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Spis. zn.: 98361/2014
č. j.: 99265/2014

U S N E S E N Í

z 1. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 31. 10. 2014

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.

1/14 Program zasedání ZM

schvaluje
program zasedání zastupitelstva města Šumperka, včetně postupu jednání.

2/14 Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města

stanovuje
počet 3 dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Šumperka – starosta
a 2 místostarostové.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

3/14 Stanovení počtu členů rady města

stanovuje
počet 9 členů rady města Šumperka.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

4/14 Zřízení finančního výboru

zřizuje
v souladu s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, finanční výbor.

5/14 Zřízení kontrolního výboru

zřizuje
v souladu s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kontrolní výbor.
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6/14 Starosta města

volí
Mgr. Zdeňka Brože, bytem Šumperk, uvolněným starostou města Šumperka.

7/14 1. místostarosta města

volí
RNDr. Jana Přichystala, bytem Šumperk, uvolněným 1. místostarostou města Šumperka.

8/14 2. místostarosta města

volí
Mgr. Tomáše Spurného, bytem Šumperk, uvolněným 2. místostarostou města Šumperka. 

9/14 Rada města Šumperka

volí
další členy rady města Šumperka: Ing. Jiřího Gondu, Ing. Mgr. Jana Havlíčka, JUDr. Michaela 
Kohajdu, Ph.D., Ing. Zdeňka Muroně, PaedDr. Milana Poláška, Ing. Alenu Šmotkovou.

10/14 Finanční výbor

volí
předsedu finančního výboru Ing. Františka Mertu, bytem Šumperk.

11/14 Kontrolní výbor

volí
předsedu kontrolního výboru Pavla Horáka, bytem Šumperk.

12/14 Finanční výbor

ukládá
předsedovi finančního výboru předložit návrh na složení finančního výboru. Počet členů 
maximálně 11.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: Ing. Merta
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13/14 Kontrolní výbor

ukládá
předsedovi kontrolního výboru předložit návrh na složení kontrolního výboru. Počet členů 
maximálně 11.

Termín: 13.11.2014
Zodpovídá: p. Horák

14/14 Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti

určuje
v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1. místostarostu zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti, kdy jedná a rozhoduje ve 
všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. V případě nepřítomnosti starosty a současně
1. místostarosty jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi,
2. místostarosta.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

15/14 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, v platném znění, a v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva takto:
člen zastupitelstva města    870,-- Kč
člen rady města 2.550,-- Kč
předseda výboru ZM (kteří jsou členy ZM) 2.350,-- Kč
předseda komise RM (kteří jsou členy ZM) 2.350,-- Kč
člen výboru ZM (kteří jsou členy ZM)    300,-- Kč
člen komise RM (kteří jsou členy ZM)    300,-- Kč

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

16/14 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

stanoví,
že neuvolněným členům zastupitelstva je poskytována stanovená finanční odměna měsíčně.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub



ZM 1 – 31.10.2014

4

17/14 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

stanoví
v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou 
poskytovat ode dne 1. 11. 2014.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 
slibu.
V případě nového zvolení do funkce, popř. při personální změně na obsazení jednotlivých 
funkcí (předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet 
ode dne účinnosti zvolení do této funkce.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

18/14 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

stanoví
v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

19/14 Časový a obsahový program schůzí rady města na období od 31. 10. 2014
do 31. 12. 2014

bere na vědomí
časový a obsahový program schůzí rady města na období od 31. 10. 2014 do 31. 12. 2014.

20/14 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na období
od 31. 10. 2014 do 31. 12. 2014

schvaluje
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na období od 31. 10. 2014
do 31. 12. 2014.

Termín: 31.10.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

Mgr. Zdeněk Brož v. r. RNDr. Jan Přichystal v. r.
       starosta               1. místostarosta




