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 U S N E S E N Í  

ze 13. schůze rady města Šumperka ze dne 4.4.2007. 
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. 
 

619/07 Peněžní dar fyzické osobě 

schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  
poskytnutí peněžního daru Z. B., bytem Šumperk, u příležitosti životního jubilea, 
ve výši 15.000,--Kč. 
       Termín: 10.5.2007 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

620/07 MJP – záležitosti Divadla Šumperk, s.r.o. 

doporučuje ZM 
schválit změnu zakladatelské listiny společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.,             
IČ: 25875906, se sídlem Šumperk, Komenského 3, PSČ 787 01 ze dne 
21.12.2000, ve znění pozdějších změn, tak, že se její dosavadní znění zruší a 
nahradí novým úplným zněním zakladatelské listiny dle přílohy materiálu. 

 
Termín:  12.4.2007 
Zodpovídá:  Mgr. Brož 
 

621/07 MJP – záležitosti Divadla Šumperk, s.r.o. 

doporučuje ZM 
uložit RM přijmout rozhodnutí formou notářského zápisu ve věci města Šumperk 
jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., IČ 258 75 906, se 
sídlem Šumperk, Komenského 3, PSČ 787 01, při výkonu působnosti valné 
hromady dle § 132 odst. 1 obchodního zákoníku o změně zakladatelské listiny 
společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. ze dne 21.12.2000, ve znění pozdějších 
změn, tak,  že se její dosavadní znění zruší a nahradí novým úplným zněním 
zakladatelské listiny dle rozhodnutí ZM ze dne 12.4.2007. 

 
Termín:  12.4.2007 
Zodpovídá:  Mgr. Brož 
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622/07 MJP – záležitosti Divadla Šumperk, s.r.o. 

doporučuje ZM 
navrhnout RM schválení rozhodnutí ve věci města Šumperk jako jediného 
společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., při výkonu působnosti valné 
hromady dle § 132 odst. 1 obchodního zákoníku: 
- o odvolání členů dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.:                

Ing. Františka Merty a Petra Krále 
 
- o zvolení členů dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.: 

Ing. Jaromíra Mikulenky, Ing. Romana Macka 
  
- o odvolání jednatele PhDr. Oldřicha Svozila ke dni 30.6.2007 

 
Termín:  12.4.2007 
Zodpovídá:  Mgr. Brož 

 

623/07 MJP – záležitosti Divadla Šumperk, s.r.o. 

schvaluje  
pověřit notářku JUDr. Jarmilu Šléškovou, adresa notářské kanceláře: Šumperk, 
Masarykovo nám. č. 12, sepsáním not. zápisů ve věci rozhodnutí rady města ve 
věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o. 
při výkonu působnosti valné hromady o změně zakladatelské listiny a jejím 
nahrazení novým úplným zněním a následného návrhu na zápis schválených 
změn v zakladatelské listině a orgánech společnosti  do obchodního rejstříku. 
 
       Termín: 12.4.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 

624/07 MJP – záležitosti Divadla Šumperk, s.r.o. 

bere na vědomí 
pracovní náplň a schvaluje plnou moc pro nového ředitele Divadla Šumperk, s.r.o., 
s účinností od 1.7.2007 dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

625/07 Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště II. etapa 

schvaluje  
změnu usnesení RM č. 466/07 ze dne 22.2.2007, a to  v části uzavření dodatku č. 
4 se společností CENTROPROJEKT, a.s., Štefánkova 167, Zlín na akci: 
„Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště II.etapa“.  
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Změna se týká předmětu dodatku č. 4, takže nově předmětem dodatku č. 4 je 
snížení ceny díla o částku 496.045,--Kč, včetně DPH, v ostatním se usnesení RM 
466/07 nemění. 
       Termín: 10.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

626/07 Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště II. etapa 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 na akci: „Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště II. etapa“ 
se společností Ekozis, spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh, na provedení chodníku a 
ozelenění způsobem hydroosevu, včetně následné péče do prvního sečení za 
celkovou cenu prací 90.964,--Kč, včetně DPH. 
       Termín: 10.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 

627/07 Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště II. etapa 

ukládá 
odboru  FaP částku 90.964,- Kč zapracovat do rozpočtu města pro rok 2007 na 
akci „Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště“. 
 
       Termín: 10.5.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

628/07  Rekonstrukce komunikací v ulicích Reissova, Pod Vyhlídkou, Pod Lesem 
v Šumperku 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky 
„Rekonstrukce komunikací v ulicích Reissova, Pod Vyhlídkou, Pod Lesem 
v Šumperku“ vyloučit firmu SART stavby a rekonstrukce, a.s., Uničovská 2944/1B, 
Šumperk.  
 
       Termín: 19.4.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož, v.r.    Ing. Petr Suchomel, v.r. 
    starosta města         2. místostarosta 

 


