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Spis. zn.: 31794/2017 
č. j.: 35309/2017 

 

 
z 25. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 6. 4. 2017 

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.

 

schvaluje 
poskytnutí zápůjčky v souladu s ustanovením § 2390 a násl. občanského zákoníku: 
zapůjčitel: město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461  
vydlužitel: Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163 
účel zápůjčky: investiční výdaje na realizaci akce „Modernizace Zimního stadionu v Šumperku 
– etapa 2a“ 
částka: 15.000.000,-- Kč (slovy patnáctmilionůKč) 
úroková sazba: 1% p. a. 
návratnost zápůjčky: do 30.09.2017 
 

Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

a) schvaluje 
záměr společnosti Podniky města Šumperka a. s. provést rekonstrukci objektu Ubytovny 
SPORT, a to zejména v rozsahu: 
- snížení energetické náročnosti objektu provedením stavebně-technických úprav a investic 

do objektu, zejména zateplením vnějšího pláště budovy včetně střechy a částečnou 
výměnou výplní okenních otvorů; 

- rekonstrukce střechy objektu; 
- výstavby výtahu umožňujícího využití 4. nadzemního podlaží objektu; 
- rozšíření ubytovacích kapacit Ubytovny SPORT v rozsahu nezbytném pro provozování 

sportovních aktivit během případného celoroční provozu zimního stadionu; 
přičemž se současně zavazuje poskytnout spolufinancování tohoto záměru formou investiční 
dotace poskytnuté společnosti Podniky města Šumperka a. s. do výše 20 mil. Kč. 
 
 
b) doporučuje 
radě města v působnosti valné hromady společnosti Podniky města Šumperka a. s., se sídlem 
Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163, ve věci města Šumperka jako jediného 
akcionáře uvedené společnosti, udělit představenstvu této společnosti následující závazný 
pokyn týkající se obchodního vedení společnosti tohoto znění: 
 
„Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163, v působnosti valné 
hromady společnosti uděluje představenstvu společnosti závazný pokyn týkající se dalšího 
provozování objektu Ubytovny SPORT, na adrese Žerotínova 59, Šumperk, spočívající v plnění 
následujícího úkolu: provedení rekonstrukce objektu Ubytovny SPORT, a to zejména v rozsahu 
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- snížení energetické náročnosti objektu provedením stavebně-technických úprav a investic 

do objektu, zejména zateplením vnějšího pláště budovy včetně střechy a částečnou 
výměnou výplní okenních otvorů; 

- rekonstrukce střechy budovy; 
- výstavby výtahu umožňujícího využití 4. nadzemního podlaží objektu; 
- rozšíření ubytovacích kapacit Ubytovny SPORT v rozsahu nezbytném pro provozování 

sportovních aktivit během případného celoroční provozu zimního stadionu; 
a to za podmínky poskytnutí spolufinancování této rekonstrukce formou investiční dotace 
do výše 20 mil. Kč poskytnuté společnosti Podniky města Šumperka a. s.“ 
 

 
Termín: 31.08.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

souhlasí  
se záměrem poskytnout na provoz objektu Ubytovny SPORT dotaci z rozpočtu města jejímu 
provozovateli a ukládá radě města připravit a předložit zastupitelstvu města k projednání 
a schválení návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka na 
podporu provozu sportovní infrastruktury dle čl. 55 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým 
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 
 

Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 


