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Naše čj.: MUSP 123999/2020 

Naše sp. zn.: 123989/2020 TAJ/JIŠT *MUSPX028A7GX* 

 

 

 

U S N E S E N Í  

z 55. schůze Rady města Šumperka ze dne 10.12.2020 

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. 

2501/20 MěÚ Lautnerova – snižování energetické náročnosti 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Budova MěÚ Lautnerova 1, 

Šumperk – snižování energetické náročnosti“ vyloučit uchazeče DACH-IZOL s.r.o., Šumperská 

941, 783 91 Uničov, IČO 03568849, ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu neobjasnění nabídky. 

 

Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

2502/20 MěÚ Lautnerova – snižování energetické náročnosti 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Budova MěÚ Lautnerova 1, 

Šumperk – snižování energetické náročnosti“ zhotovitelem akce uchazeče Prumhor spol. 

s r.o., 788 13 Rapotín 824, IČO 47153903. Nabídková cena je 10.826.801,37 Kč bez DPH, tj. 

13.100.429,66 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  17.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

2503/20 Lokalita Bratrušovská – 1. etapa 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele 

projektové dokumentace pro územní řízení na akci: „Lokalita Bratrušovská – 1. etapa“ vyloučit 

uchazeče STYLE STUDIO s.r.o., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov, IČO 48532894, z důvodu 

nesplnění kvalifikačních předpokladů. 

 

Termín:  14.01.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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2504/20 Lokalita Bratrušovská – 1. etapa 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu zpracovatelem 

projektové dokumentace pro územní řízení na akci: „Lokalita Bratrušovská – 1. etapa“ 

uchazeče knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 146/15, 602 00 Brno, IČO 47912481. 

Nabídková cena je 1.250.000,-- Kč bez DPH, tj. 1.512.500,-- Kč vč. DPH. 

 

Termín:  14.01.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

2505/20 Regenerace panelového sídliště Sever – podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro rok 

2021, který je v gesci Státního fondu podpory investic, na akci „Regenerace panelového 

sídliště Šumperk – Sever – etapa 3B“. 

 

Termín:  15.12.2020 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

2506/20 MJP – zastoupení města Šumperka ve správním řízení o změnu rozhodnutí 

Městského úřadu Šumperk, odbor životního prostředí pod                                              

č. j. ŽPR – 2494/R-175/2005-Ing.Tu (odběr podzemních vod z vrtaných studní 

v areálu Tyršova stadionu v Šumperku) 

uděluje 

plnou moc společnosti Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, 787 01 

Šumperk, IČO 65138163, jednající Ing. Miroslavem Pospíšilem, statutárním ředitelem, 

k zastupování města Šumperka ve správním řízení vedeného Městským úřadem Šumperk, 

odborem životního prostředí pod č. j. ŽPR – 2494/R-175/2005-Ing.Tu, ve věci změny 

rozhodnutí č. j. ŽPR – 2494/R-175/2005-Ing.Tu ze dne 03.10.2005, kterým bylo vydáno 

povolení podle ust. § 8 odst. 1, písm. b), bod 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s vodami. 

 

Termín:  31.12.2020 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                      starosta       1. místostarostka 
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