RM 58 – 11.12.2008

Spis. zn.: 107360/2008
č.j.: 110505/2008

USNESENÍ
z 58. schůze Rady města Šumperka ze dne 11.12.2008

3069/08

MJP – pronájem p.p.č. 1484/16 a dalších v k.ú. Šumperk – areál Benátek
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1484/16 o výměře 77 m2, p.p.č.
1487/1 o výměře 260 m2, p.p.č. 1487/2 o výměře 243 m2, p.p.č. 1491/1 o výměře
18215 m2 a p.p.č. 1491/2 o výměře 1245 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:
Podmínky pronájmu: doba nájmu určitá od 1.1.2009 do 31.12.2009.
Termín:
15.12.2008
Zodpovídá: Ing. Répalová

3070/08

MJP – smlouva o nájmu a prodeji movité věci mezi městem Šumperk
a společností S.O.S. akciová společnost, Olomouc
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu a prodeji movité věci mezi městem Šumperk, se sídlem
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461 a společností S.O.S akciová
společnost, se sídlem Holická 31/1, 772 00 Olomouc, IČ: 43965181 jejímž
předmětem je odkoupení vysílače a nájem radiových vln pro zajištění ostrahy
objektu Geschaderův dům, Kladská 1, Šumperk, prostřednictvím pultu centrální
ochrany, a to s účinností od 1. 1. 2009.
Termín:
30.12.2008
Zodpovídá: Ing. Répalová

3071/08

MJP – smlouva o nájmu a prodeji movité věci mezi městem Šumperk
a společností S.O.S. akciová společnost, Olomouc
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu a prodeji movité věci mezi městem Šumperk, se sídlem
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461 a společností S.O.S akciová
společnost, se sídlem Holická 31/1, 772 00 Olomouc, IČ: 43965181 jejímž
předmětem je odkoupení vysílače a nájem radiových vln pro zajištění ostrahy
objektu
klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, Kladská 2, Šumperk,
prostřednictvím pultu centrální ochrany, a to s účinností 1. 1. 2009.
Termín:
30.12.2008
Zodpovídá: Ing. Répalová
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3072/08

Průmyslová zóna IV
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke SOD č. RUI/45/2008 s firmou STAVOPROJEKT
ŠUMPERK, spol. s r. o., Šumperk, Lidická 56, na částku 346.535,--Kč včetně
DPH. Dodatek bude řešit úpravu Bratrušovského potoka včetně kácení a výsadby
zeleně, dopracování projektové dokumentace VN, pozastavení SOD do 30.6.2009
(mimo PD pro územní rozhodnutí – 1. etapa), cena PD pro územní rozhodnutí
– 1. etapa 1.149.446,--Kč včetně DPH, cena dokumentace pro provádění stavby
1. etapy 1.695.630,--Kč včetně DPH, cena 1. etapy celkem 2.845.077,--Kč včetně
DPH.
Termín:
15.01.2009
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

3073/08

Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 2. etapa, část parkoviště
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke SOD č.122/08 s firmou EKOZIS spol.s r.o., Zábřeh, Na
Křtaltě 21, v rámci akce: „Regenerace panelového sídliště Prievidzská - 2. etapa,
část parkoviště“ na provedení méněprací do maximální částky 57.883,--Kč včetně
DPH.
Termín:
15.01.2009
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
.

Mgr. Zdeněk Brož
starosta

Ing. Marek Zapletal
1. místostarosta
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