
Příloha č. 3 – Seznam nájemních smluv 

                                                      
1 Součástí Hotelu Sport je pouze tučně označená část předmětu nájmu. 

Popis smlouvy Nájemce 

Smlouva o nájmu nebytových prostor, nemovitostí 
a movitého majetku: 
tři tenisové kurty s umělým povrchem vybudované 
na části pozemku parc. č. 1257/51 v k.ú. Šumperk a 
nebytové prostory, tj. objekty strojovny pro 
technologii nafukovací tenisové haly, nacházející se 
na pozemku parc. č. st. 1257/51 v k.ú. Šumperk, 
přetlaková hala s příslušenstvím a zázemí pro 
tenisové kurty sestávající z deseti místností v 
prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 2010 v 
k.ú. Šumperk,1 spojovacích chodníků a dřevěné 
drobné stavby (pokladna) na pozemku parc. č. st. 
1257/51 v k.ú. Šumperk;  
ze dne 14. 10. 2013 
 

Šumperské sportovní areály s.r.o., Lidická 
2819/81, Šumperk, 787 01, IČ: 27786781 
bankovní spojení: č.ú.: 234244702/0300 
 

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání: 
šatny a s nimi spojené prostory v 1. NP Ubytovny 
SPORT (celkem 10 místností o celkové podlahové 
ploše 126,71 m2), bez vybavení; 
ze dne 12. 3. 2018 
 

Šumperské sportovní areály s.r.o., Lidická 
2819/81, Šumperk, 787 01, IČ: 27786781 
bankovní spojení: č.ú.: 212399201/0300 
 

Smlouva o nájmu nebytových prostor:  
I.NP domu - 14 místností o podlahové ploše celkem 
239,70 m2 - šatny se zázemím, 
II.NP domu - 6 místností o podlahové ploše celkem 
67,87 m2 - kanceláře se zázemím, 
IV.NP domu - 8 místností o podlahové ploše 
celkem 91,01 m2 - apartmán vč. vybavení, 
ze dne 27. 12. 2010; 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2018 
 

HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o., Žerotínova 
470/55b, Šumperk 787 01, IČ: 26840219  
bankovní spojení: č.ú.: 1815440319/0800 
 

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání: 
13 místností v 1. NP Ubytovny SPORT o celkové 
podlahové ploše 79 m2 - rehabilitační centrum 
(sauna), bez vybavení; 
ze dne 31. 5. 2018 
 

Hana Korbová 
Závořická 555, Postřelmov 789 69 
IČO: 49236822 

Smlouva o nájmu: 
1x ubytovací apartmán se 4 lůžky označený jako  
č. 22AB v II. NP hotelu SPORT s vybavením, 
1x dvoulůžkový pokoj č. 39 v III. NP hotelu 
SPORT s vybavením; 
ze dne 26. 7. 2018 

HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o., Žerotínova 
470/55b, Šumperk 787 01, IČ: 26840219  
bankovní spojení: č.ú.: 1815440319/0800 

 


