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RM 93 – 30.06.2022 

 

Naše čj.: MUSP 73846/2022 

Naše sp. zn.: 73845/2022 TAJ/JIŠT *MUSPX02GH18W* 

 

 

 

U S N E S E N Í  

z 93. schůze Rady města Šumperka ze dne 30.06.2022 

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. 

 

4475/22 MJP - zveřejnění pronájmu pozemků st. p. č. 1079, jehož součástí je budova č.p. 3155 

a p. č. 1645/1 v k. ú. Šumperk (sběrný dvůr, Příčná 30, Šumperk) 

schvaluje 

zveřejnění adresného záměru města Šumperka pronajmout pozemek st. p. č.  1079, jehož 

součástí je budova č.p. 3155 a pozemek p. č. 1645/1, vše v k. ú. Šumperk  (or. areál 

sběrného dvora ul. Příčná) za následujících podmínek: 

− účel nájmu: provozování sběrného dvora na ul. Příčná 

− nájemné: 6.667,-- Kč/měsíc bez DPH, k nájemnému bude připočteno DPH v platné sazbě 

− doba nájmu: určitá od 30.07.2022 do 30.09.2022 

− povinnost nájemce uzavřít smlouvy na dodávky vody, elektřiny, zemního plynu, telefonního 

spojení,  internetu s dodavateli těchto služeb 

− povinnost nájemce spravovat pronajatý majetek s péčí řádného hospodáře a zajišťovat 

jeho opravy, zajistit ochranu pronajatého majetku 

− nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu. 

 

Zveřejnění adresného záměru se děje na žádost současného nájemce těchto nemovitých věcí, 

kterým je společnost Recovera Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 

120 00 Praha 2. 

    Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4476/22 MJP - pronájem movitých věcí - kontejnery, drtič, váhy (sběrný dvůr, Příčná 30, 

Šumperk) 

schvaluje 

pronájem movitých věcí, a to: 

− 2 ks velkoobjemový kontejner 14 m3, rok výroby 2009 

− 3 ks velkoobjemový kontejner 16 m3, rok výroby 2009 

− 2 ks velkoobjemový kontejner 18 m3, rok výroby 2009 

− 2 ks velkoobjemový kontejner 22 m3, rok výroby 2009 

− 2 ks velkoobjemový kontejner 27 m3, rok výroby 2009 
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− 1 ks velkoobjemový kontejner 30 m3, rok výroby 2009 

− 1 ks velkoobjemový kontejner 40 m3, rok výroby 2009 

− válcový drtič GIGANT, rok výroby 2009 

− mostní váha, rok výroby 2009 

− můstková váha (500 kg), rok výroby 2009 

 

za těchto podmínek: 

− pronajímatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk IČO 

00303461 

− nájemce: Recovera Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČO 

25638955 

− účel: provozování sběrného dvora na ul. Příčná 

− nájemné: 10.000,-- Kč k celku/doba nájmu bez DPH, k nájemnému bude připočteno DPH 

v platné sazbě 

− doba nájmu: určitá od 01.07.2022 do 30.09.2022 

− nájemce se zavazuje udržovat pronajaté movité věci s péčí řádného hospodáře a hradit 

veškeré náklady spojené s jejich údržbou  

− nájemce se zavazuje pojistit pronajatý movitý majetek proti krádeži a škodám způsobeným 

živelnými událostmi  

− nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu jinému do podnájmu 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Jakub Jirgl 

                       starosta      2. místostarosta 
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