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Spis. zn.: 6530/2016 
                Č.j.:  6542/2016 

z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 28. 1. 2016 
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. 
 

schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o odběru elektrické energie pro kamerový a monitorovací systém 
 města Šumperka, uzavřené dne 7. 4. 2000, ve znění pozdějších dodatků, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk a Českou poštou, s. p., IČO 47114983, se 
sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1. Dodatkem dojde k vypuštění čl. IV smlouvy tohoto 
znění:  
„Tato smlouva se uzavírá s účinností od 1. 2. 2011 na dobu určitou, a to do 21. 1. 2016“ a 
jeho nahrazení následujícím textem: „Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 2. 2016 
do 31. 1. 2021“. 
V ostatních částech se smlouva nemění. 
 
        Termín:  29.01.2016 
        Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

souhlasí 
s umístěním sídla Spolku Jokes&Games, Šumperk, Komenského 810/9, Šumperk, v budově 
č.p. 810 stojící na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. Šumperk (budova Střediska volného času a 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk na adrese 
Komenského 9 v Šumperku – Komín), zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk na LV š. 3478 pro obec a katastrální území 
Šumperk. 
 
       Termín:  29.02.2016  
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
nabídkovou cenu města Šumperka ve výši 1.400 tis. Kč do výběrového řízení na prodej 
nemovitých věcí společnosti DENETA, a. s., se sídlem Husova 955/45, 360 17 Karlovy Vary, 
IČO 27564746, v rámci insolvenčního řízení společnosti DENETA, a. s., vedeného 
insolvenčním správcem Agenturou pro revitalizaci a správu podniků – ARES, v. o. s. Jedná se o 
prodej pozemků st.p.č. 303 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, st.p.č. 306 – 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 81 – rodinný dům, pozemků st.p.č. 
307/1 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště a st.p.č. 307/2 – zastavěná plocha a 
nádvoří – zbořeniště, pozemku st.p.č. 308 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
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budova č.p. 53 – rodinný dům a pozemku st.p.č. 309 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 54 – rodinný dům, to vše v k.ú. Šumperk. Insolvenční řízení je vedeno u 
Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. 56 INS 113/2015. Splatnost nabídkové ceny do 
15.02.2016 bezhotovostním převodem na určený bankovní účet. 
 
       Termín:  28.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž mobiliáře do interiéru 

Informačního centra Šumperk“ 
- členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 

včetně náhradníků 
 
Členové: 
Ing. Petra Štefečková, Ing. Helena Miterková, Bohuslav Vondruška, DiS., Ing. Lenka 
Salcburgerová, Ing. Vladislav Mesiarkin 
Náhradníci: 
Olga Breitzetelová, Mgr. Olga Hajduková, Bc. Martina Buchtová, Lubomír Polášek, Ing Milena 
Kratochvílová 
 
Minimální seznam oslovených zájemců: 
- HEVOS interier, s.r.o., se sídlem Olomoucká 1696/13, Zábřeh, PSČ 78901, IČO 25861492 
- Vladimír Mikulec Ing, - NOVATRONIC, se sídlem U Potoka 1307/10, Šumperk, IČO 

12099066 
- Zdeněk Indra, se sídlem Javorová 2325/8, Zábřeh, PSČ 78901, provozovna Sudkov 308, 

IČO 49596055 
- FORM, spol. s r.o., se sídlem Poručíka Hoši 512/2a, Kozmice, PSČ 74711, IČO 43964532 
- AMBRA – Group, s.r.o., se sídlem Potoční 1094, Frýdek-Místek – Frýdek, PSČ 73801, IČO 

25379887 
- Mias OC, spol. s r.o., se sídlem Krouna 322, PSČ 53943, IČO 00529435 
 
Veřejná zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele. 
 
       Termín:  29.01.2016 
       Zodpovídá: Ing. Štefečková 
 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 
akce „Přístavba MŠ Pohádka – Nerudova 4B – dostavba“ uchazeče PRUMHOR, spol. s r.o., 
Václavské nám. 808/86, Praha 1, IČO 471153903. Nabídková cena je 5.646.582,- Kč bez 
DPH, tj. 6.832.364,- Kč vč. DPH. 
 
       Termín:  11.02.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.     Mgr. Tomáš Spurný v. r.  
         starosta           2. místostarosta 


