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Naše čj.: MUSP 121917/2022 

Naše sp. zn.: 121911/2022 TAJ/PECH *MUSPX02IC0S6* 

 

U S N E S E N Í  

z 3. schůze Rady města Šumperka ze dne 07.11.2022 

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. 

 

52/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Sluneční – vybavení učeben 

schvaluje 

vyloučit uchazeče FLAME SYSTEM s.r.o., D. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 

IČO 26846888, z veřejné zakázky „Do odborných učeben bez bariér – 4. ZŠ Šumperk – 

technické vybavení učeben“ dle § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek z důvodu nesložení požadované jistoty. 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

53/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Sluneční – vybavení učeben 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku: Do odborných učeben bez 

bariér - 4. ZŠ Šumperk – nábytek“ dodavatelem uchazeče Hilbert Interiéry s.r.o., Pobřežní 

249/46, 186 00 Praha 8, IČO 28661133. Nabídková cena je 766.302,-- Kč bez DPH, tj. 

927.225,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

54/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Sluneční – vybavení učeben 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku: Do odborných učeben bez 

bariér - 4. ZŠ Šumperk – technické vybavení učeben“ dodavatelem uchazeče PWR computers 

a.s., 28. října 212/227, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 48394246. Nabídková cena je 

1.827.257,-- Kč bez DPH, tj. 2.210.980,97 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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55/22 Sociální bydlení Šumperk – Temenice – dodatek ke smlouvě o připojení 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 001 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení číslo: 22_SOBS01_4121883697 v rámci akce: „Sociální bydlení 

Šumperk – Temenice“ s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035. 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

56/22 Revitalizace parku Cihelna – zpevněné plochy 

schvaluje 

vyloučit uchazeče Ladislav Ščuka, B. Němcové 890/6, 787 01 Šumperk, IČO 61570672, 

z veřejné zakázky „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku – zpevněné plochy“ dle § 122 odst. 

7 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

57/22 Revitalizace parku Cihelna – zpevněné plochy 

schvaluje 

zhotovitelem veřejné zakázky „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku – zpevněné plochy“ 

uchazeče STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31, IČO 01919652. Nabídková 

cena je 3.896.683,84 Kč bez DPH, tj. 4.714.987,45 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  19.12.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

58/22 Nadační fond Centrum bakalářských studií – zmocnění zástupce města 

ruší 

usnesení RM č. 1306/19 ze dne 14.11.2019 z důvodu jeho nahrazení novým usnesením. 

 

 

Termín:  07.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

59/22 Nadační fond Centrum bakalářských studií – zmocnění zástupce města 

deleguje 

Mgr. Evu Kosteckou, 1. místostarostku města Šumperka zástupcem města Šumperk na 

všechny valné hromady zakladatelů Nadačního fondu Centrum bakalářských studií, se sídlem 

Šumperk, Jesenická 621/321, PSČ 787 01, IČO 26808153. 

 

 

Termín:  07.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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60/22 Nadační fond Centrum bakalářských studií – zmocnění zástupce města 

navrhuje 

valné hromadě zakladatelů Nadačního fondu Centrum bakalářských studií, IČO 26808153,  

se sídlem Šumperk, Jesenická 621/31, PSČ 787 01, zvolit po skončení funkčního období 

členky správní rady Ing. Marty Novotné členem správní rady Mgr. Evu Kosteckou,                      

1. místostarostku města Šumperka. 

 

 

Termín:  07.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

   

61/22 Změna organizace provozu základních škol zřizovaných městem Šumperkem dne 

18.11.2022 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace provozu na základních školách zřizovaných městem 

Šumperkem dne 18.11.2022. 

 

 

 

62/22 MJP – zrušení usnesení – zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout honitbu 

„Šumperský les“ 

ruší 

usnesení RM č. 4720/22 ze dne 15.09.2022, kterým bylo schváleno zveřejnění záměru města 

Šumperka pronajmout honitbu "Šumperský les", usnesení RM č. 4721/22 ze dne 15.09.2022, 

kterým bylo schváleno složení komise pro otevírání a posouzení písemných nabídek, a 

usnesení RM č. 4722/22 ze dne 15.09.2022, kterým bylo schváleno zveřejnění záměru města 

Šumperka pronajmout pozemek p. č. st. 151 v k. ú. Hraběšice a budovu bez čp/če na tomto 

pozemku (tzv. chatu „Kikanka“), a to z důvodu vznesených připomínek k podmínkám 

zveřejněného záměru města pronajmout honitbu „Šumperský les“.  Neotevřené přijaté nabídky 

budou zájemcům vráceny zpět a současně budou zájemcům vráceny složené kauce. Následně 

budou radě města ke schválení předloženy podmínky nového záměru města na výběr uživatele 

honitby „Šumperský les“ pro další období. 

 

 

Termín:  07.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

 

63/22 MJP – příprava nového zveřejnění záměru města Šumperka poskytnout (pronajmout) 

dočasné přenechání výkonu práva myslivosti na honebních pozemcích, které jsou 

začleněny do honitby "Šumperský les" 

ukládá 

odboru MJP připravit materiál k projednání v RM, jehož předmětem bude nové zveřejnění 

záměru města Šumperka poskytnout (pronajmout) dočasné přenechání výkonu práva 

myslivosti na honebních pozemcích, které jsou začleněny do honitby "Šumperský les", složení 

komise pro otevírání a posouzení písemných nabídek a zveřejnění záměru města Šumperka 
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pronajmout pozemek p. č. st. 151 v k. ú. Hraběšice, jehož součástí je budova bez čp/če jiná 

stavba na pozemku stojící (tzv. chatu „Kikanka“). 

 

 

Termín:  21.11.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Adámek     Mgr. Bc. Eva Kostecká 

                                    starosta                                 1. místostarostka 
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