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Spis.zn: 15907/2011
č.j.:   16460/2011

U S N E S E N Í

z 8. schůze Rady města Šumperka konané dne 10.2.2011

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.

422/11 Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace 
úřadu ORP

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise nabídek na veřejnou zakázku 
„Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu 
ORP Šumperk“ dodavatele společnost NETPROSYS, s.r.o., Cejl 62, Brno, PSČ 
602 00, IČ 25344536. Nabídková cena činí 6.359.448,- Kč včetně DPH.

Termín: 10.02.2011
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

423/11 Výjimka z maximálního počtu žáků ve  třídě ZŠ Šumperk, Šumavská 21

povoluje
v souladu s § 23, odst. 3, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a s § 4, odst. 7, vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
a některých záležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších 
předpisů, výjimku z maximálního počtu žáků v 5. ročníku, v třídě 5.A Základní 
školy Šumavská 21, Šumperk pro školní rok 2010/2011. Počet žáků ve třídě 
nepřesáhne maximální počet 34 žáků.

Termín: 10.02.2011
Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

424/11 MJP – žádost o souhlas se zástavou budovy na ul. Šumavské 13 – Základní a 
střední škola Pomněnka

souhlasí
v souvislosti s podanou žádostí o poskytnutí dotačních prostředků na projekt 
„Chceme bydlet a pracovat jako vy“, podanou Společností pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Šumperk, se  zástavou 
budovy č.p. 1915 – stavba občanského vybavení stojící na pozemku st.p.č. 794/2-
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku st.p.č. 794/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Šumperk,  a to ve prospěch peněžního ústavu Komerční banka, a.s., 
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IČ 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, pro 
pohledávku maximálně do výše  3 mil. korun českých. 
Předmětná budova č.p. 1915 – stavba občanského vybavení a pozemek st.p.č. 
794/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk jsou ve vlastnictví Společnosti 
pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Šumperk.

Termín: 10.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

425/11 MJP – dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Klub českých turistů

schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu, vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu 
nemovitosti MP 4/2003/Pro/Vr, uzavřené dne 22.04.2003 s nájemcem – Klub 
českých turistů, se sídlem Finská 2712/4, Šumperk, IČ 64095193, k pronájmu 
části p.p.č. 2109 v k.ú. Šumperk, pro účely umístění inzertní skříňky. Účinnost 
dohody ke dni 11.02.2011.

Termín: 11.02.2011
Zodpovídá: Ing. Répalová

426/11 Studijní cesta Slovinsko

schvaluje
zahraniční služební cestu 2. místostarostovi Ing. Petru Suchomelovi v termínu 
6.5.-13.5.2011 do Slovinska.

Termín: 28.02.2011
Zodpovídá: Mgr. Brož

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