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U S N E S E N Í  

z 19.  schůze rady města Šumperka dne 21.6.2007 
 
 
 

898/07 Rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí zadavatele soutěže na zajišťování 
 údržby veřejné zeleně – stěžovatel firma REMONDIS, spol. s r.o. 

schvaluje 
v souladu s § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. rozhodnutí zadavatele 
nevyhovět podaným námitkám stěžovatele REMONDIS, spol. s r.o., Žitavského  
496, Praha 156 00, IČ: 60491736 proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení 
stěžovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou  zakázku „Zajišťování údržby 
veřejné zeleně a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“. 
 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 

899/07 Rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí zadavatele soutěže na zajišťování 
 údržby veřejné zeleně – stěžovatel firma AVE CZ odpadové hospodářství, 
 s.r.o. 

schvaluje 
v souladu s § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. rozhodnutí zadavatele 
nevyhovět podaným námitkám stěžovatele AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
Rumunská 1798/1, Praha, 120 00, IČ: 49356089 proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou  zakázku 
„Zajišťování údržby veřejné zeleně a prvků veřejné zeleně na území města 
Šumperka“. 
 
       Termín: 21.6.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

900/07 Uzavření smlouvy se spol. Telefónica O2 Czech republic, a.s. 

schvaluje 
uzavření prováděcí smlouvy na dobu určitou od 24.6.2007 do 31.8.2007 se 
společností Telefónica O2 Czech republic, a.s., Olšanská 5/55, 130 34  Praha na 
provádění veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 
 
       Termín: 24.6. 2007 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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901/07 Finanční – smlouva s Olomouckým krajem o poskytnutí příspěvku na 
 rekonstrukci Pavlínina dvora 

schvaluje 
uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 
Olomouckého kraje ve výši 3 900 tis. Kč na rekonstrukci Pavlínina dvora – 
stavební úpravy nádvoří a západního křídla areálu a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
 
       Termín: 30.9.2007 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

902/07 Finanční – smlouva s Olomouckým krajem o poskytnutí příspěvku na 
 rekonstrukci Pavlínina dvora 

schvaluje 
v souladu se smlouvou s Olomouckým krajem o poskytnutí příspěvku na 
rekonstrukci Pavlínina dvora – stavební úpravy nádvoří a západního křídla areálu 
spolufinancování z rozpočtu města ve výši 3 900 tis. Kč. 
 
       Termín: 31.12.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
  

903/07 Zrušení výběrového řízení na „ÚAP – programové vybavení“ 

schvaluje 
zrušení výběrového řízení na „ÚAP – programové vybavení“. 
 
       Termín: 22.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

904/07 Rekonstrukce komunikace ul. J z Poděbrad v Šumperku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s firmou FORTEX-AGS, a.s., na vybudování 8 ks uličních vpustí a 
13 ks napojení pro budoucí uliční vpusti v úseku od ul. Šumavské po ul. Vítěznou v rámci 
stavby: „Zlepšení kvality vod Horního povodí řeky Moravy – 1. etapa“. 
 
       Termín: 15.7.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

905/07 Rekonstrukce komunikace ul. J. z Poděbrad v Šumperku 

ukládá 
odboru FaP navýšit položku „Rekonstrukce komunikace J. z Poděbrad, Tatranská“ 
o částku 600.000,- Kč. 
 
       Termín: 28.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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906/07 Regenerace panelového sídliště ul. Prievidzská – dodatek č.2  na zpracování  
 projektové dokumentace  

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 na akci „Regenerace panelového sídliště ul. Prievidzská“ se  
zpracovatelem projektové dokumentace firmou Fortex-AGS, a.s. Předmětem 
dodatku je posunutí termínu na zpracování projektové dokumentace 2. etapy do 
31.7.2007, 3. etapy do 31. 8.2007, 4. etapy do 31.7.2007. 
 
       Termín:  8.8.2007 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

907/07 Projektová dokumentace na rekonstrukci a rozšíření Městské knihovny v 
 Šumperku 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky – zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (včetně propočtu nákladů), 
dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace akce včetně 
rozpočtu a výkazu výměr (součástí zakázky bude také řešení interiéru) na 
rekonstrukci a rozšíření Městské knihovny v Šumperku. 
 
       Termín: 30.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Suchý 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož     Ing. Marek Zapletal 
    starosta       1. místostarosta 


