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Spis. zn.: 110154/2014
č. j.: 110156/2014

U S N E S E N Í

z 3. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 11. 12. 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.

53/14 Časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2015

bere na vědomí
časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2015.

54/14 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2015

schvaluje
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2015.

Termín: 11.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

55/14 Rozpočtové provizorium

schvaluje
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium s účinností od
1. 1. 2015 do doby schválení rozpočtu města na rok 2015.

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

56/14 Rozpočtové provizorium

stanoví
v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria takto:
- na provozní a mzdové výdaje města, včetně příspěvkových organizací zřízených městem,

a organizacím na základě uzavřených platných smluvních vztahů uvolnit měsíčně max.
1/12 z posledního schváleného rozpočtu roku k datu 31. 12. 2014

- organizaci PONTIS Šumperk, o. p. s., uvolnit 1/6 ze schváleného rozpočtu roku 2014
- na úhradu stavebních prací realizovaných v Šumperské nemocnici a. s.
- na úhradu případné sankce, penále apod. uložené městu, jejichž neuhrazením by hrozily 

další  finanční výdaje
- uvolňování účelových finančních prostředků u dotovaných akcí
- uvolňovat finanční prostředky pouze na rozpracované investiční akce z roku 2014
- do doby schválení rozpočtu města nezahajovat nové investiční akce města

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož
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57/14 MJP - smlouva o věcném břemeni pro stavbu podzemního kabelového vedení 
veřejného osvětlení „Oprava mostu ev. č. 11-092b přes potok Temenec v obci 
Šumperk“ (or. lokalita při ul. Jesenické)

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
umístit a provozovat podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení v délce 18,02 m přes 
pozemek p.č. 1140/6 v k.ú. Šumperk, název stavby: „Oprava mostu ev. č. 11-092b přes potok 
Temenec v obci Šumperk“.
Povinný z věcného břemene:
JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 45/5, Zábřeh,
PSČ 789 01, IČO 00032433
Oprávněný z věcného břemene:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 1.982,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 108,-- Kč, vzniklý po započtení zálohy ve výši 2.090,--
Kč včetně DPH, zaplacené na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu VBb/0006/2010/Šv ze dne 4. 6. 2010, 
bude vyplacen zpět oprávněnému v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy, před vkladem věcného práva do KN

- oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.03.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

58/14 MJP - správa majetku - uzavření splátkového kalendáře

schvaluje
uzavřít dohodu o uznání dluhu a jeho zaplacení se Z. Š., Šumperk, bývalým nájemcem bytu
na výše uvedené adrese, za podmínek:
dlužná částka: 53.390,-- Kč
délka splatnosti: 60 měsíců 
výše splátky: min. 900,-- Kč
datum splátky: do 25. dne v měsíci
nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

59/14 MJP - správa majetku - uzavření splátkového kalendáře

schvaluje
uzavřít dohodu o uznání dluhu a jeho zaplacení s M. D., Šumperk, bývalým nájemcem bytu
na výše uvedené adrese, za podmínek:
dlužná částka: 51.979,-- Kč
délka splatnosti: 38 měsíců 
výše splátky: min. 1.400,-- Kč
datum splátky: k poslednímu dni v měsíci
nezaplacením, byť jediné splátky, se dluh stane splatným jako celek

Termín: 31.01.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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60/14 Areál Benátky - skatepark

schvaluje
realizaci akce „Skatepark v Šumperku“ v roce 2015.

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

61/14 Areál Benátky - skatepark

ukládá RM
zapracovat 8 mil. Kč do rozpočtu 2015 na výstavbu Skateparku v Šumperku a přístupového 
chodníku.

Termín: 29.12.2014
Zodpovídá: Mgr. Brož

62/14 Náhrada ušlého výdělku

schvaluje
neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, jako 
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce pro rok 2015 paušální částku
9.500,-- Kč za kalendářní rok.

Termín: 01.01.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

63/14 Statut fondu na úpravu zevnějšku

schvaluje
Statut fondu na úpravu zevnějšku s účinností od 1. 1. 2015.

Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

64/14 Kontrolní výbor

volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
Bc. Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou, Mgr. Martinu Nimmrichterovou, Ing. Martu Novotnou, 
Martina Janíčka, Ing. Pavla Vilímka, Bc. Lucii Novákovou, Ing. Luboše Cekra, Ladislava Seböka, 
Ing. Jakuba Jirgla a Ing. Josefa Kopu členy kontrolního výboru s účinností od
11. 12. 2014.

Termín: 11.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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65/14 Kontrolní výbor

stanoví,
že členům kontrolního výboru zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, 
bude finanční odměna náležet s účinností od 11. 12. 2014.
Při personální změně v obsazení bude odměna náležet ode dne účinnosti zvolení do této 
funkce.

Termín: 11.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

66/14 Jednací řád finančního výboru města Šumperka

schvaluje
Jednací řád finančního výboru města Šumperka s účinností od 11. 12. 2014.

Termín: 11.12.2014
Zodpovídá: PaedDr. Holub

67/14 Stanovisko představenstva PMŠ, a. s., k věci „Neplnění nájemní smlouvy hotel Sport“

bere na vědomí
stanovisko představenstva PMŠ, a. s., k věci „Neplnění nájemní smlouvy hotel Sport“.

68/14 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 1/2014 z jednání finančního výboru dne 1. 12. 2014.

69/14 Odpovědi na interpelace a připomínky 

bere na vědomí
odpovědi na interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 27. 11. 2014.

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




