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Spis. zn.:  34149/2015
              Č.j.:   36080/2015

U S N E S E N Í

z 13. schůze rady města Šumperka ze dne 23. 4. 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.

557/15 Veřejná zakázka „Stavební úpravy a sanace suterénu radnice“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy a sanace suterénu radnice“ zhotovitelem akce Obchodní centrum SAN s.r.o., 
Lidická 56, Šumperk,  IČO 02241943. Nabídková cena je 4.350.555,--Kč bez DPH,                    
tj. 5.264.172,--Kč včetně DPH.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

558/15 Veřejná zakázka „Stavební úpravy MěÚ Jesenická 31“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy MěÚ Jesenická 31“ vyloučit uchazeče DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 
220/45, Olomouc, IČO 25367501,  z dalšího hodnocení nabídek

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

559/15 Veřejná zakázka „Stavební úpravy MěÚ Jesenická 31“

schvaluje
na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy MěÚ Jesenická 31“ zhotovitelem akce uchazeče Experior s.r.o., Říční 114, 
Štíty,  IČO 28577132. Nabídková cena je 7.119.833,66 Kč bez DPH, tj. 8.614.998,73 Kč 
včetně DPH.

Termín: 21.05.2015
Zodpovídá: Ing. Bittnerová
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560/15 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 676/2 v k.ú. Horní Temenice, při komunikaci              
na Hrabenov, lokalita naproti bývalé hrabenovské skládky 

schvaluje
záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.p.č.676/2 o výměře  2714 m2 v k.ú. Horní 
Temenice za podmínek:  
- účel prodeje: zemědělské účely 
- kupní cena: minimálně dle znaleckého posudku
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku
- kupující uhradí kolek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

561/15 MJP – smlouva o právu provést stavbu „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka,      
ul. Temenická“

schvaluje
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 104/10, 108/2, 
108/15, 108/17, 108/20, 108/29, 108/30, 108/31, 108/33, 119/2, 120/1, 120/2, 
120/3, 120/4, 126/1, 198/3, 199, 918/5, 918/6, 918/8, 920/3, 920/13, 108/9, 108/10, 
108/11, 108/15, 108/42, 269/1, 276/8, 276/9 a 2039/2 v k.ú. Dolní Temenice založí pro 
stavebníka právo umístit a provést na předmětných pozemcích stavbu „III/36916 Šumperk      
– okružní křižovatka, ul. Temenická“.
Vlastník pozemků:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461.
Stavebník:
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc – Hodolany, PSČ 779 00,          
IČO 60609460.

Termín: 31.05.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová

562/15 MJP – vyhodnocení veřejné zakázky Banskobystrická 43 a 50, Šumperk – sanace 
vlhkosti – 1. etapa

schvaluje
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Banskobystrická 43 a 50, Šumperk – sanace 
vlhkosti – 1. etapa“ zhotovitelem akce firmu LAJDORF s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4,      
Praha 4 – Michle, PSČ 140 00, IČO 28283139. Nabídková cena je 607.045,--Kč bez DPH, tj. 
698.102,--Kč včetně DPH.

Termín: 30.04.2015
Zodpovídá: Ing. Répalová
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563/15 Petice občanů za obnovení obousměrného provozu v ulici Javoříčko 

bere na vědomí
petici občanů ulic Dolnomlýnské, Blanické, Tyršovy a dalších za obnovení obousměrného 
provozu v ulici Javoříčko.

564/15 Petice občanů ke schválenému projektu „Revitalizace ulice Javoříčko“ – za zachování 
jednosměrné komunikace v ulici Javoříčko

bere na vědomí
petici občanů ulice Javoříčko za zachování jednosměrného provozu v ulici Javoříčko.

Mgr. Zdeněk Brož  v.r. RNDr. Jan Přichystal  v.r.
        starosta                 1. místostarosta




