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U S N E S E N Í  

ze 7. schůze rady města ze dne 25.1.2007. 
 
 

305/07 MJP - veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění 
a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou povozem vozidla podle zák. 
č. 168/1999 Sb. 

vylučuje 
ze zadávacího řízení uchazeče – Generali pojišťovna, a.s., a to na základě 
doporučení hodnotící komise a z důvodu nesplnění jednoho z kvalifikačních 
předpokladů.  
       Termín: 31.1.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
       

306/07 MJP - veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění 
a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou povozem vozidla podle zák. 
č. 168/1999 Sb. 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise pojistitelem majetku města a činností 
spojených s pojistnými riziky Českou pojišťovnu, a.s.  V případě, že ve lhůtě 
nebudou podány námitky, uzavřít s vybraným uchazečem – Českou pojišťovnou, 
a.s., pojistné smlouvy s účinností od 1.3.2007 do 28.2.2010.  
 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

307/07 MJP - veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění 
a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou povozem vozidla podle zák. 
č. 168/1999 Sb. 

bere na vědomí 
neúčast Ing. Marcely Adámkové jako člena hodnotící komise na  všech jednáních 
hodnotící komise, a to z důvodu, že její účast na jednání hodnotící komise by byla 
v rozporu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, v platném znění, a v rozporu s opatřením starosty 
města č. 3/2003. Namísto ní se všech jednání účastnil její náhradník pan Pavel 
Koutný. 
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308/07 Dotace z krajského rozpočtu 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z programu „Obnova kulturních památek v Olomouckém 
kraji v roce 2007“ na obnovu fasády západního křídla Pavlínina dvora. 
 
       Termín: 8.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 

309/07 Dotace z krajského rozpočtu 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z programu „Obnova staveb drobné architektury místního 
významu v Olomouckém kraji v roce 2007“ na zrestaurování Božích muk 
s letopočtem 1699. 
 
       Termín: 8.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

310/07 Dotace z krajského rozpočtu 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z programu „Podpora kulturních aktivit v roce 2007“ na 
organizaci akce Slavnosti města v roce 2007. 
 
       Termín: 8.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

311/07 MJP – předání splaškové kanalizace a vodovodu na ul. Francouzské 
v Šumperku do správy společnosti ŠPVS, a.s. 

schvaluje 
po nabytí vlastnického práva Městem Šumperk, předání vodovodu a splaškové 
kanalizace umístěném na pozemcích v katastrálním území Horní Temenice (ul. 
Francouzská v Šumperku),  kolaudované na základě pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí vydaného Městským úřadem Šumperk, odborem výstavby č.j.: výst. 
84/01-Hu, ze dne 22.1.2002 a pravomocného kolaudačního rozhodnutí vydaného 
Okresním úřadem Šumperk, referátem životního prostředí č.j. Voda 3223/R-
8/2001,2002-Pu-231/2 ze dne 8.1.2002,  a to až po napojovací body, za kterými je 
již splašková kanalizace a vodovod ve vlastnictví třetích osob, do správy 
společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem: 
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ: 47674911, a to na základě  smlouvy 
o provozování kanalizace a vodovodu a úpravě vzájemných vztahů uzavřené mezi 
Městem Šumperk jako vlastníkem, Šumperskou provozní vodohospodářskou 
společností, a.s. jako provozovatelem a za účasti společnosti Vodohospodářské 
zařízení Šumperk, a.s. 
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Správa splaškové kanalizace a vodovodu bude společností Šumperská  provozní 
vodohospodářská společnost, a.s., vykonávána bezúplatně s tím, že vodné a 
stočné bude účtováno odběratelům provozovatelem dle příslušných právních 
předpisů, jeho jménem a na jeho účet,  to vše do doby, kdy Město Šumperk  vloží 
splaškovou kanalizaci a vodovod do majetku společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ: 47674954. 
 
       Termín: 30.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

312/07 MJP – Bratrušovské koupaliště – ukončení nájemních vztahů s nájemcem 
René Maixnerem 

schvaluje 
ukončení všech stávajících nájemních vztahů v areálu Bratrušovského koupaliště 
s nájemcem panem René Maixnerem, bytem Severovýchod 28, 789 01 Zábřeh,  
IČ: 60973021, založených smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 
15.2.2001 (budova restaurace při Bratrušovském koupališti), smlouvou o nájmu 
nebytových prostor ze dne 15.2.2001 (areál  Bratrušovského koupaliště) a 
smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 31.5.2001 (skladovací prostory na 
ul. Zemědělská 20, č.p. 2528 v Šumperku), uzavřených mezi Městem Šumperk, 
zastoupeným společností ŠMR, a.s., jako pronajímatelem a panem René 
Maixnerem, jako nájemcem. 

 
Forma ukončení nájemních vztahů: 
Dohodou   s finanční   kompenzací   ve   výši   schválené usnesením ZM č. 121/07 
ze dne 25.1.2007 v částce  330.000,--Kč s tím, že tímto způsobem budou zcela 
vyrovnány veškeré finanční či jiné nároky smluvních stran z titulu ukončených 
předmětných nájemních smluv či jiných titulů. 
 
       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová  
 

313/07 MJP – Bratrušovské koupaliště – zveřejnění záměru města pronajmout 
nemovitý majetek Města Šumperk nacházející se v lokalitě areálu 
Bratrušovského koupaliště v Šumperku 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout  nemovitý majetek Města Šumperk nacházející   
se  v lokalitě areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku jmenovitě: 

 
Pozemky st.p.č. 667, st.p.č. 668,  st.p.č. 600, st.p.č. 242, část pozemku p.č. 
565/15, část p.č. 565/16, p.č. 565/1 (mimo část pozemku p.č. 565/1, na které je 
umístěn soubor technologického zařízení označeného jako „tobogán“) v k.ú. Dolní 
Temenice. 
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Budovy bez čp/če – občanská vybavenost stojící na pozemku st.p.č.242, budovy  
bez čp/če – občanská vybavenost stojící na pozemku st.p.č. 600, budovy  bez 
čp/če – technická vybavenost stojící na pozemku st.p.č. 667,  budovy bez čp/če – 
občanská  vybavenost stojící na pozemku st.p.č. 668, vše v k.ú. Dolní Temenice. 

           Účel nájmu: provoz plaveckého areálu Bratrušovského koupaliště  
           Doba nájmu: neurčitá  

       Termín: 28.2.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

314/07 MJP – dodatek k NS č. MP 276/00/Pro/Ko 

schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. MP 276/00/Pro/Ko ze dne 28.4.2000, 
uzavřené mezi Městem Šumperk jako pronajímatelem a společností AGREGA 
a.s., IČ: 47673443, jako nájemcem, na základě kterého dojde, z důvodu proběhlé 
rekonstrukce bazénu v areálu Bratrušovského koupaliště v roce 2006 a tedy 
nemožnosti užívat předmět nájmu („tobogán“) v roce 2006, ke změně doby nájmu 
o 1 rok, tj. místo do 31.10.2012 do 31.10.2013. 
 
       Termín: 31.3.2007 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

315/07 Zrušení usnesení RM č. 5161/06 k uzavření souhlasného prohlášení 
k duplicitnímu vlastnictví pozemků p.č. 531/11 a dalších  

ruší 
usnesení RM č. 5161/06 k uzavření souhlasného prohlášení k duplicitnímu 
vlastnictví pozemků p.č. 531/11, p.č. 531/13 a p.č. 531/14 v k.ú. Šumperk. 
Důvodem zrušení usnesení je skutečnost, že schválení tohoto usnesení je 
v kompetenci  ZM. 

Termín: 25.1.2007 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 
 
 
 
 
 

         
   

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

 


