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Spis. zn.: 7459/2010 
Č.j.: 10274/2010  

          

U S N E S E N Í  

z 90. schůze Rady města Šumperka ze dne 28.01.2010 
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.  

4805/10 MJP – Nemocnice, rekonstrukce prosektury, změna prováděných prací         
a změna ceny  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo SOD/0030/2009 ze dne 11.11.2009 na 
akci „Nemocnice Šumperk – Rekonstrukce prosektury – pitevny a přípravny 
zemřelých oddělení patologie“ uzavřené s firmou FORTEX-AGS, a.s., se sídlem 
Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584,  týkající se změny prováděných prací 
z důvodu provedení víceprací a odpočtu méněprací a změny ceny díla 
v souvislosti s navýšením sazby DPH od 1.1.2010. Dodatkem dojde k navýšení 
ceny díla z původní částky 778.141,--Kč včetně 19 % DPH na novou částku ve 
výši 784.680,--Kč včetně 20 % DPH. 
       Termín: 15.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

4806/10 MJP – Nemocnice, rekonstrukce systému VTZ – změna ceny 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/0029/2009 ze dne 4.11.2009 na 
akci „Rekonstrukce řídícího systému VZT jednotek (MaR) v Šumperské nemocnici 
a.s.“  uzavřené s firmou MAREGS, spol. s r.o., se sídlem J z Poděbrad 29, 
Šumperk, IČ 14617731,  týkající se  změny ceny díla v souvislosti s navýšením 
sazby DPH od 1.1.2010. Dodatkem dojde k navýšení ceny díla z původní částky 
2.966.570,--Kč včetně19 % DPH na novou částku ve výši 2.983.127,80 Kč včetně 
20 % DPH. 
       Termín: 15.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4807/10 MJP – souhlas s kácením stromů – areál nemocnice v Šumperku, nájemce 
Šumperská nemocnice, a.s.  

souhlasí 
s tím, že Šumperská nemocnice a.s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk,  PSČ 
787 52, IČ  47682795, bude na pozemcích, které užívá na základě nájemní 
smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12. 2005 ve znění pozdějších dodatků, tj. 
mimo jiné pozemek parcela č. 576/1, p.č. 578/1, p.č. 581 a p.č. 2981/2, vše v k.ú. 
Šumperk, provádět péči o zde nacházející se dřeviny rostoucí mimo les. Tím je 
myšlena jednak realizace řádné údržby dřevin a dále v případě výrazného 
zhoršení stavu těchto dřevin a následného ohrožování bezpečnosti zde 
pohybujících se osob či majetku. Dále oprávnění Šumperské nemocnice, a.s., 
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podat na MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
žádost o vydání povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, a to se všemi zákonem stanovenými 
náležitostmi. Současně bude Šumperská nemocnice a.s., se sídlem Nerudova 
640/41, Šumperk,  PSČ 787 52, IČ  47682795,  nositelem i případně vzniklých či 
uložených povinností. 
V případě, že náhradní výsadba bude provedena na pozemcích města Šumperka 
v areálu nemocnice, RM souhlasí s náhradní výsadbou na těchto pozemcích 
města Šumperka. 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4808/10 MJP – pronájem objektu č.p. 570 na st.p.č. 733 a pozemku st.p.č. 733 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od   6.1.2010  do 25.1. 2010  dle usnesení rady města č.  4743/09 ze 
dne 30.12.2009, pronájem objektu č.p. 570 na st.p.č. 733 a pozemku st.p.č.733 se 
všemi součástmi a příslušenstvím, k.ú. Šumperk  
 
Nájemce: Ing. Jana Mikisková, bytem Bohdíkovská 2647/11A, Šumperk,             

IČ 48437859 
 
účel nájmu:  správní budova správce hřbitova, sklady, kanceláře 
doba nájmu:  určitá  od 1.2.2010 do 31.12.2012 
nájemné:  12 000,--Kč/rok/celek 

k nájemnému bude účtována DPH v platné sazbě 
služby: budou hrazeny nájemcem přímo jednotlivým dodavatelům 
výpovědní lhůta: 3 měsíce 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4809/10 MJP – souhlas s podnájmem nebytových prostor na ul. 17. listopadu 3-5, 
Šumperk 

souhlasí 
s podnájmem části nebytového prostoru na ul. 17. listopadu 3-5, č.p. 1247, 1326 
v Šumperku o výměře 43,6 m², nájemce Miroslav Dudycha, bytem Za školou 919, 
Bludov, PSČ 789 61, IČ 70600579 pro podnájemce Pavlínu Sojkovou, bytem 
Jesenická 1364/36, Šumperk, IČ 87262576 za následujících podmínek: 
- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1. 2. 2010 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní  
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli 

městu Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 



RM 90 – 28.01.2010 

 
3 

 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené 

jinému v souvislosti s činností určenou podnájemní smlouvou, jestliže za 
takovou škodu podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce  
 

       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4810/10 MJP – souhlas s podnájmem nebytových prostor na ul. 17. listopadu 3-5, 
Šumperk 

souhlasí 
s podnájmem části nebytového prostoru na ul. 17. listopadu 3-5, č.p. 1247, 1326 
v Šumperku o výměře 42,6 m², nájemce Miroslav Dudycha, bytem Za školou 919, 
Bludov, PSČ 789 61, IČ 70600579 pro podnájemce Jiřího Jordána, bytem 
Revoluční 1689/12A, Šumperk, IČ 22991794 za následujících podmínek: 
- doba podnájmu: neurčitá s účinností od 1. 2. 2010 
- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní  
- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dnů od podpisu pronajímateli 

městu Šumperk, odboru MJP, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 
- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody způsobené 

jinému v souvislosti s činností určenou podnájemní smlouvou, jestliže za 
takovou škodu podnájemce odpovídá  

- pronajímatel neručí za věci vnesené do NP podnájemcem 
- příjem z podnájmu bude příjmem nájemce  

 
       Termín: 28.02.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4811/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu přes p.p.č. 2224/3 v k.ú. 
Šumperk, or. ul. Slovanská 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  p.p.č. 2224/3 v  k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem stavby sjezdu  přes jmenovaný pozemek, a to pro stavebníka  Mgr. 
Oldřicha a JUDr. Dagmar Kolákovy, oba bytem Nový Malín 399, PSČ 788 03 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem  Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 00303461 
Stavebník: 
Mgr. Oldřich a JUDr. Dagmar Kolákovi, oba bytem Nový Malín 399, PSČ 788 03 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
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- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- stavebník dodrží podmínky uvedené v pravomocném územním rozhodnutí čj. 

MUSP 93577/2009 a v souladu s pravomocným stavebním povolením  
 

       Termín: 31.03.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

4812/10 Partnerská smlouva 

souhlasí 
s uzavřením „Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku“ mezi SPC 
Pramínek, o.p.s., se sídlem Nerudova 1181/39,  Šumperk  a Městskou knihovnou, 
p.o., se sídlem 17. listopadu 6, Šumperk, pro realizaci projektu „SPC Pramínek – 
Centrum vzdělávání a poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

4813/10 Veřejná finanční podpora - změna usnesení ZM č. 1175/09 a 1049/09 

doporučuje 
ZM schválit změnu usnesení ZM č. 1175/09 ze dne 18.6.2009 v bodě B) z termínu 
31.12.2009 na termín do 31.1.2010. Změna je v souladu s usnesením ZM č. 
1049/09 ze dne 12.3.2009.   
       Termín: 28.01.2010 
       Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal v.r.    Ing. Petr Suchomel v.r. 
   1. místostarosta           2. místostarosta 

   
 


