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IČ 42196451, které 
zastupuje Ing. František Koníček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p., 
z pověření zastoupené podle delegovaných pravomocí – lesním správcem panem 
Ing. Ivo Valentou, Lesní správa Ruda nad Moravou, ul. 9. května 2, 789 63 Ruda 
nad Moravou, ohledně pozemku p.č. 3489 – ostatní plocha – ostatní 
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komunikace o výměře 43 976 m2 v k.ú. Nový Malín, který je historickým 
majetkem města ve smyslu § 2 zák. č. 172/1991 Sb. 
 

Termín: 31.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1273/09 MJP - realizace příslibu prodeje p.p.č. 107/1 o výměře 980 m2 v k.ú. Horní 
Temenice – budoucí kupující M. V. a P. V. (or. lokalita budoucí výstavby 
společnosti EKOZIS) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 1.  2008 do 25. 1. 2008 dle usnesení rady města č. 1713/08 ze 
dne 17. 1. 2008 a podle usnesení ZM č. 653/08 ze dne 13. 3. 2008 a usnesení ZM 
č. 737/08 ze dne 24. 4. 2008, kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje 
p.p.č. 107/1 o výměře 980 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: výstavba rodinného domu 
- kupní cena: 950,- Kč/m2 - dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 

0018/2008/Vr 
- doplatek kupní ceny ve výši 279.300,- Kč bude kupujícími uhrazen do 30 dnů 

ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva 

- kupující: M. V., Šumperk, podíl v výši ½, a P. V., Šumperk, podíl ve výši 1/2 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do KN 
- kupující berou na vědomí stav příjezdové komunikace k p.p.č. 107/1 v k.ú. 

Horní Temenice a nebude požadovat od prodávajícího opravu komunikace, 
pokud se sám nerozhodne, že opravu komunikace provede sám  

- pokud bude k datu uzavření kupní smlouvy zapsána rozestavěná stavba na 
p.p.č. 107/1 v k.ú. Horní Temenice, a to podle předloženého GP zak. č. 776-
77/2009, bude předmět prodeje označen jako p.p.č. 107/1 o výměře 756 m2 a 
st.p.č. 413 o výměře 224 m2, vše v k.ú. Horní Temenice 

 
Termín: 31.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1274/09 MJP - soudní spor město Šumperk x V. D. – o částku 29.403,-- Kč 
s příslušenstvím, sp. zn. 16C 210/2002 

schvaluje 
pokračovat ve výkonu rozhodnutí dle pravomocného rozsudku Okresního soudu 
v Šumperku ze dne 7. 1. 2003, č. j. 16C 210/2002-18 včetně příslušenství 
přiznaného předmětným rozsudkem Okresního soudu v Šumperku proti 
povinnému V. D. 
 

Termín: 31.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1275/09 Dopis petičního výboru proti stavbě parkovacího domu na ul. Langrově 

bere na vědomí 
dopis petičního výboru proti stavbě parkovacího domu na ul. Langrově 
ze dne 15. 4. 2009 č. j. 37714/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 

                                starosta                                                         1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 


