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Spis. zn.: 105833/2009 
Č.j.: 107632/2009 

          

U S N E S E N Í  

z 87. schůze Rady města Šumperka ze dne 10.12.2009 
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.  

4693/09 MJP – zrušení usnesení RM č. 4521/09 a usnesení RM č. 4652/09 

ruší 
usnesení RM č. 4521/09 ze dne 5.11.2009 a usnesení RM č. 4652/09 ze dne 
3.12.2009 z důvodu přijetí nového usnesení. 
       Termín: 10.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4694/09 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 135/11 v k.ú. 
 Šumperk, or. parkoviště vedle restaurace ARTE 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 135/11 o výměře cca 
145 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel nájmu: parkování vozidel zákazníků u daného areálu 
- nájemné: 275,--Kč/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá s 2měsíční výpovědní lhůtou 
 
        Termín: 25.12.2009 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4695/09 MJP – uzavření nájemní smlouvy ke služebnímu bytu 

souhlasí 
v souladu s čl. V. Smlouvy o výpůjčce s uzavřením nájemní smlouvy ke 
služebnímu bytu v Šumperku na ulici Žerotínova 55 v areálu Tyršova stadionu 
mezi TJ Šumperk, zastoupenou předsedkyní výboru TJ Mgr. Naděždou 
Sündermannovou a místopředsedou výboru TJ Ing. Miloslavem Glížem  se sídlem 
Žerotínova 55, Šumperk, IČ: 14617790, jako pronajímatel na straně jedné a 
Josefem Janíčkem, bytem Linhartova 160, Ruda nad Moravou, PSČ: 789 63,  jako 
nájemcem na straně druhé. 
Podmínky:  
- NS na dobu  určitou od 01.01.2010 do  31.03.2010, nájemné  ve výši                    

47,--Kč/m²/měs. 
- nájem bytu je vázán výkonem práce domovníka a údržbá ře     
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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4696/09 MJP – uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Radnice – nám. Míru 1, 
 Šumperk – stavební úpravy I.NP“ 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo SOD/0023/2009 ze dne 7.5.2009 na akci 
„Radnice – nám. Míru 1, Šumperk – stavební úpravy I.NP“ uzavřené s firmou 
SAN-JV s.r.o., IČ: 646118951, se sídlem Lidická 56, Šumperk týkající se změny 
prováděných prací z důvodu provedení víceprací a odpočtu méněprací. Dodatkem 
nedojde ke změně ceny díla. 
       Termín: 17.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4697/09 MJP - Nemocnice – změna poměru čerpání finančních prostředků určených 
 k reinvestici do předmětu nájmu 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 8  k nájemní smlouvě č. MP 50/2005/Pro, uzavřenou mezi 
městem Šumperk jako pronajímatelem a společností Šumperská nemocnice a.s. 
jako nájemcem na nemovitosti v areálu nemocnice v Šumperku, která byla 
schválena usnesením rady města č. 4150/05 ze dne 1.12.2005 ve znění 
pozdějších usnesení rady města. Předmětem dodatku č. 8 je dočasná změna 
poměru čerpání finančních prostředků určených k reinvestici do předmětu nájmu 
tak, že 70 % z  92%  vybraného ročního nájemného by bylo možno použít na 
rozsáhlejší stavební úpravy a technického zhodnocení a  30 % z 92 %  vybraného 
ročního nájemného  k běžným provozním opravám. Předmětná změna                  
v poměru čerpání finančních prostředků určených k reinvestici bude na dobu 
určitou, a to pro celý rok 2010 s tím, že s účinností od 1.1.2011 se poměr čerpání 
finančních prostředků určených  k reinvestici vrátí k původnímu poměru uvedeném 
v čl. IV nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005.  
 
V ostatním se nájemní smlouva č. MP 50/05/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění 
pozdějších dodatků nemění a zůstává v platnosti. 
 

          Termín:  31.12.2010  
          Zodpovídá: Ing. Répalová 
                             Ing. Peluhová 
  

4698/09 MJP – Nemocnice – plán oprav na rok 2010 

schvaluje 
plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2010 - dle nájemní 
smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků : 

 
-  nájemné převod do rozpočtu města 8 % nájemného         1.004.736  Kč 
-  fond oprav – 30 % z 92 % nájemného                                3.466.343  Kč 
-  fond investic – 70 % z 92 % nájemného                             8.088.134  Kč 
 
Výše nájmu pro rok 2010 před uplatněním inflace           12.559.213  Kč 
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-  přesun fondu investic roku 2009 do roku 2010  6.717.570  Kč 
 

 
  FOND INVESTIC (70% z 92% nájemného za rok 2010): 
 
  Akce realizované v roce 2009 – finanční plnění v roce 2010(včetně splatnosti) 

-  instalace systému MaR   2.966.570  Kč 
-  rekonstrukce prosektury – pitevny a přípravny zemřelých oddělení patologie 
  900.000  Kč 

                   Akce přesunuta z plánu oprav na rok 2009 do plánu oprav na rok 2010 
-  rekonstrukce vybavení trafostanice  2.851.000  Kč 
-  celkem přesun fondu investic roku 2009 do roku 2010 6.717.570  Kč 
 

 
Akce realizované v roce 2010 
-  rekonstrukce pacientského výtahu v pavilonu B  3.000.000  Kč 
-  výstavba kardiologického odd. – pavilon B  1.580.000  Kč 
-  instalace protislunečních fólií na pavilon C 300.000  Kč 
-  instalace nového CT a stavební úpravy RTG  2.700.000  Kč 
-   instalace interiérové hliníkové stěny – nová chir. JIP  50.000  Kč 
-   vybudování pacientské kuchyňky – pavilon F 300.000  Kč 
-  instalace prosvětlovacích prvků na pacientské koupelny lůžkového                               

objektu 150 1B 120.000  Kč 
-  celkem fond investic roku 2010 8.050.000  Kč 

 
    
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Peluhová 
 

4699/09 MJP – Šumperská nemocnice – souhlas s podnájmem NP – garáže, dílny 

souhlasí 
s podnájmem části nebytového prostoru v objektu – na st.p.č. 873 – garáže, dílny 
pronajatého společnosti Šumperská nemocnice, a.s., pro podnájemce Mgr. 
Kateřinu Kubelovou, bytem Žerotínova 1286/2, Šumperk, PSČ:  787 01 IČ: 
60969059, za podmínek: 
 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 
- doba podnájmu : určitá s účinností od 1.1.2010 do 31.12.2015 
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli  
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 

v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, 
jestliže za takovou škodu podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem  
 

       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4700/09 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – oprava a 
 doplnění usnesení RM č. 4313/09 

schvaluje 
opravu usnesení rady města č. 4313/09 ze dne 17.9.2009, týkající se uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze 
a jízdy přes pozemek p.č. 2312, p.č. 2313 a p.č. 931/1 v k.ú. Vernířovice u 
Sobotína. Oprava spočívá ve změně ceny věcného břemene ve výši 2.700,--Kč 
bez DPH/ 1bm – asfaltobetonový povrch dle projektové dokumentace  f. Projekce, 
s.r.o. 12/2007 na částku ve výši 2.170,--Kč bez DPH/ 1bm – asfaltobetonový 
povrch dle projektové dokumentace  f. Projekce, s.r.o. 12/2007. 
Doplnění usnesení č. 4313/09 ze dne 17.9.2009 spočívá v doplnění doby trvání 
věcného břemene, a to na dobu 30 let. 
 
V ostatním se usnesení rady města č. 4313/09 ze dne 17.9.2009 nemění. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4701/09 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – oprava a 
 doplnění usnesení RM č. 4314/09 

schvaluje 
opravu usnesení rady města č. 4314/09 ze dne 17.9.2009, týkající se uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
břemene  spočívající v právu budoucího oprávněného k umístění, zřízení a 
provozování stavby „Středisko ekologické výchovy Švagrov“ atd. Doplnění 
usnesení rady města  č. 4314/09 ze dne 17.9.2009 spočívá v uvedení doby trvání 
věcného břemene, a to na dobu životnosti stavby „Středisko ekologické výchovy 
Švagrov“. 
 
V ostatním se usnesení rady města č. 4314/09 ze dne 17.9.2009 nemění. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4702/09 MJP – bytová problematika – dohoda o zániku nájmu bytu 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 49 v Šumperku na ulici Čsl. armády 445/22 
s nájemci J. a M. V.,  bytem Štíty, PSČ: 789 91. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4703/09 MJP – uzavření smlouvy na právo provést stavbu 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., kterou vlastník p.p.č. 150/4 
v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, zřídí pro stavebníka M. V., bytem Šumperk, 
který má s městem Šumperk uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní 
označenou jako Obch 0048/2009/Vr ze dne 24.08.2009 právo provést stavbu 
garáží na části p.p.č. 150/4 o výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk. Uzavřená smlouva 
bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a podmínky v ní 
sjednané budou shodné s podmínkami schválenými usnesením ZM č. 1269/09 ze 
dne 18.06.2009. 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4704/09 MJP – problematika provozování zimního stadionu 

schvaluje 
v souladu  s usnesením ZM č. 1375/09 a 1372/09 ze dne 17.09.2009 uzav ření 
smlouvy o poskytování finančního příspěvku  (dotace) na úhradu provozních 
nákladů, vzniklých při užívání najatého sportovního zařízení (zimní stadion 
v Šumperku) se společností Šumperské sportovní areály, s.r.o., Lidická 2819/81, 
Šumperk, IČ: 27786781, zast. Ing. Luďkem Šperlichem, jednatelem společnosti, 
v rozsahu dle projednaného textu smlouvy: 
- výše dotace: 3.750.000,--Kč/rok 
- počátek platnosti: od 01.01.2010 
- doba platnosti: neurčitá 

       Termín: 31.12.2009 
        Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

4705/09 MJP – problematika provozování zimního stadionu 

schvaluje 
v souladu  s usnesením ZM č. 1375/09 a 1373/09 ze dne 17.09.2009 uzav ření 
smlouvy o poskytování finančního příspěvku  (dotace) na úhradu provozních 
nákladů, vzniklých při užívání najatého sportovního zařízení (zimní stadion v 
Šumperku) pro sportovní činnost se společností Hokej Šumperk 2003, s.r.o., 
Žerotínova 470/55B, Šumperk, IČ: 26840219, zast. Ing. Vladimírem Velčovským, 
jednatelem společnosti, v rozsahu dle projednaného textu smlouvy: 
- výše dotace: 360.000,--Kč/rok 
- počátek platnosti: od 01.01.2010 
- doba platnosti: neurčitá 

 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá:  Mgr. Brož 
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4706/09 MJP – problematika provozování zimního stadionu 

schvaluje 
v souladu  s usnesením ZM č. 1375/09 a 1374/09 ze dne 17.09.2009 uzav ření 
smlouvy o poskytování finančního příspěvku  (dotace) na úhradu provozních 
nákladů, vzniklých při užívání najatého sportovního zařízení (zimní stadion 
v Šumperku) pro sportovní činnost s občanským sdružením Hokejový klub Mladí 
Draci Šumperk, o.s., Žerotínova 55B, Šumperk, IČ: 00494917, zast. Ing. Petrem 
Hrbkem, předsedou o.s., v rozsahu dle projednaného textu smlouvy: 
- výše dotace: 1.516.000,--Kč/rok 
- počátek platnosti: od 01.01.2010 
- doba platnosti: neurčitá 

Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá:  Mgr. Brož 

 

4707/09 Změna složení správní a dozorčí rady PONTIS  Šumperk, o.p.s. 

bere na vědomí 
odstoupení členů správní rady PONTIS Šumperk, o.p.s. – IČ 25843907 ke dni 
31.12.2009: 
A. Š.,  bytem  Šumperk 
R. K., bytem Šumperk 
V. Ch., bytem Vikýřovice 
 
 

4708/09 Změna složení správní a dozorčí rady PONTIS  Šumperk, o.p.s. 

bere na vědomí 
odstoupení členů dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s., IČ 25843907 ke dni 
31.12.2009: 
H. K.,  bytem  Šumperk 
M. S., bytem  Šumperk 
 

4709/09 Změna složení správní a dozorčí rady PONTIS  Šumperk, o.p.s. 

jmenuje 
do funkce členů dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s. – IČ 25843907 s účinností 
od 01.01. 2010: 
H. H.,  bytem  Šumperk 
P. H.,  bytem Komňátka 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Šmotková 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.    Ing. Marek Zapletal v.r. 
       starosta         1. místostarosta   

 


