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Spis. zn.: 99333/2012
Č.j.:   99629/2012

U S N E S E N Í

z 57. schůze rady města Šumperka ze dne 28. 12. 2012. 

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.

3181/12 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2012

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka č. XIII roku 2012:
příjmy ve výši 35 tis. Kč
výdaje ve výši 35 tis. Kč

příjmy celkem 493.973 tis. Kč
výdaje celkem 478.785 tis. Kč

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

3182/12 Bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě o ubytování č. 
MJP/110/08, uzavřené dne 4. 5. 2009 ve znění pozdějších dodatků, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem  a M. 
S., bytem Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je ubytovací buňka č. 1743/15 v domě 
na ulici Vrchlického 1743/23   v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 4 bude prodloužení doby 
nájmu  od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.  

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3183/12 Bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě o ubytování č. 
MJP/111/08, uzavřené dne 18. 12. 2008 ve znění pozdějších dodatků,  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem   a R. 
J.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je ubytovací buňka č. 1743/16 
v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 4 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.  

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3184/12 Bytová problematika

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě o ubytování č. 
MJP/112/08, uzavřené dne 22. 12. 2008 ve znění pozdějších dodatků,  mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako pronajímatelem   a M. 
P.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem je ubytovací buňka č. 1743/17 
v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v Šumperku. Předmětem dodatku  č. 4 bude prodloužení 
doby nájmu  od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.  

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3185/12 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 8. května 22, Šumperk, změna 
usnesení RM č. 2970/12

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2970/12 ze dne 1. 11. 2012 k ukončení stávající smlouvy o nájmu 
nebytových prostor v budově 8. května 22, Šumperk, označené jako učebna, kancelář o  
podlahové ploše 31,23 m², uzavřené dne 31. 3. 2006, kde pronajímatelem je město Šumperk, 
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a nájemcem Řecká obec Šumperk, se 
sídlem 8. května 444/22, Šumperk, IČ 64986012.
Změna spočívá ve změně termínu ukončení smlouvy z 31. 12. 2012 na 28. 2. 2013.

Termín: 28.02.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3186/12 MJP – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí  smlouvě o zřízení práva věcného 
břemene, areál Střediska ekologické výchovy Švagrov

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene 
VBb/0074/2009 ze dne 22.12.2009,  uzavřené mezi městem Šumperkem, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene, a Lesy České republiky, s.p., jako budoucím povinným 
z věcného břemene. Předmětem dodatku bude doplnění rozsahu zřizovaného věcného 
břemene ve prospěch města Šumperka, jako budoucího oprávněného z věcného břemene, a 
to o právo odpovídající věcnému břemeni zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního 
elektronického komunikačního vedení – datové propojení Střediska ekologické výchovy 
Švagrova optickým kabelem.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3187/12 MJP – souhlas s přičleněním honebních pozemků města Šumperka v k.ú. Nový Malín 
k honitbě Šumperský les

souhlasí
s přičleněním honebních pozemků města Šumperka v k.ú. Nový Malín dle předloženého 
materiálu, k honitbě Šumperský les, a to v souvislosti se změnou hranice honiteb Šumperský 
les a Nový Malín.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3188/12 MJP – pronájem části pozemku p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk, vsypová loučka před 
budovou krematoria v Šumperku 

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
11.12.2012 do 27.12.2012 dle usnesení rady města č. 3143/12 ze dne 6.12.2012, 
pronájem části pozemku p.č. 589/3 – ostatní plocha, o výměře cca 1.600 m2 (vsypová loučka 
před budovou krematoria v Šumperku) v k.ú. Šumperk.
Nájemce: Moravská pohřební služba s.r.o., se sídlem Šumperk, Nerudova 2630/12,             
PSČ 787 01, IČ 26878186

Účel pronájmu: řádný provoz, správa a údržba vsypové loučky provozovatelem krematoria 
v Šumperku na vlastní náklady, a to minimálně v rozsahu sečení vsypové loučky včetně 
následného úklidu 7x ročně, úklid vsypové loučky (kytice, odpadky, svíčky apod.) 150x ročně, 
generální úklid plochy vsypové loučky po zimním období 1x ročně, generální úklid plochy 
vsypové loučky po svátku zemřelých 1x ročně

Doba nájmu: neurčitá s účinností od 1.1.2013
Nájemné: 5.000,--Kč/rok + DPH v platné výši
Ukončení nájmu: písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3189/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu kabelové přípojky NN v rámci akce 
„SEV Švagrov“ na pozemku p.č. 927/1 v k.ú. Vernířovice u Sobotína

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemků p.č. 927/1 v k.ú. Vernířovice u Sobotína zřídí pro 
stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu kabelové přípojky NN v rámci akce 
„SEV Švagrov“.
Vlastník pozemků: ČR – Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
Praha – Žižkov, PSČ 130 00, IČ 45797072

Stavebník: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3190/12 MJP – 24 b.j. při ul. Prievidzská 25, 27, změna uživatele a budoucího kupujícího bytu 
č. 2922/6 v domě Prievidzská 25, Šumperk

schvaluje
ukončit dohodou ke dni 31.12.2012 nájem bytu č. 2922/6 v II. nadzemním podlaží obytného 
domu v Šumperku, ul. Prievidzská č.p. 2922/25, se stávajícím nájemcem P. O., bytem 
Šumperk. 
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2013, jejímž předmětem 
bude byt č. 2922/6 v domě při ul. Prievidzské 2922/25 v Šumperku s manžely A. a M. O., oba
bytem Chromeč, Zábřeh, PSČ 789 01.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3191/12 MJP – změna označení účastníka nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem je byt č. 9 v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku

schvaluje
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/9 v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku  
ke dni 31.12.2012 s nájemcem L. Ch.,  bytem Písařov, Štíty, PSČ 789 91. Současně se 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2013, jejímž předmětem bude byt 
č. 2958/9 v domě nám. Jana  Zajíce 2958/13 v Šumperku, s R. K., bytem Bludov,  PSČ     
789 61, J. C.,  bytem  Šumperk a V. J.,  bytem Slavkov u Brna, PSČ 684 01.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3192/12 MJP – změna usnesení RM č. 2814/12

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2814/12 ze dne 13.9.2012 týkající se uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu uložení kabelu veřejného osvětlení do pozemků p.č. 
709/36, p.č. 709/75 a p.č. 709/76, všechny v k.ú. Dolní Temenice, mezi společností FORTEX-
AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČ 00150584, jako povinným z věcného 
břemene a městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
oprávněným z věcného břemene. Změna tohoto usnesení spočívá v doplnění dotčených 
pozemků dotčených věcným břemenem o pozemek p.č. 709/77 v k.ú. Dolní Temenice.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3193/12 MJP – výpůjčka pozemků v k.ú. Nový Malín (areál letiště) – doplnění podmínky 
výpůjčky

schvaluje
změnu usnesení RM č. 2958/12 ze dne 1.11.2012 týkající se výpůjčky pozemků v k.ú. Nový 
Malín (areál letiště) ve vlastnictví města Šumperka Aeroklubu Šumperk, občanské sdružení, se 
sídlem letiště Šumperk, Šumperk, IČ 00535028. Změna usnesení spočívá v doplnění 
následující podmínky výpůjčky:
- v případě výpovědi smlouvy o výpůjčce ze strany půjčitele z důvodu, že půjčitel schválí 

záměr zajistit právně, ekonomicky a technicky provoz letiště se subjektem, který zde 
vybuduje letiště vyšší třídy a zajistí nadále jeho provozování způsobem, který bude možno 
považovat objektivně z hlediska veřejného zájmu města a regionu za přínosnější, než 
provoz letiště vypůjčitelem na vypůjčených pozemcích, zavazuje se půjčitel, že po uplynutí 
výpovědní doby umožní nadále činnost vypůjčitele v areálu letiště Šumperk v rozsahu 
nutném k jeho provozu za podmínek této smlouvy o výpůjčce. Tento závazek půjčitele 
pozbývá platnosti dnem 31.12.2032. Tento závazek nepřechází bez souhlasu půjčitele na 
právní nástupce vypůjčitele. 

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3194/12 MJP – souhlas s umístěním stavební buňky do prostoru fotbalového hřiště s umělým 
povrchem

souhlasí
s umístěním stavební buňky o rozměrech 5,5 m x 2,5 m na čtyřech dřevěných trámech v 
areálu hřiště s umělým povrchem na Tyršově stadionu pro účely Fotbalového klubu SAN-JV 
Šumperk, občanské sdružení, IČ 26999501, se sídlem Šumperk, Evaldova 3, a to do 
31.12.2013.

Termín: 28.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3195/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu „Šumperk – Temenická, kiosková TS, 
NNk“, or. při ul. Temenické, naproti objektu spol. Povodí Moravy

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice zřídí pro stavebníka právo 
provést na předmětném pozemku stavbu „Šumperk – Temenická, kiosková TS, NNk“, 
spočívající v umístění nové kioskové trafostanice včetně nového napájecího zemního kabelu 
NN.
Vlastník pozemku:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.
Stavebník:
Janků Miroslav – BSK, se sídlem Majakovského 5, Šumperk, IČ 49597388
- stavebník je povinen dodržet trasu, rozsah a stavebně technické provedení stavby dle 

doložené projektové dokumentace,
- stavebník se zavazuje zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2014

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3196/12 MJP – změna usnesení RM č. 3130/12, doplnění výpůjčky sbírkových předmětů od 
Vlastivědného muzea v Šumperku

schvaluje
změnu usnesení RM č. 3130/12 ze dne 6.12.2012 týkající se výpůjčky sbírkových předmětů 
od Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22,
Šumperk, IČ 00098311. Změna spočívá v rozšíření předmětu výpůjčky  o následující sbírkové 
předměty:
- Hodiny kulaté nástěnné, H 18 498, 915/63
- Plechová hlásná trouba, H 19353, 261/67
- Lucerna věžného na tyči, DE 17/2011
- Svícen litinový nástěnný, H 16 938, 353/68
- Skříňka prosklená, H 28 385, 59/2002
- Džbán plechový, H 25 798, 85/96
- Konvička na mléko plechová, H 29 431, 106/2005
- Plechový hrnek, H 30 049, 197/2006

za účelem zřízení expozice o činnosti věžného v místnosti u ochozu věže šumperské radnice.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3197/12 MJP – bytová problematika

souhlasí
v souladu s čl. V. smlouvy o výpůjčce č. Obch 86/99/JG ze dne 28.2.2000, ve znění pozdějších 
dodatků, s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě k bytu na dobu výkonu práce –
údržbáře sportovního areálu v Šumperku na ulici Žerotínově 55 v areálu Tyršova stadionu mezi 
TJ Šumperk, zast. předsedkyní TJ Šumperk Jarmilou Hynkovou, se sídlem Žerotínova 55, 
Šumperk, IČ  14617790, jako pronajímatelem na straně jedné a R. K.,  bytem Nový Malín, PSČ 
788 03, jako nájemcem na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby 
nájmu po dobu výkonu práce údržbáře sportovního areálu od 1.1.2013 do  31.12.2013.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3198/12 MJP – zvýšení poměrné části nákladů na odvod dešťové vody – hala Lombard –
st.p.č. 2524/1 v k.ú. Šumperk, pronajímatel KOVA Invest s.r.o.

schvaluje
změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 5.5.2005 ve znění usnesení č. 275/07 ze dne 
11.1.2007, usnesení č. 1549/07 ze dne 22.11.2007, usnesení č. 1641/07 ze dne 
13.12.2007, usnesení č. 3859/09 ze dne 4.6.2009, usnesení č. 4770/10 ze dne 14.1.2010 
a usnesení č. 1902/12 ze dne 12.1.2012 v části:

- výše poměrné části nákladů na odvod dešťové vody se mění tak, že s účinností od 
1.1.2013 se poměrná část nákladů na odvod dešťové vody zvyšuje z částky 777,--
Kč/měsíc + 14% DPH na částku 819,--Kč/měsíc + DPH v platné výši

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3199/12 MJP – pronájem budovy č.p. 570 na st.p.č. 733, k.ú. Šumperk

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 
11.12.2012 do 27.12.2012 dle usnesení rady města č. 3132/12 ze dne 6.12.2012, 
pronájem budovy č.p. 570 - stavba občanského vybavení stojící na pozemku st.p.č. 733 -
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk

Nájemce: Ing. Jana Mikisková, bydliště a místo podnikání Bohdíkovská 11A, 
Šumperk, IČ 48437859

Účel nájmu: správní budova provozovatele veřejných pohřebišť, kanceláře
Doba nájmu: určitá, počátek nájmu 1.1.2013, konec nájmu 30.6.2015
Nájemné: 12.000,--Kč/rok/celek

k nájemnému bude účtována DPH v platné sazbě
Služby: hrazeny nájemcem přímo jednotlivým dodavatelům, případně správci 

budovy společnosti Podniky města Šumperka a.s.
Výpovědní lhůta: 3 měsíce

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3200/12 MJP – změna usnesení RM č. 3133/12,  smlouva o zřízení věcného břemene, 
plynovodní přípojka pro objekt Temenická 151, Šumperk

schvaluje
změnu usnesení RM č. 3133/12 ze dne 6.12.2012, týkajícího se uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení práva uložení a správy přípojky zemního 
plynovodního vedení přes pozemek p.č. 59/6 v k.ú. Horní Temenice, pro oprávněného ŠMR, 
a.s., se sídlem Hněvkovská 1228/50, Praha 11, PSČ 148 00, IČ 60793295, spočívající ve 
změně a doplnění na straně účastníků smlouvy takto:
Oprávněný z věcného břemene:
SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 
27768961.
Investor:
ŠMR, a.s., se sídlem Hněvkovská 1228/50, Praha 11, PSČ 148 00, IČ 60793295.
Náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese investor.
V ostatním se usnesení RM č. 3133/12 nemění.

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3201/12 MJP – předání areálu Švagrov do správy Střediska volného času a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

svěřuje
areál Švagrova, který tvoří nemovitosti:
- původní pozemky: 

p.č. 924, st.p.č. 378, st.p.č. 379, st.p.č. 380 a st.p.č. 125/1, vše  v k.ú. Vernířovice u 
Sobotína

- zaměřené ke kolaudaci dle návrhu geometrického plánu č. 427-228/2012 jako: 
pozemky p.č. 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 924/5, 924/6, 924/7, 924/8 a 924/9 v k.ú. 
Vernířovice u Sobotína

- stavba na pozemku st.p.č. 125/1 a části pozemku p.č. 924 v k.ú. Vernířovice u Sobotína 
dle návrhu geometrického plánu č. 427-228/2012 zaměřených ke kolaudaci jako 
pozemek st.p.č. 432 v k.ú. Vernířovice u Sobotína (dále jen „stavba“)

vše v obci Vernířovice a k.ú. Vernířovice u Sobotína, včetně všech součástí a příslušenství a 
včetně movitých věcí, které tvoří vybavení nemovitostí, do správy Střediska volného času a 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, se sídlem
Komenského 9, Šumperk, IČ 00852082, a to s účinností od 1.1.2013 do dne vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

Ing. Bittnerová

3202/12 MJP – žádost o zproštění poplatků – M. J., Šumperk

bere na vědomí
žádost M. J.,  bytem Šumperk a ukládá odboru finančnímu písemně sdělit stanovisko s 
ohledem na Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku za svoz odpadu....“.

Termín: 28.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3203/12 MJP – žádost o zproštění poplatků – M. J.,  Šumperk

neschvaluje
snížení sazby nájemného za pronájem p.p.č. 1346/6 v k.ú. Šumperk, náležející k domu 
Javoříčko 1513/9, Šumperk a trvá na sazbách nájemného stanovených usnesením RM č. 
2155/12 ze dne 29.3.2012.

Termín: 28.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3204/12 MJP – dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
smlouvě o zřízení práva provést stavbu

schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě o 
zřízení práva provést stavbu VBb/0021/2011 ze dne 2.8.2011, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
18.6.2012, uzavřenými mezi městem Šumperkem, jako budoucím povinným a spol. Green 
Concept Building, s.r.o., se sídlem U Panelárny 573/3, Olomouc – Chválkovice, PSČ 772 00, IČ 
28599292, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je budoucí závazek města 
Šumperka uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a správy 
zemního vedení kabelové televize UPC přes pozemek p.č. 274/1 v k.ú. Dolní Temenice, 
v rámci stavební akce „Výstavba - lokalita Skalka – Šumperk, Dolní Temenice“.
Dodatkem č. 2 dojde ke změně termínu uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 
z původně stanoveného termínu 31.12.2012 na nově stanovený termín 31.12.2013.
Účinnost dodatku dnem jeho podpisu všemi zúčastněnými stranami.
Ostatní ustanovení smlouvy VBb/0021/2011, ve znění dodatku č. 1, se nemění.

Termín: 31.03.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

3205/12 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní

doporučuje ZM
schválit změnu usnesení ZM č. 330/11 ze dne 21.7.2011, ve věci přijetí budoucího předmětu 
koupě části pozemků ve vlastnictví investora pod stavbami technické a dopravní infrastruktury 
a díla technické a dopravní infrastruktury na pozemcích investora a města Šumperka v lokalitě 
plánované výstavby RD v lokalitě Skalka, od budoucího prodávajícího – investora spol. Green 
Concept Building, s.r.o., se sídlem U Panelárny 573/3, Olomouc, PSČ 772 00, IČ 28599292, 
spočívající ve změně termínu uzavření vlastní kupní smlouvy z původně stanoveného termínu 
31.12.2012 na nově stanovený termín 31.12.2013.
Změna bude sjednána uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní 
OBCH/0056/2012 ze dne 4.9.2012.
Účinnost dodatku dnem jeho podpisu všemi zúčastněnými stranami.
V ostatním se usnesení ZM č. 330/11 nemění.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3206/12 MJP – dopis O. Š. 

bere na vědomí
dopis O. Š.,  bytem Šumperk, nájemkyně nebytových prostor nacházejících se v budově nám. 
Míru 20 v Šumperku o celkové podlahové ploše 54 m2, prodejna oděvů, textilu, obuvi, 
sportovních potřeb.

Termín: 28.12.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3207/12 MJP – vyřazení marných projektů z majetku

schvaluje
účetní odpis marných projektů dle předloženého materiálu v celkové hodnotě 243.464,--Kč.

Termín: 31.12.2012
Zodpovídá: Ing. Peluhová

3208/12 Žádost o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka

schvaluje
užití loga města Šumperka pro:
Hedonia, s.r.o. , Evaldova 34A, 787 01 Šumperk, IČ 28607619.

Termín: 28.12.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

3209/12 Byty podle opatření č. 4/2012

schvaluje
uzavření dodatku č. 7 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 276/2008-B, 
uzavřené dne 14.3.2008 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a M. K.,  zast. zákonnými zástupci H. F. a  J. K.,  bytem 
Šumperk, jako nájemcem bytu č. 1 v domě na ulici Temenické 2795/109 v Šumperku, za 
podmínek:
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1.2013 do 31.3.2013
- měsíční nájemné ve výši 37,--Kč/m2/měs.

Termín: 31.01.2013
Zodpovídá: Ing. Répalová

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