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Spis. zn.:  100304/2016 
                Č.j.:  100306/2016 

 
 

U S N E S E N Í  

z 50. schůze Rady města Šumperka ze dne 13. 10. 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. 
 
 

2357/16 SYNOVUS s.r.o. – ukončení smlouvy o dílo č. SY2016/030 ze dne 15. 6. 2016 na dílo 
 „MěÚ Šumperk, Jesenická 31 – fasáda“ 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. SY2016/030 ze dne 15.06.2016, uzavřené se 
společností SYNOVUS s.r.o., se sídlem Brno, Veveří, Lidická 700/19, PSČ 602 00, IČO: 
04073533, na dílo „MěÚ Šumperk, Jesenická 31 – fasáda“, a to ke dni 14.10.2016 s tím, že 
ze strany města Šumperka bude uplatněna  smluvní pokuta dle čl. 15 „Sankce“, bod 1. 
„Sankce za nesplnění dohodnutých termínů“ smlouvy o dílo  ve výši 2 % z celkové sjednané 
ceny bez DPH a 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení, a to ode dne 8.10.2016, která 
bude započítána na pohledávku společnosti SYNOVUS s.r.o. z předmětné smlouvy o dílo. 
V případě, že nedojde ke dni 14.10.2016 k uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo 
č. SY2016/030 ze dne 15.06.2016, RM schvaluje  odstoupení od smlouvy o dílo 
č. SY2016/030 ze dne 15.06.2016, uzavřené se společností SYNOVUS s.r.o., se sídlem Brno, 
Veveří, Lidická 700/19, PSČ 602 00, IČO: 04073533, na dílo „MěÚ Šumperk, Jesenická 31 – 
fasáda“, a to v souladu s čl. 14 „Odstoupení od smlouvy“ předmětné smlouvy o dílo  s tím, že 
ze strany města Šumperka bude uplatněna  smluvní pokuta dle čl. 15 „Sankce“, bod 1. 
„Sankce za nesplnění dohodnutých termínů“ smlouvy o dílo  ve výši 2 % z celkové sjednané 
ceny bez DPH a 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení, a to ode dne 8.10.2016, která 
bude započítána na pohledávku společnosti SYNOVUS s.r.o. z předmětné smlouvy o dílo. 
 
 
       Termín:  14.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Bittnerová 
 
 

2358/16 Správa majetku  - 28. října 1 – zpřístupnění budovy 

schvaluje 
zpřístupnění budovy č.p. 1280 na pozemku st.p.č. 1248/2 v k.ú. Šumperk, or. označení 
28. října 1 pro Českou televizi, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Praha, PSČ 147 00, IČO 
00027383 za účelem natáčení dokumentu ve dnech 16.10.2016 a 17.10.2016. 
 
       Termín:  15.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2359/16 MěÚ Šumperk, Jesenická 31 – fasáda - dokončení nezbytných prací 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na dokončení nezbytných prací na akci „MěÚ Šumperk, Jesenická 31 – 
fasáda“ s firmou Experior s.r.o., se sídlem Říční 114, 789 91 Štíty, IČO 285 77 132. Cena díla 
do 500.000,- Kč bez DPH. 
 
       Termín:  17.10.2016 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož     RNDr. Jan Přichystal 
    starosta v. r.              1. místostarosta 
 

 


