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RM 05 – 24.01.2019 

 

Naše čj.: MUSP 8636/2019 

Naše sp. zn.: 8605/2019 TAJ/PECH *MUSPX01Z4KYU* 

 

U S N E S E N Í  

z 5. schůze Rady města Šumperka ze dne 24.01.2019. 

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. 

216/19 Dům kultury 

ruší 

usnesení RM č. 176/19 ze dne 10.01.2019 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  24.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

217/19 Dům kultury 

schvaluje 

ukončení Smlouvy o dílo č. 2018/0501/RÚI se společností STAVOPROJEKT ŠUMPERK spol. 

s r.o., Lidická 56, Šumperk, IČO  00562050, na zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci Domu kultury. Způsob ukončení: dohodou o ukončení smlouvy o dílo dle 

předloženého materiálu. 

 

Termín:  25.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

218/19 MJP - změna rozhodnutí o vyhodnocení veřejné zakázky: Pojištění majetku a 

odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. 

schvaluje 

vyhovět námitkám Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, 

PSČ 120 00, IČO 46973451, ze dne 16.01.2019 proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení 

z další účasti ze zadávacího řízení z důvodu zadavatelem nesprávného posouzení doplnění a 

opravy předložených smluv účastníkem jako nedovolené změny smluv v nabídce dle ust. § 46 

odst. 2 ZZVZ, která měla být posouzena jako dovolené doplnění nabídky dle ust. § 46 odst. 2 

ZZVZ. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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219/19 MJP - změna rozhodnutí o vyhodnocení veřejné zakázky: Pojištění majetku a 

odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. 

ruší 

usnesení RM č. 202/19 ze dne 10.01.2019 o vyloučení účastníka zadávacího řízení Hasičská 

vzájemná pojišťovna, a.s., z důvodu vyhovění námitkám Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., se 

sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČO 46973451, ze dne 16.01.2019 proti 

rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti ze zadávacího řízení. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

220/19 MJP - změna rozhodnutí o vyhodnocení veřejné zakázky: Pojištění majetku a 

odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. 

ruší 

usnesení RM č. 203/19 ze dne 10.01.2019 o výběru dodavatele zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.“, 

z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

221/19 MJP - změna rozhodnutí o vyhodnocení veřejné zakázky: Pojištění majetku a 

odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. 

schvaluje 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní 

pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 

168/1999 Sb.“, zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavatelem Hasičská 

vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČO 46973451. 

Celková nabídková cena činí 3.096.393,00 Kč/3 roky. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Mgr. Irena Jonová 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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