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Spis.zn.: 58367/2008 
                Č.j.: 60596/2008 

 

U S N E S E N Í  

ze 45. schůze rady města Šumperka ze dne 19.6.2008 
 
 

2359/08 MJP – zveřejnění úplatného postoupení pohledávky 

schvaluje 
zveřejnění záměru Města Šumperka úplatně postoupit nevymahatelné pohledávky 
na nájemném a plnění poskytovaná s užíváním bytu   v nominální hodnotě ve výši 
370.040,--Kč + příslušenství za minimální cenu ve výši 11.101,--Kč.   
Podmínky   úplatného postoupení :  
- schválená cena za postoupení pohledávky v minimální výši 11.101,--Kč 

(slovy: jedenácttisícjednostojedna koruna česká) bude uhrazena do 10 
pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky, 

- zájemce o postoupení nesmí mít vůči Městu Šumperk žádné dluhy či 
nedoplatky, 

- nabídka musí mít písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce, 
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu 

označeném „Pohledávky – nabídka - neotvírat“, a to na adresu Městský úřad 
Šumperk, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo 
osobním doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, nejpozději v termínu do 18. 7. 2008. Při osobním doručení musí být 
písemná nabídka doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, nejpozději do 14.00 hod. dne 18. 7. 2008 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a  
hodnoceny 

- v případě více zájemců  budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 
nabídek tj. po 18. 7. 2008, neotevřené písemné nabídky všech zájemců 
předloženy k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválenou Radou 
města Šumperka 
 
       Termín: 25.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2360/08 MJP – zveřejnění úplatného postoupení pohledávky 

schvaluje 
pro případ předložení více písemných nabídek na úplatné postoupení pohledávky 
za cenu minimálně ve výši 11.101,--Kč, hodnotící komisi pro posouzení a 
doporučení předložených písemných nabídek na úplatné postoupení pohledávky,  
v tomto složení: 
 
členové hodnotící komise: 
Ing. Petr Suchomel, Ing. David Procházka, Ing. Hana Répalová, Ing. Milena 
Peluhová, Ing. František Merta 
 
náhradníci:  
Ing. Marek Zapletal, Ing. Alena Šmotková, Ing. Petr Bittner, Ing. Ji ří Andrle, Ing. 
Lenka Salcburgerová 
 
       Termín: 31.7.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2361/08 Smlouva o partnerství 

schvaluje 
návrh na uzavření partnerské smlouvy podle § 51 zák. č. 40/1964 Sb., 
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
o společném postupu při přípravě a realizaci projektu „Integrované zařízení 
sociálních služeb Šumperk“ za podmínek ve smlouvě uvedených 
 
mezi PONTISEM Šumperk o.p.s., se sídlem Šumperk, Temenická 5,             
PSČ: 787 01, IČ: 25843907, zastoupeným předsedou správní rady Ing. Markem 
Zapletalem „jako realizátorem na straně jedné“ 
a 
Městem Šumperk,  se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 
00303461, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem „jako partnerem na 
straně druhé“. 
       Termín: 20.6.2008 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
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2362/08 Mandátní smlouva 

schvaluje 
uzavření standardní mandátní smlouvy mezi městem Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem 
Brožem a Regionálním institutem pro vzdělávání, o.p.s., se sídlem v Přerově, 
Přerov I – Město, Dvořákova 819/21b, PSČ 750 02, IČ: 27829731, zastoupený 
předsedou správní rady PhDr. Janem Závěšickým.  
 
Předmětem smlouvy je: 
- zpracování projektu Zvyšování kvality vzdělávání a zavádění evaluačních 

nástrojů do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
- zpracování žádosti o finanční podporu do Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost 
- odborné poradenství v přípravné fázi 
- odborné poradenství ve fázi realizace projektu 
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá:  PaedDr. Kolaříková 
 

2363/08 Konání kulturních akcí na veřejných prostranstvích s ukončením po 22:00 
hod. 

schvaluje  
doplnění usnesení RM č. 2130/08 ze dne 17.4.2008 v bodě 1. o datum 26.6.2008, 
takže bod 1. bude znít takto:   
1. Jiří Giesl – H – club, Rooseveltova 17, Šumperk 

26.06 – 28.06.  „Hrnečku pař“ – multižánrový festival 
Výše uvedená akce se uskuteční ve dvorním traktu H-clubu do 01:00 hod. 

 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2364/08 Smlouva na zpracování 1. části Integrovaného plánu rozvoje města – IPRM 

schvaluje 
uzavření smlouvy se zpracovatelem první části „Integrovaného plánu rozvoje 
města“ – Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 5, 779 00 
Olomouc. 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2365/08 Smlouva na právní pomoc 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy s JUDr. Miroslavem 
Martinákem, Hlavní třída 18, Šumperk, IČ: 14598094, na právní pomoc při 
vymáhání pohledávek za dlužné nájemné a služby u bytů a nebytových prostor ve 
vlastnictví města Šumperka. 
 
       Termín: 30.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2366/08 Oprava usnesení RM č. 2269/08 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 2269/08 k předzahrádce k provozovně Suterén – 
Divadelní klub takto: 
Do usnesení se doplňuje text …předzahrádku uvést do stavu dle předloženého 
návrhu… 
Celý text usnesení zní: 
RM ukládá  
řediteli PMŠ, a.s., jednat s nájemcem Jiřím Gieslem o změně vzhledu venkovní 
předzahrádky k provozovně Suterén – Divadelní klub – předzahrádku uvést do 
stavu dle předloženého návrhu v termínu do 25.6.2008. 
 
       Termín: 19.6.2008 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.  Zdeněk Brož     Ing. Marek Zapletal 
       starosta                  1. místostarosta  

 


