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Spis. zn.: 66914/2010 
č. j.: 72236/2010 

U S N E S E N Í  

z 36. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 13. 7. 2010 
 

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. 
 

1718/10 Předfinancování projektu „Škola jazykům otevřená“ podaného ZŠ Šumperk, 
8. května 63, IČ 00852317, v rámci Regionálního operačního programu 
Střední Morava 

schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka na předfinancování 
a spolufinancování projektu „Škola jazykům otevřená“ na úhradu výdajů 
uvedených v projektové žádosti o finanční dotaci Regionálního operačního 
programu Střední Morava: 

 
1. poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 2.463.227,- Kč Základní škole Šumperk, 

8. května 63, IČ 00852317, určené ke spolufinancování projektu „Škola 
jazykům otevřená“, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu 
Střední Morava v letech 2010-2011. 

 
2. poskytnutí příspěvku ve výši 332.536,- Kč Základní škole, Šumperk, 

8. května 63, IČ 00852317, účelově určeného k  úhradě vlastního podílu 
žadatele v rámci projektu „Škola jazykům otevřená“, realizovaného v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Morava v letech 2010-2011. 

 
Termín: 13.07.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

1719/10 Předfinancování projektu „21. století míří do Šumperka – modernizace 
učeben ZŠ“ podaného ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Morava 

schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka na předfinancování 
a spolufinancování projektu „21. století míří do Šumperka – modernizace učeben 
ZŠ“ na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o finanční dotaci 
Regionálního operačního programu Střední Morava: 

 
1. poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 2.573.383,- Kč Základní škole Šumperk, 

Šumavská 21, IČ 00852287, určené ke spolufinancování projektu „21. století 
míří do Šumperka – modernizace učeben ZŠ“, realizovaného v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Morava v letech 2010-2011. 
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2. poskytnutí příspěvku ve výši 347.407,- Kč Základní škole, Šumperk, 

Šumavská 21, IČ 00852287, účelově určeného k úhradě vlastního podílu 
žadatele v rámci projektu „21. století míří do Šumperka – modernizace učeben 
ZŠ“, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava 
v letech 2010-2011. 

 
Termín: 13.07.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 
 

1720/10 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem financí 

vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 
s účinností od 1. 8. 2010. 
 

Termín: 01.08.2010 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 
 

1721/10 MJP - realizace prodeje st.p.č. 751/4 o výměře 350 m2 v k.ú. Šumperk 
(or. konec ul. Revoluční) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 24. 4. 2007 do 9. 5. 2007 dle usnesení rady města č. 655/07 ze dne 
19. 4. 2007 a podle usnesení zastupitelstva města č. 389/07 ze dne 13. 9. 2007, 
kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje st.p.č. 751/4 o výměře 350 m2,  
v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek:  
- účel prodeje: zahrada k domu Revoluční 1374/57, Šumperk 
- kupní cena uhrazena: stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní  
     obch 0057/2007...........300,- Kč/m2  
- kupující: D. a M. Č., podíl ve výši 1/4 na st.p.č. 751/4 a G. Š., podíl ve výši 1/4 

na st.p.č. 751/4, všichni bytem Šumperk, P. a B. E., podíl ve výši 1/4 na st.p.č. 
751/4, bytem Thesaloniky, Řecko, a  O. a N. H., podíl ve výši 1/4 na st.p.p.č. 
751/4, bytem Vikýřovice 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
 

Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1722/10 MJP - prodej st.p.č. 1708/1 o výměře 322 m2 v k.ú. Šumperk (pod domem 
B. Václavka 1487/9, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 17. 5. 2010 do 2. 6. 2010 dle usnesení rady města č. 5224/10 ze 
dne 13. 5. 2010, prodej st.p.č. 1708/1 o výměře 322 m2 v k.ú. Šumperk (or. pod 
domem B. Václavka 1487/9, Šumperk), za těchto podmínek: 
- kupní cena 105,- Kč/m2 
- kupující:  J. A., podíl o velikosti 2353/10000, kupní cena 3.978,- Kč 

J. a M. A., podíl o velikosti 2438/10000, kupní cena 8.243,- Kč 
L. N., podíl o velikosti 2353/10000, kupní cena 3.978,- Kč 
V. a S. R., podíl o velikosti 2517/10000, kupní cena 8.510,- Kč 
M. a J. V., podíl o velikosti 2692/10000, kupní cena 9.102,- Kč  
všichni bytem Šumperk 

- kupní cena bude uhrazena  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 

 
Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 

1723/10 MJP - realizace prodeje části p.p.č. 556/3 a části 556/42 o výměře celkem 
144 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5438-90/2008 p.p.č. 556/42 o výměře 
144 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. konec ul. Haškovy) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 8. 2008 do 28. 8. 2008 dle usnesení rady města č. 2543/08 ze 
dne 7. 8. 2008 a podle usnesení zastupitelstva města č. 949/08 ze dne 
11. 12. 2008, kterým byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 556/3 
a části 556/42 o výměře celkem 144 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č. 5438-
90/2008 p.p.č. 556/42 o výměře 144 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí a vstup do domu Haškova 461/3, Šumperk 
- kupní cena uhrazena: stanovena smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

         obch 0008/2009...........300,- Kč/m2  
- kupující: K. Ch., podíl ve výši 1/7 na p.p.č. 556/42, bytem Šumperk, L. K., podíl 

ve výši 1/7 na p.p.č. 556/42, M. a P. F., podíl ve výši 1/7 na p.p.č. 556/42, 
A. O., podíl ve výši 1/7 na p.p.č. 556/42, H. P., podíl ve výši 1/7 na p.p.č. 
556/42, P. S., podíl ve výši 1/7 na p.p.č. 556/42, M. S., podíl ve výši 1/7 na 
p.p.č. 556/42, všichni bytem Šumperk 

- kupující uhradí  správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
 

Termín: 31.10.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1724/10 MJP - odstoupení a vzdání se funkce zástupce města Šumperka v zájmovém 
sdružení právnických osob „Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu“ 

bere na vědomí 
odstoupení a vzdání se funkce zástupce města Šumperka v zájmovém sdružení 
právnických osob Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, se sídlem Kladská 1, 
Šumperk, IČ 68923244, pana Zdeňka Zerzáně, ke dni 29. 6. 2010. Pan Zdeněk 
Zerzáň byl do funkce zástupce města Šumperka v zájmovém sdružení 
právnických osob Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu jmenován na základě 
usnesení městského zastupitelstva č. 172/99 ze dne 11. 3. 1999.  
 
 

1725/10 MJP - jmenování zástupce města Šumperka do zájmového sdružení 
právnických osob „Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu“ 

jmenuje 
zástupcem města Šumperka v zájmovém sdružení právnických osob Jeseníky – 
Sdružení cestovního ruchu, se sídlem Kladská 1, Šumperk, IČ 68923244, 
s právem účasti na valné hromadě tohoto sdružení, starostu města Šumperka.  
 
 

Termín: 13.07.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1726/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/12 o výměře 
60,21 m2  v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
142/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 278.937,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 55.412,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1727/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/15 o výměře 
60,35 m2  v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek: 
- kupující: P. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %) 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1728/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/70 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: I. B., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 28.474,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 



ZM 36 – 13.07.2010 

 
6 

1729/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/21 o výměře 
60,35 m2  v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: F. a I. Š., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí  39.293,- Kč a cena za výměnu sporáku 7.716,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1730/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/60 o výměře 60,21 
m2  v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
142/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. a E. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 278.937,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 38.697,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1731/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/58 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322  na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: L. F., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 23.740,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1732/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/31 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322  na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: V. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 25.917,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1733/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/36 o výměře 
60,21 m2 v domě č. p. 2322  na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
142/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: G. J., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 278.937,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 44.703,- Kč a cena za výměnu sporáku 8.076,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1734/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/24 o výměře 
60,21 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
142/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: E. M., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 278.937,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 724,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 47.411,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1735/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/26 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: V. a J. M., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 39.242,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1736/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/44 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: L. a J. Z., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1737/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/14 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1738/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/41 o výměře 
61,76 m2  v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 146/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
146/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. a R. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 301.176,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 744,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10% 

činí 37.808,- 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 102.000,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. 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 
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- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1739/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/19 o výměře 
44,54 m2  v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: V. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 23.740,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1740/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/17 o výměře 
61,76 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 146/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
146/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. M., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 301.176,- Kč 
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 744,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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 102.000,- Kč (tj. 30 %  
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celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1741/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/56 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: M. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- Kč a cena za výměnu kuchyňské linky 15.306,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1742/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/72 o výměře 
60,21 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
142/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
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- kupující: J. a O. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 293.618,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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 250.000,- Kč (tj. cca 70 %  
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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1743/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/65 o výměře 
61,76 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 146/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
146/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: R. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 301.176,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 744,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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 102.000,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1744/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/59 o výměře 
61,76 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 146/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
146/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 286.117,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 744,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 45.264,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1745/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/51 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. G., Olomouc 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1746/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/23 o výměře 
61,76 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 146/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
146/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. A., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 286.117,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 744,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1747/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/46 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: M. B., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 23.740,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1748/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/13 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: D. Z., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 23.740,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1749/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/68 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: A. a A. F., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1750/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/39 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: V. a I. M., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1751/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/52 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 23.740,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1752/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/74 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
142/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. S., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- Kč, cena za výměnu sporáku 7.716,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1753/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/53 o výměře 
61,76 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 146/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
146/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: A. a I. G., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 286.117,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 744,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1754/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/54 o výměře 
60,21 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
142/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. a H. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 278.937,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1755/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/71 o výměře 
61,76 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 146/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
146/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: L. H., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 286.117,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 744,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 42.120,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1756/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/66 o výměře 
60,21 m2 v domě č. p. 2322  na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
142/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. a O. O., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 278.937,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 41.621,- Kč, cena za výměnu sporáku 7.235,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1757/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/32 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: M. A., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 279.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1758/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/47 o výměře 
61,76 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 146/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
146/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: V. D., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 286.117,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 744,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1759/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/76 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: B. K., Vikýřovice 
- kupní cena bytové jednotky 217.202,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 23.740,- 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 72.500,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. 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 
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- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,- Kč 

 
Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1760/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3.6.2010 prodej bytové jednotky č. 2322/33 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: L. a O. F., Šumperk  
- kupní cena bytové jednotky 294.300,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 38.414,- 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 134.000,- Kč (tj. 40 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 let od uzavření 
kupní smlouvy až do úplného zaplacení. 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 

 
Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1761/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/67 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: M. a H. M., Šumperk 
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- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 23.740,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1762/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/77 o výměře 
61,76 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 146/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
146/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: L. a R. R., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 286.117,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 744,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 39.133,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1763/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/27 o výměře 
60,35 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 143/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
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143/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: V. a P. B., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 379.585,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 728,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1764/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/7 o výměře 44,54 m2  
v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. 
Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných částech 
domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: A. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 24.881,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1765/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/34 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
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částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: P. K., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 23.740,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1766/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/22 o výměře 
44,54 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 105/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
105/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: S. N., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 206.342,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 535,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 23.740,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1767/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/29 o výměře 
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61,76 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 146/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
146/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. H., Adolfovice 
- kupní cena bytové jednotky 286.117,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 744,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 38.201,- 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1768/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/18 o výměře 
60,21 m2 v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 
(or. ozn. Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných 
částech domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
142/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto 
podmínek:  
- kupující: J. K., Horní Sytová  
- kupní cena bytové jednotky 293.618,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 37.808,- 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 100.000,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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1769/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/3 o výměře 60,35 m2  
v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. 
Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných částech 
domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: S. Č., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 294.300,- Kč   
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 723,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 41.897,- 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 102.000,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1770/10 MJP - prodej bytů v domě Kmochova 2 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 7. 6. 2010 do 9. 7. 2010 dle usnesení rady města 
č. 5442/10 ze dne 3. 6. 2010, prodej bytové jednotky č. 2322/2 o výměře 40,38 m2  
v domě č. p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. 
Kmochova 2) spoluvlastnický podíl o velikosti 95/10000 na společných částech 
domu č. p. 2322 na st.p.č. 297 a spoluvlastnický podíl o velikosti 95/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 297 o výměře 485 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. B., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 187.069,- Kč (po odpočtu slevy 5 %)  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 485,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 25.579,- Kč, cena za sporák 6.586,- 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 
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Termín: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1771/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

ruší 
usnesení ZM č. 1612/10 ze dne 22. 4. 2010 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 13.07.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1772/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/3 o výměře 
59,74 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: M. a A. D., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 291.326,- Kč  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 925,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 36.270,- 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 108.521,- Kč (tj. 30 % 
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

1773/10 MJP - prodej bytů v domě Jesenická 55 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem ve dnech od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 dle usnesení rady města 
č. 4966/10 ze dne 25. 3. 2010, prodej bytové jednotky č. 1763/31 o výměře 
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59,74 m2 v domě č. p. 1763 na st.p.č. 2005 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. 
Jesenická 55) spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech 
domu č. p. 1763 na st.p.č. 2005 a spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na 
pozemku pod domem st.p.č. 2005 o výměře 309 m2, za těchto podmínek:  
- kupující: P. E., Šumperk 
- kupní cena bytové jednotky 291.326,- Kč  
- kupní cena podílu na pozemku pod domem 105,- Kč/m2, tj. 925,- Kč 
- cena za opravy provedené v bytě po 1. 1. 2008 po snížení o amortizaci 10 % 

činí 33.665,- 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 100.000,- Kč (tj. 30 %  
celkové kupní ceny). Zbývající část kupní ceny bude kupující hradit 
v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách po dobu 6 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: 31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1774/10 MJP - lokalita U Vodárny v Šumperku - úplatný převod pozemku p.č. 1845/25 
a p.č. 1845/69 v k.ú. Šumperk a díla komunikace a inženýrských sítí v lokalitě 
U Vodárny – doplnění usnesení ZM č. 1695/10 ze dne 17. 6. 2010 

schvaluje 
doplnění usnesení zastupitelstva města č. 1695/10 ze dne 17. 6. 2010, týkající se 
odkoupení  pozemku p.č.1845/25 – ostatní komunikace a pozemku p.č. 1845/69 – 
ostatní komunikace v k.ú. Šumperk a na něm stojící vybudované dílo komunikace 
a dále odkoupení inženýrských sítí, a to splaškové a dešťové kanalizace, 
vodovodu a veřejného osvětlení vybudovaných v rámci II. a III. etapy na 
pozemcích p.p.č 1845/25 a 1845/69 v k.ú. Šumperk (lokalita U Vodárny 
v Šumperku). Doplnění spočívá v rozšíření předmětu koupě o další pozemek p.č. 
1845/146 v k.ú. Šumperk a na něm stojící dílo komunikace, který byl oddělen 
z pozemku p.č. 1845/25 v k.ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5745-547/2010, 
společnosti VOZDA geodetická  společnost, s. r. o.  
V ostatním se usnesení zastupitelstva města č. 1695/10 ze dne 17. 6. 2010 
nemění. 

Termín: 31.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

1775/10 Veřejná finanční podpora 

schvaluje 
veřejnou finanční podporu města Šumperka organizaci TJ Šumperk, Žerotínova 
1691/55, 787 01 Šumperk, IČ 14617790, ve výši 55 tis. Kč na nákup sekacího 
traktoru pro úpravu travnatých hřišť Tyršova stadionu.  
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Další podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
schválené usnesením ZM č. 1530/10. 
 

Termín: 31.08.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1776/10 Program regeneraci městské památkové zóny 

schvaluje 
změnu usnesení č. 1637/10 ve věci poskytnutí státního příspěvku z Programu 
regenerace MPZ na rok 2010 z částky 400.000,-- Kč na částku 339.000,-- Kč. 
Další text v usnesení č. 1637/10 zůstává v platnosti. 
 

Termín: 13.07.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1777/10 Program regeneraci městské památkové zóny 

schvaluje 
změnu usnesení č. 1638/10 ve věci poskytnutí finančního příspěvku města 
Šumperka,  jako podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2010, 
z částky 103.500,-- Kč na částku 67.963,-- Kč. 
Další text v usnesení č. 1638/10 zůstává v platnosti. 
 

Termín: 13.07.2010 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

1778/10 Digitalizace Kina Oko Šumperk s rozšířením na 3D projekci - změna 

ruší 
usnesení ZM č. 1552/10  ze dne 11. 3. 2010 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 13.07.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

1779/10 Digitalizace Kina Oko Šumperk s rozšířením na 3D projekci - změna 

schvaluje 
finanční spoluúčast města Šumperka při realizaci projektu „Digitalizace Kina Oko 
Šumperk s rozšířením na 3D projekci“ ve výši 1.400.000,- Kč. Podmínkou pro 
poskytnutí dotace z rozpočtu města je získání finanční dotace z Fondu 
kinematografie ve výši 800.000,- Kč a dofinancování žadatelem příspěvkovou 
organizací Kino Oko Šumperk, Masarykovo náměstí 1170/3, Šumperk, 
IČ 00851400. 
 

Termín: 13.07.2010 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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1780/10 Kontrolní činnost v 2. polovině 2010 

schvaluje 
plán kontrolní činnosti Kontrolní výboru ve 2. polovině 2010. 

 
1. Parkoviště u nemocnice, ORG.217 - RUI 
2. Geschader  –  expozice, ORG.418 - RUI 
 
 

Termín: 14.10.2010 
Zodpovídá: Janků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Ing. Marek Zapletal v. r.                       Ing. Mgr. Jan Havlíček v. r. 
  1. místostarosta              člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 


