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U S N E S E N Í  

z 8. schůze rady města ze dne 1.2.2007. 
 

316/07 Mandátní smlouva o zajišťování správy a údržby veřejné zeleně na území 
města Šumperka  

schvaluje 
uzavření mandátní smlouvy o zajišťování správy a údržby veřejné zeleně na 
území města Šumperka mezi: 
- Městem Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, zast. starostou Mgr. Zdeňkem 

Brožem, IČ: 00303461, jako mandantem 
- Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, zast. Ing. Petrem 

Suchomelem, místopředsedou představenstva a Ing. Jiřím Flašarem, členem 
představenstva, IČ: 65138163, jako mandatářem 

 
za podmínek: 
- doba trvání smlouvy: neurčitá 
- počátek platnosti a účinnosti smlouvy: od 1.2.2007 
- výpovědní lhůta: 12 měsíců 
- předmět smlouvy: správa veřejné zeleně a prvků veřejné zeleně na území 

města Šumperka 
- odměna za správu: 240.000,-Kč/rok včetně DPH 
- valorizace odměny: dle inflace za předchozí rok a než v případě, že inflace 

bude vyšší jak 2 % 
- splatnost odměny: ve dvou splátkách v měsíci únoru a červenci běžného roku 
 
       Termín: 1.2.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

317/07 Mandátní smlouva o zajišťování správy a údržby vodních toků na území 
města Šumperka 

schvaluje 
uzavření mandátní smlouvy o zajišťování správy a údržby vodních toků na území 
města Šumperka mezi: 
- Městem Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, zast. starostou Mgr. Zdeňkem 

Brožem, IČ: 00303461, jako mandantem 
- Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 21, Šumperk, zast. Ing. Petrem 

Suchomelem, místopředsedou představenstva a Ing. Jiřím Flašarem, členem 
představenstva, IČ: 65138163, jako mandatářem 
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za podmínek: 
- doba trvání smlouvy: neurčitá 
- počátek platnosti a účinnosti smlouvy: od 1.2.2007 
- výpovědní lhůta: 12 měsíců 
- předmět smlouvy: správa vodních toků, protipovodňových zařízení ve 

vlastnictví města a bývalé skládky Hrabenov na území města Šumperka 
- odměna za správu: 50.000,-Kč/rok včetně DPH 
- valorizace odměny: dle inflace za předchozí rok a jen v případě, že inflace 

bude vyšší než 2 % 
- splatnost odměny: ve dvou splátkách v měsíci únoru a červenci běžného roku 
 
       Termín: 1.2.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

   
Mgr. Zdeněk Brož     Ing. Petr Suchomel 
       starosta        2. místostarosta  
 

 
 
 
 

 


