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Naše čj.: MUSP 20588/2020 

Naše sp. zn.: 16821/2020 TAJ/IVNO *MUSPX024G7AH* 

 

U S N E S E N Í  

z 14. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 20. 2. 2020 

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. 

 

428/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 900/13, 296/19, 298/19, 400/20, 401/20, 402/20, 403/20, 

404/20, 405/20, 406/20, 407/20, 408/20, 409/20, 410/20, 411/20, 414/20, 415/20, 

416/20, 417/20, 418/20, 421/20, 422/20, 423/20, 426/20 

 

429/20 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

    420/20 do 30.06.2020 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

430/20 MJP - realizace prodeje části p.p.č. 1239/5 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 13. 3. 2019 do 1. 4. 2019 dle usnesení rady města č. 395/19 ze dne 7. 3. 2019 

a usnesení ZM č. 205/19 ze dne 25. 4. 2019, prodej části p.p.č. 1239/5 o výměře 21 m2, dle 

GP číslo 7056-162/2019 pozemek označen jako p.p.č. 1239/73 o výměře 21 m2 v k.ú. 

Šumperk. 

 

Kupující: R. H., Šumperk 

 

Podmínky prodeje: 

- kupní cena: 1.725,-- Kč/m2 + DPH v platné výši (kupní cena sjednána smlouvou budoucí 

kupní SML/2019/0616/MJP), doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

Termín: 30.04.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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431/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2922/1, spoluvlastnického podílu o velikosti 

463/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 927/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 463/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: T. K., Rejhotice 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 618.459,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0091/2012 ze dne 28. 12. 2012, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 7. 2. 2018 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

432/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2922/2, spoluvlastnického podílu o velikosti 

322/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 645/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 322/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: J. a V. O., Chromeč 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 341.000,-- Kč 

- kupující uhradili kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0114/2011 ze dne 28. 11. 2011 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

433/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2922/4, spoluvlastnického podílu o velikosti 

464/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 928/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: P. Š., Rapotín 
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- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 591.622,-- Kč 

- kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0102/2011 ze dne 27. 12. 2011 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

434/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2922/5, spoluvlastnického podílu o velikosti 

322/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 645/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 322/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: J. K., Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 345.964,-- Kč 

- kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0047/2015 ze dne 11. 1. 2000, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 5. 2000 a dodatku č. 2 ze dne 5. 6. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

435/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2922/6, spoluvlastnického podílu o velikosti 

463/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 927/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 463/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, za těchto podmínek:   

- kupující: Z. a T. S., Chromeč 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 576.500,-- Kč 

- část kupní ceny uhradili kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0111/2014 ze dne 20. 11. 2014, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 1. 2016 a doplatek do sjednané kupní ceny uhradí 

kupující na účet města Šumperk před uzavřením kupní smlouvy 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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436/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2922/7, spoluvlastnického podílu o velikosti 

463/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 927/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 463/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: M. H., Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 613.257,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0048/2015 ze dne 14. 1. 2000, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 5. 2000, dodatku č. 2 ze dne 9. 6. 2000, dodatku č. 3 ze 

dne 23. 11. 2000 a dodatku č. 4 ze dne 5. 6. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

437/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2922/8, spoluvlastnického podílu o velikosti 

322/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 645/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 322/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: I. P., Raškov 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 341.000,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0077/2010 ze dne 23. 6. 2010 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

438/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2922/9, spoluvlastnického podílu o velikosti 

464/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 928/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 
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- kupující: N. Ch., Olomouc 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 570.125,-- Kč 

- kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. SML/2016/0492/MJP ze dne 

30. 9. 2016 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

439/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2922/10, spoluvlastnického podílu o velikosti 

464/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 928/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: J. K., Rapotín 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 583.700,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0050/2015 ze dne 27. 9. 2001, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

440/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2922/11, spoluvlastnického podílu o velikosti 

322/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 645/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 322/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: R. a K. S., Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 348.642,-- Kč 

- kupující uhradili kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0100/2011 ze dne 28. 12. 2011 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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441/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2922/12, spoluvlastnického podílu o velikosti 

463/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 927/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2922 

pojmenovaných byt č. 2922/1 - 2922/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 463/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: I. M., Nový Malín 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 567.084,-- Kč 

- část kupní ceny uhradila kupující na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0051/2015 ze dne 

9. 2. 2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 6. 2000, dodatku č. 2 ze dne 8. 8. 2008 

a dodatku č. 3 ze dne 16. 12. 2015, a doplatek do sjednané kupní ceny uhradí kupující na 

účet města Šumperk před uzavřením kupní smlouvy 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

442/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2923/1, spoluvlastnického podílu o velikosti 

464/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 928/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: F. a D. S., prvý bytem Šumperk, druhá bytem Karviná 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 584.152,-- Kč 

- kupující uhradili kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 66/03 ze dne 19. 3. 2003, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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443/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 30.09.2019 do 16.10.2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26.09.2019, prodej bytové jednotky č. 2923/3, spoluvlastnického podílu o velikosti 

464/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 928/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: J. a Z. K., Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 596.966,-- Kč 

- kupující uhradili kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0053/2015 ze dne 25. 11. 1999, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 2. 2000, dodatku č. 2 ze dne 29. 6. 2000, dodatku č. 3 

ze dne 5. 6. 2008 a dodatku č. 4 ze dne 11. 1. 2016 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

444/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2923/4, spoluvlastnického podílu o velikosti 

464/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 928/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: D. N., Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 617.029,-- Kč 

- kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o převodu 

vlastnictví jednotky č. Obch 58/05 ze dne 5. 5. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

11. 12. 2015 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

445/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2923/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 

na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 644/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 

2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 
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pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnický podíl o velikosti 323/10000 na 

st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: M. a D. J., Vikýřovice 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 344.110,-- Kč 

- kupující uhradili kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0054/2015 ze dne 28. 2. 2000, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2000 a dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

446/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2923/6, spoluvlastnického podíl o velikosti 

464/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 928/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: E. P., Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 582.000,-- Kč 

- kupující uhradila kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH/0081/2011 ze dne 30. 9. 2011 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

447/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2923/8, spoluvlastnického podílu o velikosti 

323/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 644/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 323/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: J. M., Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 343.050,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. SML/2016/0491/MJP ze dne 

29. 9. 2016 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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448/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 

dnech od 30.09.2019 do 16.10.2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26.09.2019, prodej bytové jednotky č. 2923/9, spoluvlastnického podílu o velikosti 

464/10000 na společných částech budovy č. p. 2922 a č. p. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 928/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek: 

- kupující: P. F., Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 590.786,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 54/05 ze dne 29. 4. 2005, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

449/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2923/11, spoluvlastnického podílu o velikosti 

323/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 644/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 323/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek:  

- kupující: T. V., Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 341.000,-- Kč 

- kupující uhradil kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 67/03 ze dne 20. 3. 2003, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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450/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

ve dnech od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 dle usnesení rady města č. 1061/19 ze dne 

26. 9. 2019, prodej bytové jednotky č. 2923/12, spoluvlastnického podílu o velikosti 

464/10000 na společných částech budovy čp. 2922 a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 

718, spoluvlastnického podílu o velikosti 928/10000 na společných částech budovy čp. 2922 

a čp. 2923 stojící na pozemku st.p.č. 718 společných jen vlastníkům 12 jednotek v čp. 2923 

pojmenovaných byt č. 2923/1 - 2923/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/10000 

na st.p.č. 718, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk, za těchto podmínek:   

- kupující: J. a S. K., Šumperk 

- kupní cena bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

a spoluvlastnického podílu na pozemku pod domem činí: 651.805,-- Kč 

- kupující uhradili kupní cenu na účet města Šumperka dle ujednání smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. OBCH 118/05 ze dne 26. 9. 2005, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2008 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

451/20 MJP - převod bytových jednotek v domě Prievidzská 25, 27, Šumperk 

schvaluje 

založit s vlastníky 3 bytových jednotek, kteří budou současně členy výboru, společenství 

vlastníků jednotek s názvem: Společenství vlastníků domu čp. 2922, 2923 v Šumperku, 

Prievidzská 25, 27, se sídlem: Prievidzská 2923/27, Šumperk.    

 

Zakladatelé: 

- město Šumperk 

- M. H., Šumperk 

- J. K., Rapotín 

- J. K., Šumperk 

 

Současně ZM schvaluje stanovy společenství vlastníků jednotek. 

 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

452/20 Zpráva o činnosti společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 
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453/20 Přestupní terminál Šumperk - vícepráce 

schvaluje 

vícepráce na akci „Přestupní terminál Šumperk“ v hodnotě 14.750.000,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín: 20.02.2020 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

454/20 Přestupní terminál Šumperk - vícepráce 

ukládá RM 

zapracovat do rozpočtové změny částku 4.000.000,-- Kč na ORG 679 Přestupní terminál 

Šumperk z neproinvestovaných finančních prostředků odboru RUI. 

 

Termín: 30.09.2020 

Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

 

 

455/20 Změna č. 2 Územního plánu Šumperk - rozdělení na dvě dílčí změny 2a a 2b 

schvaluje 

rozdělení návrhu Změny č. 2 Územního plánu Šumperk v dalších stupních jejího pořízení na 

dvě dílčí změny: 

 

a) Změna č. 2a Územního plánu Šumperk 

 

Termín: 19.03.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

b) Změna č. 2b Územního plánu Šumperk 

 

Termín: 30.06.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

456/20 Projekt YEScyklo 2020–2021 

schvaluje 

zapojení města Šumperka do dotačního projektu YEScyklo 2020–2021 ve spolupráci se 

sdružením Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Palackého 1341/2, Jeseník, IČO 68923244, 

a s mikroregionem Svazek Obcí Údolí Desné, Šumperská 775, Rapotín, PSČ 788 14, 

IČO 65497074. Spoluúčast města Šumperka bude činit 160.000,-- Kč, z čehož 80.000,-- Kč 

bude hrazeno v roce 2020 z rozpočtu odboru ŠKV a zbývajících 80.000,-- Kč bude zařazeno do 

rozpočtu odboru ŠKV na rok 2021. 

Termín: 28.02.2020 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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457/20 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 2/2020 z jednání finančního výboru dne 10. 2. 2020. 

 

 

 

458/20 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 9/2020 ze zasedání kontrolního výboru dne 4. 2. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                   starosta                               1. místostarostka 
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