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Spis. zn.: 19319/2012
Č.j.:  20887/2012

U S N E S E N Í

z 37. schůze rady města Šumperka ze dne 15.3.2012. 

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.

2143/12 Veřejná zakázka na zhotovitele stavby „II/446 Šumperk – okružní křižovatka“

schvaluje
vypsání veřejné zakázky dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. (zjednodušené podlimitní řízení) na 
zhotovitele stavby: „II/446 Šumperk – okružní křižovatka“, zadávací podmínky, seznam 
oslovených firem, složení komise pro otevírání obálek, složení komise pro posouzení 
kvalifikace uchazečů a složení hodnotící komise na základě uzavřené smlouvy s Olomouckým 
krajem o společném postupu zadavatelů při administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele.

Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

2144/12 Kontrola usnesení – byty podle opatření č. 13/2009, zrušení usnesení RM                  
č. 2139/12

ruší
usnesení RM č. 2139/12 ke schválení dodatku č. 1 – prodloužení doby nájmu k NS, uzavřené 
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a Z. K., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.

Termín: 15.03.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

2145/12 Kontrola usnesení – byty podle opatření č. 13/2009

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě uzavřené mezi 
městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné a Z. K.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem na straně druhé, 
jejímž předmětem je byt č. 12 o velikosti 1+1 obytných místností ve 4. nadzemním podlaží 
v domě zvláštního určení na ulici Gagarinově 2376/11 v Šumperku za podmínek:
- NS na dobu určitou od 1.7.2012 do 30.6.2013
- výše měsíčního nájemného 37,--Kč/m2 podlahové plochy bytu

Termín: 30.06.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová
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2146/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – oprava usnesení RM              
č. 2118/12 – přílohy č. 4

schvaluje
opravu usnesení RM č. 2118/12 ze dne 01.03.2012 v části přidělení finančních částek 
na granty, kdy v příloze č. 4 v řádku 37 je chybně uveden název projektu  „Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Šumperk-Temenice“, správně má být 
uveden název projektu „Pátek 13 – Den pro 112“. 

Termín: 15.03.2012
Zodpovídá: Ing. Miterková

     Ing. Marek Zapletal  v.r.      Ing. Petr Suchomel  v.r.
1. místostarosta          2. místostarosta
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