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           Spis. zn.: 7279/2009 
                 č.j.: 9197/2009 

 

U S N E S E N Í  

z 62. schůze Rady města Šumperka ze dne 29.01.2009 
 

3193/09 MJP – Pavlínin dvůr v Šumperku – obnova střechy severního křídla 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na ve řejnou 
zakázku malého rozsahu „ Pavlínin dvůr v Šumperku – obnova střechy severního 
křídla“ zhotovitelem akce firmu Jaroslav Lakomý, se sídlem Na Travech 200, 789 
91 Štíty, IČ: 10646825, celková výše finančního plnění 1.000.000,--Kč včetně 
DPH.   
       Termín: 30.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3194/09 MJP – pronájem části nebytového prostoru ve II. NP objektu č.p. 1869 na 
p.p.č. 2136 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 8.1.2009 do 26.1.2009 dle usnesení RM č. 3092/08 ze dne  
30.12.2008 pronájem části nebytového prostoru ve II. NP objektu č.p. 1819 na 
parcele st.p.č. 2136 k.ú. Šumperk na adrese Jesenická 61, Šumperk, a to 
společenskou místnost o  podlahové ploše 55,67 m² společnosti: 
 
SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.s., se sídlem Palackého 49, 702 00 Ostrava, IČ: 
68145209, a to za podmínek: 
 
Účel nájmu:  společenská místnost – zázemí pro činnost chodu společnosti  
Doba nájmu:  neurčitá, počínaje dnem 1.2.2009 s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

  
Nájemné:   12.000,--Kč/ročně s možností valorizace o koeficient míry 

inflace od roku 2010 
 
Záloha:   trojnásobek měsíčního nájemného  
Služby:   zálohy na služby, spojené s nájmem 49.200,--Kč/rok 
  
Budoucí nájemce bude moci využívat kuchyňku a sociální zařízení, umístěné 
rovněž ve II. NP objektu. 
       Termín: 30.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3195/09 MJP – změna nájmu kotelny Temenická 35, Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3290/00 ze dne 7.12.2000, kterým byla schválena výše 
nájemného za pronájem nebytového prostoru – kotelny Temenická 35, č.p. 2924, 
Šumperk, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.4.2008,  kterým byl změněn způsob 
výpočtu a výše nájemného za pronájem nebytového prostoru a to tak, že                
s účinností od 1.1.2009 se výše nájemného mění na 50,--Kč za jednotkové 
množství tepelné energie (1GJ) z množství vyrobené tepelné energie, vypočtené 
jako průměr vyrobené tepelné energie za tři bezprostředně předcházející 
kalendářní roky. 
Nájemce je povinen platit nájem zálohově měsíčně, záloha pro rok 2009 činí 
3.000,--Kč/měs. 
 
       Termín: 30.01.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3196/09 MJP – změna nájmu kotelny Bohdíkovská 24, Šumperk  

schvaluje 
změnu usnesení RM č.  2531/04 ze dne 2.9.2004, kterým byla schválena výše 
nájemného výše nájemného za pronájem nebytového prostoru – kotelny 
Bohdíkovská 24, č.p. 2336, Šumperk, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 10.4.2008,  
kterým byl změněn způsob výpočtu a výše nájemného za pronájem nebytového 
prostoru, a to tak, že s účinností od 1.1.2009 se výše nájemného mění na 50,--Kč 
za jednotkové množství tepelné energie (1GJ) z množství vyrobené tepelné 
energie, vypočtené jako průměr vyrobené tepelné energie za tři bezprostředně 
předcházející kalendářní roky.  
Nájemce je povinen platit nájem zálohově měsíčně, záloha pro rok 2009 činí 
3.000,--Kč/měs. 
 
       Termín: 15.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3197/09 MJP – pronájem nebytového prostoru Gen. Krátkého 3A, Šumperk  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 8.1.2009 do 26.1.2009, dle usnesení rady města č. 3086/08 ze dne 
30.12.2008, pronájem nebytových prostor v objektu Gen. Krátkého 3A v 
Šumperku, č.p. 2759 na st.p.č. 1782/2 v k.ú. Šumperk, nacházející se v 1. 
nadzemním podlaží budovy č.p. 2759 stojící na pozemku st.p.č. 1782/2 v k.ú. 
Šumperk.  
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Pronajímatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 

00303461 
 
Nájemce:  R.M.S. Podlahy,  spol. s r.o., Linhartova 1, 787 01 

Šumperk, IČ:  64612813 
 
Účel nájmu:  prodejna koberců a záclon 
Doba nájmu: určitá od 1.2.2009 do 31.12.2009 
Nájemné:  82.179,--Kč/11 měsíců 
Záloha:   3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
 
Uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy pronajímatele. 
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3198/09 MJP – smlouva o poskytnutí dotace 

schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D – 
2009/0027/OKP, mezi městem Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 
00303461, jako příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední 
Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, jako 
poskytovatelem finančních prostředků. 
 
Název projektu: Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad 
Prioritní osa:  2 Integrovaný rozvoj a obnova regionů 
Oblast podpory: 2.2 Rozvoj města 
Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.200/02.00100  
 
       Termín: 28.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

3199/09 Stanovení peněžního plnění předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou 
členy ZM 

schvaluje 
poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
města, za výkon funkce předsedů komisí RM a členů komisí RM, dle 
předloženého návrhu.  
       Termín: 30.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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3200/09 Stanovení peněžního plnění předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou 
členy ZM 

schvaluje 
poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 
zastupitelstva města, za výkon funkce předsedů komisí RM měsíčně, a to od 
data 1.1.2009. 
Členům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva bude poskytována 
odměna pouze v měsících, ve kterých probíhá jednání komise RM. V měsících, ve 
kterých jednání komise RM neprobíhá, je odměna 0,--Kč. Odměna bude 
poskytována členům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva od data 
1.1.2009. 
 
       Termín: 30.01.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3201/09 Stanovení měsíčních odměn uvolněných členů ZM 

bere na vědomí 
stanovení měsíční odměny uvolněných členů zastupitelstva města dle 
předloženého návrhu od 1.1.2009. 

 
 

3202/09 Alej 17. listopadu 

ukládá 
starostovi města zajistit vypracování nezávislého posudku na stav stromů aleje   
17. listopadu v Šumperku. 
 
       Termín: 26.02.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož      Ing. Marek Zapletal 
      starosta         1. místostarosta 
 
 
 


