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Spis. zn.: 117981/2007 
                               č.j.: 119311/2007 

U S N E S E N Í  

z 33. schůze rady města Šumperka ze dne 13.12.2007. 
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. 
 

1632/07 Žádost ZŠ Šumperk, Šumavská 21 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21 v souladu s  § 31 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, použití investičního fondu k financování investičních výdajů, 
a to na pořízení keramické pece do výše 80 tis. Kč. 
 
       Termín: 15.1.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 

1633/07 Žádost ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve 
výši 9. 936,--Kč. 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Tichý 

1634/07 Žádost ZŠ Šumperk, Šumavská 21 

schvaluje  
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve 
výši 1. 487,--Kč. 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Krejčí 

1635/07 MJP – smlouva o nájmu hrobového místa 

schvaluje 
text vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa na pohřebištích na území města 
Šumperka dle projednaného návrhu PMŠ, a.s., s účinností od 1.1.2008. 
 
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
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1636/07 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení smluvního věcného břemene spočívající v zajištění 
bezpečného přístupu k anténám v základnové stanici  RDTF sítě  „77001 
Olomouc-Šumperk – ČSA“, a to v umístění bezpečnostní lávky z pororoštu, která 
bude vynesena ze stávající ocelové konstrukce společnosti  Vodafone Czech 
Republic, a.s. na budově čp. 445 na st. p.č. 631 v k.ú. Šumperk  mezi: 
strana povinná ze smluvního věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a 
Strana oprávněná ze smluvního věcného břemene 
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 149 00 
Podmínky  smlouvy o zřízení smluvního věcného břemene: 
- smlouva o zřízení smluvního věcného břemene bude uzavřena na dobu 

neurčitou   s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně 

- smluvní věcné břemeno se zřizuje bezúplatně 
- strana oprávněná ze smluvního věcného břemene dodrží předepsanou 

projektovou dokumentaci, kterou vypracoval P. K., 789 01 Záb řeh 
- strana oprávněná ze smluvního věcného břemene  dodrží veškeré platné 

právní předpisy  spojené se stavebními pracemi,  bezpečností práce  a ČSN 
- strana oprávněná ze smluvního věcného břemene  při realizaci montáže  

stavby bezpečnostní lávky nezpůsobí žádné škody na budově čp. 445 na st. 
p.č. 631 v k.ú. Šumperk 

- veškeré náklady spojené s vybudováním a s umístěním bezpečnostní lávky 
z pororoštu uhradí strana oprávněná ze smluvního věcného břemene   

- ŠMR, a.s., jako správce majetku  objektu čp. 22 na st. p.č. 631 k.ú. Šumperk, 
která má se společností T-Mobile Czech Republic a.s. uzavřenu nájemní 
smlouvu č. 007112-000-00, vydala souhlas k provedení opatření k zajištění 
bezpečnostních parametrů zařízení umístěných na jmenovaném objektu 

- společnost Vodafone Czech  Republic a.s., která je vlastníkem zařízení, na 
které se bude bezpečnostní lávka napojovat vydala ke stavebním pracím 
souhlas 

- smlouva o zřízení smluvního vztahu nebude předmětem zápisu v katastru 
nemovitostí 

       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1637/07 MJP – pronájem ubytovacích buněk v budově or.ozn. Vrchlického 23 – M. S.  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o ubytování s účinností od 1.1.2008, jejímž předmětem bude 
ubytovací buňka č. 1743/15 v domě Vrchlického 23 v Šumperku, s panem M. S., 
bytem Šumperk, a to na dobu určitou do    31.12.2008. Výše nájemného 727,-- 
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Kč/měsíc, úhrada za vybavení ubytovací buňky ve výši 89,--Kč/měsíc + úhrada za 
služby spojené s užíváním ubytovací buňky. 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1638/07 MJP – pronájem ubytovacích buněk v budově or.ozn. Vrchlického 23 - R. J.  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o ubytování s účinností od 1.1.2008, jejímž předmětem bude 
ubytovací buňka č. 1743/16 v domě Vrchlického 23 v Šumperku, s panem R. J.,  
bytem Šumperk,  a to na dobu určitou do 31. 12. 2008. Výše nájemného 1.673,--
Kč/měsíc, úhrada za vybavení ubytovací buňky ve výši 105,--Kč/měsíc + úhrada 
za služby spojené s užíváním ubytovací buňky. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1639/07 MJP – pronájem ubytovacích buněk v budově or.ozn. Vrchlického 23 - M. P.  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o ubytování s účinností od 1.1.2008, jejímž předmětem bude 
ubytovací buňka č. 1743/17 v domě Vrchlického 23 v Šumperku, s paní M. P.  
bytem Šumperk,  a to na dobu určitou do 31. 12. 2008. Výše nájemného 1.281,--
Kč/měsíc, úhrada za vybavení ubytovací buňky ve výši 105,--Kč/měsíc + úhrada 
za služby spojené s užíváním ubytovací buňky. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1640/07 MJP – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavřít smlouvu  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu uložení a správy vodovodní  a splaškové kanalizační přípojky 

přes pozemek  p.č.  556/93 v k.ú. Šumperk 
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
V. T.,  Šumperk, PSČ  787 01 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 100,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“, 

- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši  760,--Kč, částka je vypočtena na základě 
usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 

stavby vyhotovení geometrického zaměření 
- budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s., v plném rozsahu, které budou 

nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 

pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o 
provedeném díle dle stavebního zákona   

- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1641/07 MJP – změna usnesení RM č. 3426/05 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 5.5.2005 ve znění usnesení 275/07 ze dne  
11. 1. 2007 a usnesení č. 1549/07 ze dne 22. 11. 2007 v části: 
- výše poměrné části nákladů na odvod dešťové vody tak, že s účinností od 

1.1.2008 se poměrná část nákladů na odvod dešťové vody se zvyšuje na 
částku 584,--Kč/měsíc + 9% DPH. 

 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1642/07 MJP – pronájem části p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19.11.2007 do 5.12.2007 dle usnesení rady města č. 1440/07 ze 
dne 8.11.2007 pronájem části p.p.č.2109 o výměře 10,20 m2 v k.ú. Šumperk,  za 
těchto podmínek: 
- nájemce:  M. N.,  bytem Hrabenov  
- sazba nájemného 550,--Kč/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá od 1.1.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- nájemce uhradí paušální poplatek ve výši  500,--Kč za vyhotovení nájemní 

smlouvy, stanoveno  dle „ Postupu…“  
 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1643/07 MJP – uzavření smlouvy o provedení stavby – stavební úpravy 1. NP budovy 
 lékárny v areálu nemocnice 

schvaluje 
uzavřít smlouvu  o provedení stavby dle ust. §  110 odst. 2 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, v rámci akce „Stavební úpravy 1. NP budovy 
lékárny“ dle projektu stavby – dokumentace pro stavební povolení, zpracované 
společností PROMOS s.r.o. zakázkové  číslo: 2007078.  
Účastníci smlouvy: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 
00303461 (jako vlastník nemovitostí) a Šumperská nemocnice a.s., se sídlem 
Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, IČ: 47682795 (jako nájemce a investor). 
Smlouva bude uzavřena v souladu s podmínkami usnesení rady města č. 1161/07 
ze dne 30.8.2007. 
Nájemce Šumperská nemocnice a.s. nebude po pronajímateli požadovat náklady 
technického zhodnocení budovy lékárny, provedeného  p ředmětnými stavebními 
úpravami. 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1644/07 MJP – dodatek ke smlouvě – prodloužení pronájmu areálu Benátek 

schvaluje 
v souladu se schváleným záměrem města, zveřejněným zákonem stanoveným 
způsobem od 19.11.2007 do 5.12.2007 dle usnesení rady města č. 1444/07 ze 
dne 8.11.2007,  uzavřít dodatek k nájemní smlouvě MP 5/2007, kterým dojde k  
prodloužení účinnosti nájemní smlouvy MP 5/2007 ze dne 17.1.2007, pronajímatel 
město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ 303461, nájemce Český 
rybářský svaz – místní organizace Šumperk, se sídlem Kozinova 11, Šumperk, IČ 
18050430. Účinnost nájemní smlouvy se prodlužuje  do 31.12.2008 s tím, že 
podmínky stanovené nájemní smlouvou MP 5/2007/Pro/Vr se nemění.  
 
       Termín: 31.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1645/07 MJP - zveřejnění prodeje  p.p.č. 98, 99/2, st.p.č.77, p.p.č. 99/1, p.p.č. 920/2 , 
p.p.č. 921/11 , p.p.č. 925/4 a p.p.č. 920/14, vše  v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje  
zveřejnit záměr města  prodat  p.p.č. 98 o výměře 187 m2, 99/2 o výměře 54 m2, 
st.p.č.77 o výměře 196 m2, p.p.č. 99/1 o výměře 204 m2,p.p.č. 920/2 o výměře 
571 m2, p.p.č. 921/11 o výměře 207 m2, p.p.č. 925/4 o výměře 267 m2 a p.p.č. 
920/14 o výměře 165 m2 vše  v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek: 
- účel prodeje: výstavba v souladu s územním plánem 
- kupní cena: 450,--Kč/m2   
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši    

1.000,--Kč  a správní poplatek v hodnotě 500,--Kč kolku 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1646/07 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě nám. Jana 
 Zajíce 13,14 

schvaluje 
nevyhovět žádosti paní E. O.  o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy, 
jejímž předmětem je nájem bytu zvláštního určení č. 2958/2 v domě 
nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku ke dni 31.12.2007 s nájemcem paní E. O. , 
bytem Šumperk. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1647/07 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě nám. Jana 
 Zajíce 13,14 

schvaluje 
nevyhovět žádosti paní E. O.  o změnu účastníka nájemní smlouvy, jejímž 
předmětem je nájem bytu zvláštního určení č. 2958/2 v domě nám. Jana Zajíce 14 
v Šumperku, z paní E. O.  na manžele J. a A. V.,  oba bytem Šumperk. 
  
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1648/07 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě nám. Jana 
 Zajíce 13,14 

schvaluje 
nevyhovět žádosti paní I. D.  o změnu účastníka nájemní smlouvy, jejímž 
předmětem je nájem bytu č. 2958/61 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, 
z paní I. D. na paní E. O., bytem Šumperk. 
 
       Termín: 1.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

1649/07 MJP – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v: 
- právu uložení a správy vodovodní, plynové, splaškové kanalizační a zemní 

elektro  přípojky přes pozemek  p.č.  531/12, p.p.č. 531/15  a p.p.č. 532/16 
v k.ú. Šumperk 

- zřízení sjezdu přes p.p.č. 532/16  v k.ú. Šumperk  
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mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem 
nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
J. K.,  bytem Vřesina, PSČ 742 85 
A. K.,  bytem Vřesina, PSČ 742 85 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- Budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 100,--Kč dle 
platného „Postupu …příloha č.9“, 

- Budoucí oprávněný z  věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení 
inženýrských sítí  zálohu ve výši 650,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. 
ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 a  bude uhrazena do 15ti dnů ode dne 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- Budoucí oprávněný z věcného břemene za zřízení sjezdu nebude platit 
finanční částku při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene, jelikož v případě, že dojde k odprodeji p.p.č. 532/16 manželům K. , 
právo vlastnické splyne s právem věcného břemene. Pokud k odprodeji 
nedojde, uhradí manželé K.  za zřízení sjezdu jednorázovou finanční částku  
5.000,--Kč při podpisu smlouvy o věcném břemeni před podáním návrhu na 
vklad. 

- Budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- Budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od 
pravomocné kolaudace stavby rodinného domu, jejíž součástí bude i 
geometrické zaměření inženýrských sítí a sjezdu 

- Budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou 
dokumentaci 

 
       Termín: 31.3.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1650/07 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
vyhovět žádosti TJ Šumperk, Žerotínova 55, ve věci přidělení náhradního bytu pro 
správce areálu Tyršův stadion a uzavřít nájemní smlouvu 
- M. V. a M. V.   na byt č. 33 v Šumperku na ulici Jesenické 55 o velikosti 1+2 

obytných místností 
- Podmínky:  NS na dobu  neurčitou, nájemné v souladu se zákonem 107/2006 

Sb. pro rok 2008 ve výši 24,33 Kč/m².       
 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1651/07 MJP – zveřejnění záměru prodeje budovy bývalé Okresní vojenské správy 
 Šumperku, Hlavní třída 1 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodeje nemovitostí, a to budovy č.p. 15 – jiná 
st. stojící na pozemku st.p.č. 225 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku st.p.č. 
225 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 168 – ostatní plocha a pozemku 
st.p.č. 6055 – zastavěná plocha a nádvoří  v obci a katastrální území  Šumperk 
(areál bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku na Hlavní třídě 1). 

 
Účel prodeje: stavební úpravy spočívající v rekonstrukci budovy č.p. 15 situované 
na pozemku st.p.č. 225 v k.ú. Šumperk v  památkové zóně Města Šumperka 

 
Způsob využití: ubytovací a stravovací kapacita – hotel, penzion  vyšší kategorie 
 
       Termín: 17.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1652/07 MJP – zveřejnění záměru prodeje budovy bývalé Okresní vojenské správy 
 Šumperku, Hlavní třída 1 

schvaluje 
pro případ předložení více písemných nabídek na odkoupení areálu bývalé 
Okresní vojenské správy na Hlavní třídě 1 v Šumperku, hodnotící komisi pro 
posouzení a doporučení předložených písemných nabídek na odkoupení areálu 
bývalé Okresní vojenské správy v Šumperku,  v tomto složení: 
členové hodnotící komise: Mgr. Zdeněk Brož, Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr 
Suchomel, Ing. Alena Šmotková, pí Stanislava Adoltová, MUDr.  Vít Rozehnal, 
Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. Mgr. Jan Havlíček, Zdeněk Zerzáň, Ing. Petr Bittner, 
Ing. Hana Répalová. 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1653/07 MJP – pronájmy nebytových prostor základními školami 

souhlasí 
s pronájmem nebytových prostor o výměře 26 m2 v přízemí budovy č.p. 2325 na 
pozemku st.p.č. 298 v kat. území Dolní Temenice (or. Šumavská 21) za těchto 
podmínek:  
- pronajímatel: Základní škola Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287,  
- nájemce: Rýmařovská pekárna s.r.o., IČ 25871005, se sídlem Rýmařov, 

Národní 443/26, PSČ 795 01 
- účel nájmu: prodejna vybraného potravinářského a drobného papírenského 

zboží pro žáky a zaměstnance školy (tj. výrobky Rýmařovské pekárny s.r.o., 
nealko nápoje, cukrovinky, v omezené míře psací potřeby) 

- doba nájmu neurčitá s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
- nájemné 750,--Kč/měsíc včetně energií  
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- nájemce je povinen při provozování své činnosti v pronajatých prostorách 
dodržovat příslušné právní předpisy, zejména protipožární, hygienické a 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a počínat si tak, aby 
nedocházelo ke škodám na pronajatém majetku, 

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

- nájemce je povinen mít sjednáno po celou dobu trvání nájmu pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobám na majetku a zdraví a předložit 
kopii pojistné smlouvy pronajímateli 

- výnos nájemného bude příjmem Základní školy Šumperk, Šumavská 21 
- nájemce není oprávněn přenechat prostory do podnájmu 
- jakékoliv stavební úpravy předmětu nájmu je nájemce oprávněn provádět 

pouze na základě předchozího souhlasu vlastníka objektu, tj. města Šumperk, 
a to bez jakékoliv kompenzace ze strany vlastníka objektu či pronajímatele 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

1654/07 MJP – pronájmy nebytových prostor základními školami 

souhlasí 
s pronájmem nebytových prostor o výměře 51,1 m v zadním traktu budovy č.p. 
2325 na pozemku st.p.č. 298 v kat. území Dolní Temenice (or. Šumavská 21) se 
zvláštním vchodem za těchto podmínek:  
- pronajímatel: Základní škola Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287  
- nájemce: MUDr. Marie Pavelková, Šumperk , Prievidzská 7 
- účel nájmu: poskytování nestátní zdravotní péče v oboru pedostomatologie 
- doba nájmu neurčitá s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
- nájemné 1.000,--Kč/m/rok, tj. 51.100,--Kč ročně, zálohy na služby 5.600,--Kč 

čtvrtletně 
- nájemce je povinen při provozování své činnosti v pronajatých prostorách 

dodržovat příslušné právní předpisy, zejména protipožární, hygienické a 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a počínat si tak, aby 
nedocházelo ke škodám na pronajatém majetku 

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

- nájemce je povinen mít sjednáno po celou dobu trvání nájmu pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobám na majetku a zdraví a předložit 
kopii pojistné smlouvy pronajímateli 

- výnos nájemného bude příjmem Základní školy Šumperk, Šumavská 21 
- nájemce není oprávněn přenechat prostory do podnájmu 
- jakékoliv stavební úpravy předmětu nájmu je nájemce oprávněn provádět 

pouze na základě předchozího souhlasu vlastníka objektu, tj. města Šumperk, 
a to bez jakékoliv kompenzace ze strany vlastníka objektu či pronajímatele 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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1655/07 MJP – pronájmy nebytových prostor základními školami 

souhlasí 
s pronájmem nebytových prostor o výměře 8,42 m v třetím nadzemním podlaží 
budovy č.p. 870 postavenou na pozemku stavební parcela č. 1048 v kat.území 
Šumperk (or. 8. května 63), za těchto podmínek: 
- pronajímatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317  
- nájemce: Michal Kulhánek, Šumperk, Horova 4  
- účel nájmu: prodejna občerstvení pro žáky a zaměstnance školy 
- doba nájmu neurčitá s výpovědní lhůtou 3 měsíce; pronajímatel může nájemní 

smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě, jestliže nájemce hrubě 
porušuje ustanovení smlouvy; nájemce může nájemní smlouvu vypovědět 
v jednoměsíční výpovědní lhůtě, jestliže pronajímatel hrubě porušuje své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy 

- nájemné 2000,--Kč ročně včetně úhrady za služby 
- nájemce je povinen při provozování své činnosti v pronajatých prostorách 

dodržovat příslušné právní předpisy, zejména protipožární, hygienické a 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a počínat si tak, aby 
nedocházelo ke škodám na pronajatém majetku 

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

- výnos nájemného bude příjmem Základní školy Šumperk, 8. května 63 
- nájemce není oprávněn přenechat prostory do podnájmu 
- jakékoliv stavební úpravy předmětu nájmu je nájemce oprávněn provádět 

pouze na základě předchozího souhlasu vlastníka objektu, tj. města Šumperk, 
a to bez jakékoliv kompenzace ze strany vlastníka objektu či pronajímatele 

 
       Termín: 31.1.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

1656/07 Zápis do I. ročníku ZŠ pro školní rok 2008/2009 

bere na vědomí 
informaci o termínu konání zápisu dětí do I. ročníku základních škol v Šumperku 
pro školní rok 2008/2009, který se uskuteční ve dnech 14.2.2008 a 15.2.2008. 
 
 

1657/07 Podání žádosti o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na 
program „Prevence kriminality na rok 2008“ 

schvaluje 
podat na Ministerstvu zdravotnictví ČR žádost o přidělení finančních prostředků na 
„Program péče o děti a dorost. Program prevence kriminality – priority v roce 
2008“ – 3. Prevence násilí na dětech.   
       Termín: 13.12.2007 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
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1658/07 Dodatek ke smlouvě o partnerství se Statutárním městem Olomouc 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství č. 12 v rámci grantového schématu: 
„Síť environmentálních informačních a poradenských center“, uzavřené mezi 
Městem Šumperk a Statutárním městem Olomouc – na třetí etapu projektu. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.  Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta                    1. místostarosta  

 


