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Spis. zn.: 77160/2013 
   Č.j.: 78006/2013 

 

 

U S N E S E N Í  

ze 76. schůze rady města Šumperka ze dne 26. 9. 2013.   
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. 
 

4161/13 Žádost Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 o použití investičního 
fondu 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČ 00852091, 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu: 
 
- dle § 31 odst. 2 písm. e) k financování investičních výdajů v celkové výši do 120 tis. Kč  

 
- dle § 31 odst. 2 písm. d) k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, 

který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravy související 
s probíhající rekonstrukcí na pracovištích na ulicích Prievidzská a Temenická, v celkové 
výši do 231 tis. Kč 

 
        Termín:  26.09.2013 
        Zodpovídá:  Ing. Miterková 

 

4162/13 Žádost Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 o navýšení příspěvku 
na provoz 

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČ 00852091, 
navýšení příspěvku na provoz ve výši 280 tis. Kč dle předložené žádosti organizace. 
 
       Termín:  26.09.2013 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

4163/13 Žádost Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 o navýšení příspěvku 
na provoz 

ukládá 
vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření města Šumperka č. XIII roku 2013 
částku 280 tis. Kč.  
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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4164/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „Metropolitní optická síť města Šumperka – zemní 
práce“ 

ruší 
usnesení č. 4155/13 ze dne 12.9.2013 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
„Metropolitní optická síť města Šumperka – zemní práce“ z důvodu přijetí nového usnesení.  
 

         Termín:  03.10.2013 
         Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4165/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „Metropolitní optická síť města Šumperka – zemní 
práce“ 

schvaluje  
- neuzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu akce:„Metropolitní optická 

síť města Šumperka - zemní práce “s uchazečem TC servis, s.r.o., třída  Tomáše Bati 1845, 
765 02  Otrokovice, IČ 25533673  
 

- zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Metropolitní optická síť města        
Šumperka – zemní práce“    
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4166/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „Metropolitní optická síť města Šumperka                
– montáž mikrotrubiček, montáž opt. kabelů“ 

schvaluje 
zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Metropolitní optická síť 
města Šumperka – montáž mikrotrubiček, montáž opt. kabelů“. 
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4167/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením v Šumperku – stropní kolejnicový systém“ 

ruší 
usnesení RM č. 4003/13 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rozšíření a 
zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku – stropní 
kolejnicový systém“ z důvodu přijetí nového usnesení. 
 
       Termín:  03.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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4168/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením v Šumperku – stropní kolejnicový systém“ 

schvaluje 
- neuzavřít smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením v  Šumperku – stropní kolejnicový systém“  
s uchazečem DARTIN spol. s r.o., Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice, IČ 40763781  
 

- zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením v  Šumperku – stropní kolejnicový systém“ 

 
        Termín:  03.10.2013 
        Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

4169/13 Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením v Šumperku – stropní kolejnicový systém“ 

schvaluje 
- vypsání  veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rozšíření a zkvalitnění služeb pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku  – stropní kolejnicový systém“ 
 

- členy hodnotící komise vč. náhradníků 
členové 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, 
Mgr. Miroslav Adámek 
 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Pavla Skálová, Mgr. Jiří Novák 

         
- minimální seznam zájemců ve složení: 

ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00  Praha-Bubeneč, IČ 45306371 
DARTIN spol. s r.o., Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice, IČ 40763781 
Medeos s.r.o., Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, IČ 28438752 
Solift, s.r.o., Rudé armády 646/47, 683 01 Rousínov, IČ 29230365 
ArjoHuntleigh s.r.o., Hlinky 118, 603 00 Brno, IČ 46962549 
Pavel Onderka, Bezručova 3003, 276 01 Mělník, IČ 45899193 
 
       Termín:  24.10.2013 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal  v.r.    Ing. Petr Suchomel   v.r.  
   1. místostarosta                    2. místostarosta 
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