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Spis.zn.: 27768/2008 
               Č.j. : 28739/2008 

 

U S N E S E N Í  

z 39. schůze rady města Šumperka ze dne 13.3.2008. 
 

1950/08 Oprava usnesení RM č. 1854/08 

opravuje 
usnesení RM č. 1854/08 ze dne 6.3.2008 takto: 
Do textu usnesení se vkládá chybějící a dne 6.3.2008 schválený tučně zvýrazněný 
text: …maximálně na dobu 3 let…, celý text usnesení zní takto:  
RM doporučuje  
ZM vyhlásit od 1.5.2008 do 31.7.2008 pro dlužníky nájemného a služeb spojených 
s užíváním obecního bytu možnost úhrady nominálního dluhu za užívání obecního 
bytu. Dlužník ve výše stanované době uzavře splátkový kalendář maximálně na 
dobu 3 let a po úhradě nominálního dluhu bude prominuto veškeré penále 
z vzniklých dluhů za užívání obecního bytu. 
U dlužníků, kde byla podána žaloba, nebude splátkový kalendář uzavírán, musí 
být jednorázově do 31.7.2008 uhrazen dluh včetně vynaložených soudních 
poplatků a nákladů právního zastoupení.  
       Termín: 13.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1951/08 MJP – souhlas k podnájmu předmětu nájmu 

uděluje 
souhlas nájemci společnosti  Nimiru, spol. s r. o., se sídlem Havlíčkův Brod, 
Nádražní 128, PSČ: 580 01, IČ: 25276387 k podnájmu předmětu nájmu 
dle nájemní smlouvy č.  MP 64/2007/Pro/Šv ze dne 29. 10. 2007 uzavřené mezi 
městem Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461 
jako pronajímatelem a společností  Nimiru, spol. s r. o., se sídlem Havlíčkův Brod, 
Nádražní 128, PSČ: 580 01, IČ: 25276387 jako nájemcem, a to za těchto 
podmínek: 
- podnájemce: IPROX ST, s.r.o., se sídlem Praha, Michle, Ohradní 1159/65, 

PSČ 140 00, IČ: 27924106 
- podnájemní smlouva nebude v rozporu s nájemní smlouvou č.  

MP 64/2007/Pro/Šv ze dne 29. 10. 2007 
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce 
 

       Termín: 20.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1952/08 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 927/1 a dalších v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 927/11 o výměře cca 
60 m2, část p.p.č. 927/62 o výměře cca 50 m2, část p.p.č. 983/6 o výměře cca 
2 m2, část p.p.č. 984/6 o výměře cca 90 m2, část p.p.č. 984/7 o výměře cca 50 m2, 
část p.p.č. 987/3 o výměře cca 560 m2, část p.p.č. 987/4 o výměře cca 170 m2, 
p.p.č. 987/7 o výměře 154 m2, p.p.č. 987/8 o výměře 8 m2, část p.p.č. 987/9 o 
výměře cca 60 m2, část p.p.č. 999/17 o výměře cca 180 m2, část p.p.č. 999/49 o 
výměře cca 460 m2, p.p.č. 999/68 o výměře 1 m2, část p.p.č. 1067/5 o výměře cca 
360 m2, část p.p.č. 1067/23 o výměře cca 230 m2, p.p.č. 1093/9 o výměře 135 m2, 
p.p.č. 1093/32 o výměře 532 m2, p.p.č. 1093/33 o výměře 334 m2, část p.p.č. 
1093/34 o výměře cca 100 m2, část p.p.č. 1093/45 o výměře cca 15 m2, část p.p.č. 
1093/46 o výměře cca 10 m2, část p.p.č. 1093/47 o výměře cca 30 m2, část p.p.č. 
1093/48 o výměře cca 10 m2, p.p.č. 1093/49 o výměře 36 m2, p.p.č. 1093/52 o 
výměře 488 m2, p.p.č. 1093/53 o výměře 2 m2, část p.p.č. 1093/58 o výměře cca 
35 m2, p.p.č. 1093/59 o výměře 58 m2, p.p.č. 1093/60 o výměře 24 m2, p.p.č. 
1093/62 o výměře 183 m2, p.p.č. 1093/63 o výměře 39 m2, p.p.č. 1093/64 o 
výměře 8 m2, p.p.č. 1093/65 o výměře 12 m2, p.p.č. 1093/66 o výměře 1 m2, p.p.č. 
1093/67 o výměře 1 m2 a p.p.č. 1093/68 o výměře 30 m2, vše v k. ú. Šumperk 
 
Účel pronájmu:  realizace přestavby okružní křižovatky při PZ II na ul. Jesenické 
EI/11, komunikací a chodníků.  
 
       Termín: 28.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1953/08 MJP – Tyršův stadion 

bere na vědomí 
informaci o přípravě možných investičních záměrů města v areálu Tyršova 
stadionu v Šumperku.  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.  Zdeněk Brož     Ing. Marek Zapletal 
       starosta                  1. místostarosta  
 

 


