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Spis. zn.: 25559/2015
              Č.j.: 25564/2015

U S N E S E N Í

z 11. schůze rady města Šumperka ze dne 19. 3. 2015.

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.

439/15 Veřejná zakázka „Konsolidace IT a nové služby TC  ORP Šumperk“

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk“, zadávanou        
v rámci otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen ZVZ), dle ust. § 60 odst. 1 ZVZ  vyloučit uchazeče HCV group a.s., 
Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25395009, z účasti v zadávacím řízení,      
a to z důvodu nesplnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 ZVZ                    
a zadávací dokumentace.

Termín: 20.03.2015
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

440/15 MJP - Převod práv a povinností z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Obchodní centrum Šumperk č.j. MUSP 8682/2008, Sp.zn.116441/2007 VYS/NAMA
ze dne 25. 1. 2008 ze společnosti Senová a.s. na město Šumperk (lokalita  ul. 
Temenická v Šumperku) – změna usnesení RM č. 238/15 

schvaluje
změnu usnesení rady města Šumperka č. 238/15  ze dne 5. 2. 2015, týkající se převzetí          
a přijetí  práv a povinností z pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění 
stavby Obchodní centrum Šumperk, vydaného pro společnost Senová a.s., včetně práv ke 
kompletní projektové dokumentaci, založené ve správním spise Sp.zn. 116441/2007 
VYS/NAMA. Změna spočívá v tom, že město Šumperk převezme z předmětného územního 
rozhodnutí práva a povinnosti, týkající se dopravní infrastruktury – stavební úpravy křižovatky 
ul. Temenická a Šumavská na okružní křižovatku, úpravy navazujících místních komunikací 
Šumavská a Prievidzská a chodníky (v rozsahu IO 202, 203), VO okružní křižovatka,                  
VO Šumavská, včetně  práv k projektové a jiné dokumentaci založené společností Senová a.s.
do správního spisu vedeného u Městského úřadu v Šumperku, odboru výstavby, vedeného pod 
sp.zn. 116441/2007 VYS/NAMA, týkající se této části stavby. 
V ostatním se usnesení rady města č. 238/15 ze dne 5. 2. 2015 nemění.

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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441/15 Úpravy vybavení zasedací místnosti 

schvaluje
návrh úpravy vybavení zasedací místnosti úřadoven MěÚ, Rooseveltova ul., dle návrhu 
kanceláře tajemníka, oddělení informatiky. 

Termín: 23.04.2015
Zodpovídá: Ing. Dvořáčková

RNDr. Jan Přichystal  v.r. Ing. Mgr. Jan Havlíček  v.r.
    1. místostarosta                    člen rady města




