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Spis. zn.:  29458/2016 
                Č.j.:  29461/2016 

 

U S N E S E N Í  

z 36. schůze rady města Šumperka ze dne 31. 3. 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. 

1708/16 Stánkový prodej v roce 2016 

schvaluje 
podmínky pro pronájem stánků ve vlastnictví města na ulici Hlavní třída v Šumperku pro 
období od 04.04.2016 do 13.11.2016 v rozsahu: 
- počet stánků:  10 ks trvale umístěných stánků s možností přistavení dalších 10 ks 
   dočasně umístěných stánků 
- umístění stánků: v úseku mezi ulicemi Fialova a 17.listopadu při parku Sady 1.Máje 
- výše nájemného: 130,- Kč/stánek/den vč. DPH – nájemné 
- cena za přistavení: 460,- Kč/stánek/ vč. DPH – cena za přistavení a odvoz dočasně 
   umístěného stánku 
- kauce:  5.000,- Kč/stánek/nájemce je držitel živnostenského oprávnění a jedná 
   se o nájem delší jak 1 měsíc 
- doba nájmu:  od 04.04.2016 do 13.11.2016, vyjma dny konání farmářských trhů 
- provozní doba: od 6.30 do 19.00 hod. v pracovní dny 
   od 6.30 do 13.00 hod. v sobotu a neděli 
- omezení sortimentu: ovoce, zelenina, květiny, potraviny od prvovýrobců (farmáři) 
- omezení provozu: v době konání farmářských trhů budou stánky přednostně nabídnuty 
   pořadateli farmářských trhů 
-ostatní omezení: v místě platí zákaz stání vozidel zásobování u pronajatých stánků 
 
       Termín:  31.03.2016 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

1709/16 Modernizace sportoviště u ZŠ Dr. E. Beneše 

schvaluje 
na základě rozhodnutí komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „Modernizace 
sportoviště u ZŠ Dr. E. Beneše“ o vyřazení nabídky  uchazeče  SWIETELSKY stavební s.r.o., 
Pražská tř. 495/58, České Budějovice  IČO 48035599 dle ust. § 71 odst. 9  zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyloučení tohoto 
uchazeče z účasti v zadávacím řízení. 
 
       Termín:  14.04.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.         RNDr. Jan Přichystal v.r. 
          starosta               1. místostarosta 
   
 

 


