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Spis. zn.:  5614/2014
Č.j.:   5618/2014

U S N E S E N Í

z 83. schůze rady města Šumperka ze dne 23. 1. 2014.  

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.

4491/14 Oprava usnesení RM č. 4048/13 – tisková oprava

opravuje
usnesení RM č. 4048/13 ze dne 22.8.2013 k veřejné zakázce „Rozšíření a zkvalitnění služeb 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku – nákup automobilu“.  V písemném 
usnesení je chybně uvedena nabídková cena 80.218,--Kč bez DPH,  správně má být nabídková 
cena 890.218,--Kč bez DPH. 

Termín: 23.01.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

4492/14 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu  
Jesenická 621/31, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání označené jako kancelář        
č. 117, nacházející se v I. NP objektu Jesenická 621/31 v Šumperku o podlahové ploše      
10,5 m². 
Podmínky:
Účel nájmu: poskytování externích služeb pro občany vyřizující žádosti ve správním řízení 
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 1. 3. 2014, výpovědní lhůta              

6 měsíců 
Nájemné: min. 30.000,--Kč/rok/celek

v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH
možnost valorizace o koeficient míry inflace  

Služby: poskytované služby – vodné/stočné včetně dešťové vody, teplo, elektrická 
energie a úklid, služby hrazeny paušální platbou, která bude navýšena o DPH

Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb

Podmínky:
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném  

„Pronájem prostor sloužících k podnikání – Jesenická 31 - neotvírat“, a to na adresu 
Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

- písemná nabídka bude obsahovat nabídku poskytovaných služeb, nabízenou výši ročního 
nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně osvědčení             
o registraci plátce DPH

- náklady spojené s případnou rekonstrukcí prostor ponese ze svého  nájemce 
- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 

doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději 
v termínu do 10.2.2014. Při osobním doručení musí být písemná nabídka doručena na 
podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději do   
12:00 hod. dne 10.2.2014

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty  a  hodnoceny
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- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 
nabídek, tj. po 10.2.2014, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy            
k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu (budoucí nájemní smlouvu) 
s žádným ze zúčastněných uchazečů

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4493/14 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu  
Jesenická 621/31, Šumperk

schvaluje 
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem prostor sloužících k podnikání, 
nacházejících se v I. NP objektu Jesenická 621/31 v Šumperku, hodnotící komisi pro 
posouzení a doporučení předložených písemných nabídek v tomto složení:

členové hodnotící komise 
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt

náhradníci hodnotící komise
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Šárka Hanáková

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4494/14 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu 
Hlavní třída 388/27, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu na 
ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku o celkové podlahové ploše 19,50 m², stávající užívání 
provozovna rychlého občerstvení.
Podmínky:
Účel nájmu: provozovna rychlého občerstvení
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 15.2.2014, výpovědní lhůta            

6 měsíců 
Nájemné: minimální výše nájemného nestanovena   

v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH
možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2015

Služby: energie (elektřina, plyn a voda) jsou pro prostory společné s vedlejším 
prostorem sloužícím k podnikání na téže adrese a jejich rozúčtování bude 
provádět pronajímatel     

Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb

Podmínky:
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 

„Pronájem prostor sloužících k podnikání – Hlavní třída 27, provozovna rychlého 
občerstvení - neotvírat“, a to na adresu Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. 
Míru 1, 787 01 Šumperk

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, nabízenou 
výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně 
osvědčení o registraci plátce DPH
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- náklady spojené s případnou rekonstrukcí či změnou způsobu užívání prostor sloužících      
k podnikání ponese ze svého nájemce

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 
doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, v termínu do 
10. 2. 2014 nejpozději do 10:00 hod. 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty  a  hodnoceny
- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 10. 2. 2014, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy           
k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
uchazečů

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4495/14 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu 
Hlavní třída 388/27, Šumperk

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem prostor sloužících k podnikání, 
nacházejících se v budově na ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku, hodnotící komisi pro 
posouzení a doporučení předložených písemných nabídek v tomto složení:

členové hodnotící komise 
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt

náhradníci hodnotící komise
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Šárka Hanáková 

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4496/14 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu 
Hlavní třída 388/27, Šumperk

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání, nacházející se v budově na 
ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku o celkové podlahové ploše 108 m², stávající užívání 
prodejna spotřebního zboží
Podmínky:
Účel nájmu: nestanoven 
Doba nájmu: neurčitá, předpokládaný počátek nájmu od 1. 3. 2014, výpovědní lhůta             

6 měsíců 
Nájemné: minimální výše nájemného nestanovena

v případě zájemce – plátce DPH nájemné navýšeno o DPH
možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2014

Služby: energie (elektřina, plyn a voda) jsou pro prostory společné s vedlejším  
prostorem sloužícím k podnikání na téže adrese a jejich rozúčtování bude 
provádět pronajímatel     

Záloha: trojnásobek měsíčního nájemného a služeb
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Podmínky:
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 

„Pronájem prostor sloužících k podnikání – Hlavní třída 27 - neotvírat“, a to na adresu 
Městský úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu nájmu, nabízenou 
výši ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně 
osvědčení o registraci plátce DPH

- náklady spojené s případnou rekonstrukcí či změnou způsobu užívání prostor ponese ze 
svého nájemce

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 
doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, v termínu do 
10. 2. 2014 nejpozději do 10:00 hod. 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a  hodnoceny
- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 10. 2. 2014, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy          
k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka

- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
uchazečů

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4497/14 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu 
Hlavní třída 388/27, Šumperk

schvaluje 
pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem prostor sloužících k podnikání, 
nacházejících se v budově na ulici Hlavní třída 388/27 v Šumperku, hodnotící komisi pro 
posouzení a doporučení předložených písemných nabídek na pronájem v tomto složení:

členové hodnotící komise 
Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt

náhradníci hodnotící komise
Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Šárka Hanáková 

Termín: 28.02.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

Mgr. Zdeněk Brož  v.r. Ing. Marek Zapletal   v.r.
       starosta     1. místostarosta




