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           Spis. zn.: 6035/2009 
                 č.j.:  6039/2009 

 

U S N E S E N Í  

z 61. schůze Rady města Šumperka ze dne 19.01.2009 
 

3188/09 Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ, ul. Sluneční v Šumperku – 
dodatek č. 2 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou PSK Group, spol. 
s r.o., Brno na akci: „Snižování energetické náročnosti budov 4. ZŠ, ul. Sluneční 
v Šumperku“ na provedení změn do maximální částky 251.558,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 26.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

3189/09 Zajištění provozu sběrného dvora Příčná  

schvaluje  
výši nájemného za nájem nemovitostí tvořící areál sběrného dvora a movitých věcí 
určených k užívání v souvislosti s provozem sběrného dvora: 
Nájemní smlouva s omezením využití ploch, budovy a věcí movitých jen pro účely 
provozování sběrného dvora a systému nakládání s odpady: 
- 80.000,--Kč/ročně nájemné za pozemky p.č. 1645/1 a st.p.č. 1079, oba v k.ú. 

Šumperk a budovu bez č.p./č.event., situovanou na pozemku st.p.č. 1079, 
obec a k.ú. Šumperk 

- 40.000,--Kč/ročně nájemné za movitý majetek (13 kontejnerů, drtič apod.) 
        

       Termín: 20.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

3190/09 Zajištění provozu sběrného dvora Příčná 

schvaluje 
- zadávací dokumentaci na poptávku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách na „provozování sběrného dvora“ 
 
- členy hodnotící komise: 

členové 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Petr Brož, Ing. Renata Křížová, Vladimír Hošek, Mgr. 
Petra Hatoňová  
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náhradníci 
Ing. Petr Suchomel, RNDr. Jan Přichystal, Ing. Stanislav Ficnar, CSc., Jaromír 
Komárek, Mgr. Milan Šubrt 
 
       Termín: 20.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

3191/09 Zajištění provozu sběrného dvora Příčná 

schvaluje 
zajistit vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na získání budoucího 
provozovatele sběrného dvora na Příčné ulici ve smyslu výše uvedeného 
usnesení. 
 
       Termín: 20.02.2009 
       Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 

 

3192/09 Městský program prevence kriminality na rok 2009 a vyčlenění finančních 
prostředků 

doporučuje ZM schválit 
- Městský program prevence kriminality na rok 2009 
- vyčlenění finančních prostředků na realizaci Městského programu prevence 

kriminality na rok 2009 v minimální výši 20 % celkových nákladů na program 
 

       Termín: 29.01.2009 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
       starosta          1. místostarosta 

 


