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Spis. zn.: 111157/2009 
Č.j.: 112317/2009  

          

U S N E S E N Í  

z 88. schůze Rady města Šumperka ze dne 30.12.2009 
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.  

4710/09 Změna ve funkci ředitelky MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 

bere na vědomí 
vzdání se funkce paní Libuše Mertové, ředitelky MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 
25, příspěvková organizace, s účinností k 06.01.2010. 
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4711/09 Změna ve funkci ředitelky MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 

jmenuje 
paní Jarmilu Palovou do funkce ředitelky MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, 
příspěvková organizace, s účinností od 07.01.2010. 
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

4712/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVII roku 2009 

schvaluje 
přesun mezi rozpočtovými položkami odborů SVV, MJP, ŠKV, SOC, ŽPR, TAJ – 
INFO, JSDH, CO, MP dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

4713/09 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVII roku 2009 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XVII roku 2009: 
příjmy ve výši                 31.887 tis. Kč 
výdaje ve výši       32.167 tis. Kč 
 
příjmy celkem  1.013.734 tis. Kč 
výdaje celkem     961.741 tis. Kč 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4714/09 Poskytnutí příspěvku TJ Šumperk  

schvaluje 
poskytnutí příspěvku TJ Šumperk, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55 ve výši 50 
tis. Kč na zajištění technického dozoru na akci „Výstavba přírodního hřiště FS“. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4715/09 DPH v podmínkách města Šumperka  

schvaluje 
s ohledem na zvýšení sazby DPH o 1 % s účinností od 1.1.2010: 
- nenavýšit ceny u ekonomických činností města, jedná se o tyto činnosti: 

- prodej propagačních materiálů a předmětů 
- vstupné – průvodcování městem 
- prodej nepoužitelného nábytku, aut a věcí nalezených 
- kopírování pro veřejnost 
- krátkodobé pronájmy zasedacích místností, prodejních stánků a jiného 

inventáře 
- úkony u svateb 
- příjmy z reklamy 
- zveřejňování na úřední desce (dražby) 
- prodej vlastního software 
- separace odpadu, likvidace hliníkových značek 
 

- navýšit částky u pronájmů nebytových prostor u plátců DPH na zvýšenou 
sazbu DPH v souladu s uzavřenými smlouvami 

 
       Termín: 01.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

4716/09 Příspěvkové organizace města Šumperka 

ukládá 
všem příspěvkovým organizacím, které zřizuje město Šumperk, vést od 
01.01.2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: ředitelé p.o. 
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4717/09 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, přijmout věcné dary, v souladu s § 27, 
odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 6.780,--Kč. 
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Málek 
 

4718/09 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, přijmout dar, v souladu s § 27, odst. 5, 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, do výše 30 tis. Kč, který bude účelově poskytnut na 
rodinné slevy na vybraná dětská představení. 
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: pí Holubářová 
 

4719/09 Projekt „21. století míří do Šumperka -  modernizace učeben“ ZŠ Šumperk, 
Šumavská 21 

schvaluje 
podání žádosti ZŠ Šumperk, Šumavská 21 o dotaci na projekt „21. století mí ří do 
Šumperka – modernizace učeben“ v rámci Regionálního operačního programu: 
Střední Morava, osa 2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 
Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. 
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4720/09 Projekt „21. století míří do Šumperka -  modernizace učeben“ ZŠ Šumperk, 
Šumavská 21 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat částku 2.534.782,--Kč, z toho 347.407,--Kč jako 
příspěvek zřizovatele a částku 2.187.375,--Kč jako půjčku určenou k financování 
projektu „Modernizace vzdělávání na základní škole“ ZŠ Šumperk, Šumavská 21, 
do návrhu rozpočtu města na rok 2011 v případě úspěšnosti tohoto projektu. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4721/09 Podání žaloby po zaplacení částky  

schvaluje 
podání žaloby o zaplacení částky 36.048,56 Kč, proti žalované společnosti 
Csiffáry design, s.r.o., „v likvidaci“, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Šubertova 1226/4, PSČ 702 00, IČ: 26855241. Soudní poplatek bude zaplacen 
z rozpočtu odboru majetkoprávního Městského úřadu Šumperk. 
 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

4722/09 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Kniha Šumperk město sportu, historie         
– současnost 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 16/2009, uzavřené dne 30.07.2009 
mezi městem Šumperk, IČ 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk a 
zhotovitelem JANDA DESIGN, Mgr. art. Jiří Janda, IČ 48437384, Svatováclavská 
1089/8, 787 01 Šumperk. Předmětem dodatku je změna harmonogramu 
provedení díla. 
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4723/09 Podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace náměstí Republiky                 
– vegetační úpravy  

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 
5.6. na projekt Revitalizace náměstí Republiky – vegetační úpravy. 
 
       Termín: 05.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

4724/09 Cyklokomunikace Desná – dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. na 048/08/sm048/08 na zhotovení 
projektové dokumentace na akci: „Cyklokomunikace Desná“ s firmou Cekr CZ 
s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk, na posunutí termínu do 15.4.2010. 
 
       Termín: 15.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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 4725/09 Kontrola usnesení 

schvaluje  
kontrolu usnesení: 
3691/09, 3692/09, 3907/09, 3908/09, 3909/09, 3926/09, 4013/09, 4017/09, 
4115/09, 4116/09, 4121/09, 4199/09, 4210/09, 4218/09, 4255/09, 4257/09, 
4261/09, 4289/09, 4291/09, 4292/09, 4315/09, 4317/09, 4318/09, 4320/09, 
4328/09, 4346/09, 4357/09, 4359/09, 4361/09, 4362/09, 4363/09, 4368/09, 
4372/09, 4382/09, 4383/09, 4384/09, 4385/09, 4386/09, 4406/09, 4407/09,  
4426/09, 4437/09, 4444/09, 4445/09, 4446/09, 4447/09, 4448/09, 4457/09, 
4458/09, 4459/09, 4460/09, 4461/09, 4463/09, 4464/09, 4465/09, 4466/09, 
4467/09, 4468/09, 4469/09, 4470/09, 4471/09, 4472/09, 4473/09, 4474/09, 
4475/09, 4476/09, 4477/09, 4478/09, 4479/09, 4482/09, 4483/09, 4484/09, 
4485/09, 4486/09, 4487/09, 4490/09, 4491/09, 4498/09, 4499/09, 4500/09, 
4501/09, 4502/09, 4503/09, 4504/09, 4505/09, 4507/09, 4511/09, 4512/09, 
4513/09, 4514/09, 4515/09, 4516/09, 4521/09, 4522/09, 4523/09, 4524/09, 
4526/09, 4528/09, 4529/09, 4530/09, 4531/09, 4533/09, 4534/09, 4535/09, 
4536/09, 4538/09, 4539/09, 4540/09, 4541/09, 4542/09, 4544/09, 4545/09, 
4546/09, 4547/09, 4549/09, 4550/09, 4551/09, 4552/09, 4553/09, 4554/09, 
4555/09, 4556/09, 4558/09, 4560/09, 4563/09, 4564/09, 4565/09, 4567/09, 
4568/09, 4569/09, 4571/09, 4572/09, 4573/09, 4574/09, 4581/09, 4582/09, 
4583/09, 4584/09, 4588/09, 4595/09, 4596/09, 4597/09, 4598/09, 4599/09, 
4601/09, 4602/09, 4604/09, 4605/09, 4606/09, 4607/09, 4608/09, 4609/09, 
4611/09,   4612/09,   4614/09,   4615/09,  4617/09,   4427/09,   4566/09. 
 

4726/09 Kontrola usnesení – prodloužení termínu 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
4322/09 do 28.02.2010 Z.: Ing. Répalová 
4323/09 do 31.03.2010 Z.: Ing. Répalová 
4329/09 do 31.03.2010 Z.: Ing. Répalová 
4336/09 do 05.01.2010 Z.: Ing. Bittnerová 
4375/09 do 31.01.2010 Z.: Ing. Répalová 
4442/09 do 14.01.2010 Z.: Ing. Bittnerová 
4443/09  do 14.01.2010 Z.: Ing. Bittnerová 
4591/09 do 31.01.2010  Z.: Ing. Répalová 
 
 

4727/09 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3270/09 

ruší 
usnesení RM č. 3270/09 k žádosti Kina Oko Šumperk o použití investičního fondu. 
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: pí Holubářová 
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4728/09 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 3594/09 

ruší 
usnesení RM č. 3594/09 k uzavření dodatku č. 1 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 
Děčín, na akci „Šumperk přeložky – ul. J. z Poděbrad.  
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4729/09 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4012/09 

ruší 
usnesení RM č. 4012/09 k žádosti ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 o použití 
investičního fondu. 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá:  PaedDr. Tichý 
 

4730/09 Kontrola usnesení – zrušení usnesení RM č. 4114/09 

ruší 
usnesení RM č. 4114/09 k žádosti ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 o souhlas 
s čerpáním investičního fondu. 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 
 

4731/09 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 4651/09 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 4651/09 k prodeji části pozemků v k.ú. Šumperk, or. mezi 
stavbami garáží při ul. Banskobystrické a bývalou Panelárnou Šumperk, kde 
v usnesení je chybně uvedeno „schvaluje“, když správně má být „doporučuje 
ZM schválit“. 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4732/09 MJP – krytý bazén, změna smlouvy 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 smlouvy o poskytování dotace na činnost společnosti 
provozující areál plaveckých bazénů Na Benátkách v Šumperku ze dne 
02.01.2007, uzavřenou mezi Městem Šumperk a společností Šumperské 
sportovní areály, s.r.o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČ: 27786781 v rozsahu dle 
projednaného návrhu ve věci změny čl. II odst. 2 – účtování a vyúčtování dotace. 
 
       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
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4733/09 MJP – veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění 
a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 
zákona č. 168/1999 Sb. 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise pojistitelem majetku města a činností 
spojených s pojistnými riziky Českou pojišťovnu a.s. a v případě, že ve lhůtě 
nebudou podány námitky uzavřít s vybraným uchazečem – Českou pojišťovnou 
a.s., pojistné smlouvy s účinností od 1.3.2010 do 28.2.2013. Celková výše 
pojistného za období od 1.3.2010 do 28.2.2013 činí 4.131.729,--Kč. 
 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4734/09 MJP – pronájem p.p.č. 1484/16 a dalších v k.ú. Šumperk – areál Benátek 

schvaluje 
v souladu se schváleným záměrem města, zveřejněným zákonem stanoveným 
způsobem od 26.11.2009 do 14.12.2009 dle usnesení rady města č. 4583/09 ze 
dne 19.11.2009,  uzavřít dodatek k nájemní smlouvě MP 5/2007 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 29.12.2007 a dodatku č. 2 ze dne 30.12.2008, kterým dojde                 
k  prodloužení účinnosti nájemní smlouvy a to do 30.06.2010. Pronajímatel           
z nájemní smlouvy je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk,              
IČ 00303461, nájemce Český rybářský svaz – místní organizace Šumperk, se 
sídlem Kozinova 11, Šumperk, IČ 18050430. Ostatní podmínky  stanovené 
nájemní smlouvou MP 5/2007/Pro/Vr  ze dne 17.1.2007 ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 29.12.2007 a dodatku č. 2 ze dne 30.12.2008 se nemění.  
 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4735/09 MJP – pojištění hřiště u Základní školy Šumperk, Šumavská 21 

schvaluje 
s účinností od 31.12.2009 pojistit formou živelního pojištění a pojištění proti 
úmyslnému poškození nebo zničení (vandalismus) současným pojistitelem 
majetku města Šumperka a činností spojených s pojistnými riziky - Českou 
pojišťovnou, a.s., - sportovní hřiště nacházející se v areálu Základní školy 
Šumperk, Šumavská 21, na pozemku p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Temenice. Pojistná 
částka hřiště činí 17.072.019,--Kč. Maximální výše pojistného činí 19.500,--Kč za 
rok.  
 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4736/09 MJP – pronájem p.p.č. 131/2 a části p.p.č. 145/3 v k.ú. Šumperk, or. vedle 
areálu České spořitelny, a.s. 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 12. 11. 2009 do 1. 12. 2009 dle usnesení rady města 4490/09 ze 
dne 5. 11. 2009, pronájem p.p.č. 131/2 o výměře 242 m2 a části p.p.č. 145/3 o 
výměře cca 155 m2 vše v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel nájmu:  parkování vozidel včetně průjezdu 
- nájemce: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 

PSČ: 140 00, IČ: 45244782 
- nájemné: 275,--Kč/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá s účinností od 1.1.2010 
- Česká spořitelna, a.s. umožní nájemníkům bytů v domě Hlavní třída 23 

v Šumperku parkování na předmětu nájmu včetně přístupu k domu Hlavní třída 
23 v Šumperku a současně umožní vjezd a vykládku zboží pro potřeby 
nebytového prostoru v domě Hlavní třída 23 v Šumperku 

 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4737/09 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část p.p.č. 145/3 v k.ú. Šumperk, 
or. pozemek vedle budovy obchodního domu Jednota 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část p.p.č. 145/3 o výměře cca 
70 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zázemí k budově č.p. 1923 
- kupní cena:  150,--Kč/m2  
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu za rozdělení pozemku p. č. 145/3 

v k. ú. Šumperk uhradí kupující 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí  
       Termín: 15.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4738/09 MJP – pronájem části p.p.č. 135/11 v k.ú. Šumperk, or. parkoviště vedle 
restaurace Arte 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 11. 12. 2009 do 28. 12. 2009 dle usnesení rady města 4694/09 ze 
dne 10. 12. 2009, pronájem části pozemku p. č. 135/11 o výměře cca 145 m2    
v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
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- účel nájmu:  parkování vozidel zákazníků u daného areálu 
- nájemce: M. H.,  bytem Bludov,  PSČ: 789 61 
- nájemné: 275,--Kč/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá od 1.1.2010 s 2 měsíční výpovědní lhůtou 
 

       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4739/09 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Lautnerova 1, 
Šumperk - komplexní úklidové práce“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Komplexní úklidové práce 
v objektu městského úřadu – Lautnerova 1, Šumperk“ zhotovitelem akce firmu 
GSUS s.r.o., se sídlem T.G.Masaryka 12, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČ: 
25215213. Smlouva o provádění komplexního úklidu bude uzavřena na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou. Nabídková cena je 11.048,59 Kč včetně 
DPH měsíčně. 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4740/09 MJP – ukončení smluv na zajištění správy domů s prodanými byty 

schvaluje 
uzavření Dohod o ukončení smluv na zajištění dodávek energií a služeb 
spojených s užíváním bytů a zajištění běžné údržby a oprav společných částí 
domů s vlastníky prodaných bytů v domech spravovaných Městem Šumperk mezi 
Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 364/1, IČ: 00303461 na straně jedné a 
- S. S. a I. S., oba bytem  787 01 Šumperk 
- O. B. a V. K., první bytem 787 01 Šumperk, druhý bytem  787 01 Šumperk 
na straně druhé. Dohody o ukončení smluv budou uzavřeny ke dni 31.12.2009.  
 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4741/09 MJP – pronájem nebytových prostor 17. listopadu 3, 5 v Šumperku 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od   26.11.2009  do 14. 12. 2009  dle usnesení rady města č.  4599/09 
ze dne 19. 11. 2009, pronájem nebytových prostor, nacházejících   se v I. NP v 
budovách č.p. 1247 a č.p. 1326 na ulici 17. listopadu 3 – 5 v Šumperku o celkové 
podlahové ploše 205 m² : 
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Nájemce: Miroslav Dudycha, Za školou 919, Bludov, PSČ 789 61, IČ 

70600597, DIČ CZ7303295769 
účel nájmu:  prodejna spotřebního zboží 
doba nájmu:  neurčitá, počínaje dnem 1. 1. 2010 
nájemné:  216 000,--Kč/rok s možností valorizace o koeficient inflace od roku 

2011 
k nájemnému bude účtována DPH v platné sazbě 

služby: zálohy na služby, spojené s nájmem 4.000,--Kč/rok  
záloha:  3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
výpovědní lhůta: 3 měsíce 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4742/09 MJP – pronájem nebytových prostor ve dvorním traktu budovy č.p. 289, 
Hlavní třída  12, Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od   26.11.2009  do 14. 12. 2009  dle usnesení rady města č.  4611/09 
ze dne 19. 11. 2009, pronájem nebytových prostor, nacházejících se ve dvorním 
traktu budovy č.p. 289 na ulici Hlavní třída 12 v Šumperku o celkové podlahové 
ploše 73,8 m² 
nájemce: Jan Klimeš, Terezínská 988/7, Šumperk, PSČ 787 01, IČ: 15414213 
účel nájmu:  prodejna a kancelář  
doba nájmu:  neurčitá, počínaje dnem 1. 1. 2010 
nájemné:  45 600,--Kč/rok/celek s možností valorizace o koeficient inflace od 

roku 2011 
nájemné dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané 
hodnoty v platném znění osvobozeno od DPH 

služby: zálohy na služby, spojené s nájmem 4 000,--Kč/rok  
záloha:  3 násobek měsíčního nájemného a služeb 
výpovědní lhůta: 3 měsíce 
 
Náklady spojené s případnou změnou užívání prostor nese budoucí nájemce.  
 
       Termín: 31.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4743/09 MJP – zveřejnění pronájmu objektu č.p. 570 na st.p.č. 733 a pozemku st.p.č. 
733,  k.ú. Šumperk  

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout objekt č.p. 570 na st.p.č. 733 a pozemek 
st.p.č.733 se všemi součástmi a příslušenstvím,  k.ú. Šumperk  
Podmínky: 
účel nájmu:  správní budova správce hřbitova, sklady, kanceláře 
doba nájmu:  určitá, od 1. 2. 2010 do 31.12.2012 



RM 88 – 30.12.2009 

 
11 

 
 
nájemné:  min. 12.000,--Kč/rok/celek 
  v případě zájemce - plátce DPH nájemné navýšeno o DPH 
 
Zájemce doloží k žádosti kopii oprávnění k podnikatelské činnosti a případně 
osvědčení o registraci plátce DPH. 
       Termín: 09.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4744/09 MJP – změna usnesení RM č. 3684/09 

schvaluje 
změnu usnesení č. 3684/09 ze dne 16.4.2009, kterým bylo schváleno u nájemců – 
plátců DPH navýšení sjednaného nájemného o DPH v zákonné výši. Změna 
usnesení se týká vyčlenění níže uvedených nájemců ze seznamu nájemců pro 
zvýšení nájemného o DPH 
 
    
nájemce adresa NP roční nájem 
schválené prodeje       
Luděk Šmoldas M.R.Štefánika 5 bar 188 789 Kč 
Penam, a.s. obchod 170 997 Kč 
Josef Valouch 

M.R.Štefánika 22 
obchod 86 964 Kč 

Martin Urbánek 17. Listopadu 7 obchod 22 800 Kč 
        
plátce DPH bez ekonomické 
činnosti       
SONS 8. května 22 kancelář 41 218 Kč 
        
    

 
 

       Termín: 31.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4745/09 MJP – souhlas vlastníka s uzavřením nájemní smlouvy za účelem 
provozování retranslační stanice pro přenos dat v budově Základní školy 
Šumperk, Sluneční 38 

souhlasí 
s pronájmem části boční zdi v prostoru vnitřního atria školy o výměře 3 m v 2. 
patře budovy č.p. 2692 situované na pozemku stavební parcela č. 539 v k.ú. Dolní 
Temenice (orientačně Sluneční 38) za těchto podmínek:  
- pronajímatel: Základní škola Šumperk, Sluneční 38, IČ 00852864,  
- nájemce: SELECT SYSTÉM, s.r.o., IČ 25382292, se sídlem Nerudova 6, 

Šumperk, PSČ 78701 
- účel nájmu: provozování retranslační stanice pro přenos dat   
- doba nájmu neurčitá s účinností od 1.1.2010 
- nájemné 6.000,--Kč/měsíc 
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- nájemce je povinen při provozování své činnosti v pronajatých prostorách 
dodržovat provozní řád a bezpečnostní předpisy pronajímatele 

- nájemce ponese odpovědnost za škody vzniklé na pronajatém majetku 
v průběhu trvání nájmu, 

- výnos nájemného bude příjmem Základní školy Šumperk, Sluneční 38 
- nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu 
- nájem lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí 

s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou 
- pronajímatel může od smlouvy odstoupit v případě, že nájemce užívá předmět 

nájmu v rozporu s nájemní smlouvou nebo v případě, že nájemce neuhradí 
nájemné ani do splatnosti dalšího nájemného, ačkoli byl pronajímatelem na 
neplacení nájemného upomenut 

       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4746/09 MJP – nevyměření poplatku z prodlení 

schvaluje 
nevyměřovat a nevymáhat poplatek z prodlení pro nájemce obecních bytů, 
uvedené v příloze č. 4a) projednaného materiálu, u kterých existovaly v minulosti 
pohledávky z nájemného a služeb, spojených s užíváním obecního bytu, které 
nebyly vymáhány soudní cestou a byly již nájemcem uhrazeny. 
 
       Termín: 30.12.2009 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

  4747/09 MJP – nevyměření poplatku z prodlení 

doporučuje ZM 
nevyměřovat a nevymáhat poplatek z prodlení pro nájemce J. R., bytem   
Šumperk, PSČ 787 01, v celkové výši 27.520,--Kč, vzniklý z pohledávek 
z nájemného a služeb, spojených s užíváním obecního bytu v letech 2006 a 2007, 
které nebyly vymáhány soudní cestou a byly nájemcem uhrazeny v plné výši.  
 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4748/09 MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za podmínek dle návrhu 
smlouvy, který je přílohou předloženého materiálu: 
- půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace,                

IČ 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, 
- vypůjčitel: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1,  
- předmět a účel výpůjčky: 

- Carl Thöndl: Pohled na Šumperk, olej na plátně, 73/71 H 16470 za 
účelem umístění obrazu v kanceláři 2. místostarosty, v budově Městského 
úřadu v Šumperku,  nám. Míru 1 
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- Josef II., litinová plastika, 138/90 H 24875  za účelem umístění na 

betonovém podstavci na Hlavní třídě v Šumperku 
- Obraz: Anežka Kovalová – Otava, př. č. 77/78, H 13.303 za účelem 

umístění za účelem umístění obrazu v kanceláři 2. místostarosty, v budově 
Městského úřadu v Šumperku,  nám. Míru 1 

- Obraz: Anežka Kovalová – Krajina, př. č. 78/78 , H 13.304 za účelem 
umístění za účelem umístění obrazu v kanceláři 2. místostarosty, v budově 
Městského úřadu v Šumperku,  nám. Míru 1 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od uzavření smlouvy do 31.12.2010 
 

       Termín: 01.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4749/09 MJP – výpůjčka skleněné vázy Vlastivědnému muzeu v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm 
v průměru na vrchní části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 
věnována paní Haně Benešové, za těchto podmínek: 
- půjčitel: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1 
- vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, 

IČ 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, 
- účel výpůjčky: umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách 

vypůjčitele. Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že 
se jedná o předmět zapůjčený Městem Šumperk. 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od uzavření smlouvy do 31.12.2010 
- předání a převzetí věci na konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany písemným 

protokolem. 
- v případě poškození vypůjčené věci v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel 

opravu věci a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. 
- před uplynutím sjednané doby je možné ukončit smlouvu výpovědí  a rovněž 

odstoupením od smlouvy ze strany půjčitele, pokud vypůjčitel neplní řádně a 
včas své povinnosti vyplývající mu z ujednání smlouvy nebo z ustanovení § 
659 a 662 občanského zákoníku. Výpovědní doba činí v těchto případech 7 dní 
ode dne písemného doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

- vypůjčitel se zaváže uhradit v případě ztráty nebo zničení vypůjčené věci 
smluvní pokutu, a to ve výši ceny předmětu výpůjčky v době její ztráty či 
zničení dle znaleckého posudku. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
půjčitele na náhradu škody. 

- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále půjčovat jiným osobám bez 
souhlasu půjčitele. 

- bude-li půjčitel potřebovat vypůjčenou věc na přechodnou dobu pro své účely, 
je oprávněn žádat tuto věc na omezenou dobu zpět. O to musí vypůjčitele 
požádat písemně  v přiměřené době předem. 
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- vypůjčitel bere na vědomí, že vypůjčenou věc je oprávněn využívat jen účelu 

stanovenému touto smlouvou. K fotografování či jinému dalšímu užití věci je 
nutno vyžádat předchozí souhlas půjčitele. Za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti se vypůjčitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč. 
Vypůjčitel bude uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních 
materiálech vydaných k účelu použití vypůjčené věci. 

- vypůjčitel bude informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících se 
předmětu výpůjčky. 

- vypůjčitel pojistí vypůjčený předmět proti ztrátě, odcizení a poškození a je 
povinen předložit půjčiteli doklad o pojištění 

- prodloužit platnost smlouvy anebo sjednat novou smlouvu lze písemnou 
formou jen po vzájemné dohodě smluvních stran 

 
       Termín: 01.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

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

 


