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Spis. zn.:  83738/2015
              Č.j.: 85669/2015

U S N E S E N Í

z 24. schůze rady města Šumperka ze dne 17. 9. 2015.  

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.

1054/15 MJP – pronájem budovy č.p. 570 se st.p.č. 733, k.ú. Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem          
od 21. 8. 2015 do 7. 9. 2015 dle usnesení rady města č. 965/15 ze dne 20. 8. 2015, 
pronájem budovy č.p. 570 - stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku st.p.č. 
733 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku st.p.č. 733 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Šumperk.
Nájemce: Moravská pohřební služba s.r.o., se sídlem Nerudova 2630/12,  Šumperk, IČO 

26878186
Účel nájmu: správní budova (kanceláře) pro provozovatele veřejných pohřebišť na území 

města Šumperka
Doba nájmu: určitá, předpokládaný počátek nájmu 21. 9. 2015, konec nájmu 31. 8. 2018
Nájemné: 12.000,--Kč/rok/celek (z toho 3.600,--Kč činí nájemné za pozemek,                   

8.400,--Kč nájemné za budovu). Nájemné budovy bude navýšeno o DPH 
v platné sazbě

Služby: hrazeny nájemcem přímo jednotlivým dodavatelům případně správci budovy 
společnosti Podniky města Šumperka a.s.

Skončení nájmu: 
- písemnou dohodou obou stran
- písemnou výpovědí v souladu se smlouvou o provádění oprav, údržby a provozu pohřebišť 

na území města Šumperka

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

1055/15 Veřejná zakázka „MěÚ Jesenická 31 – mobiliář“

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu dodavatelem  
akce „MěÚ Jesenická 31- mobiliář“ uchazeče Mgr. Zbyněk Rybka, Podolská 156, Hradec nad 
Moravicí,  IČO 11544295. Nabídková cena je  712.981,--Kč bez DPH, tj.  862.707,--Kč včetně 
DPH.

Termín: 15.10.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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1056/15 Veřejná zakázka „MěÚ Jesenická 31 – mobiliář“

ukládá
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření částku 800.000 Kč na akci „MěÚ 
Jesenická 31 – mobiliář“.  

Termín: 01.10.2015
Zodpovídá: Ing. Peluhová

RNDr. Jan Přichystal v.r. Mgr. Tomáš Spurný   v.r.
                1. místostarosta                 2. místostarosta




