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Spis. zn.: 52987/2015
č. j.: 52991/2015

U S N E S E N Í

z 9. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 18. 6. 2015

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.

215/15 Kontrola plnění usnesení

schvaluje
kontrolu usnesení ZM č. 80/15, 83/15, 93/15, 145/15, 156/15, 163/15, 167/15, 181/15, 
185/15, 188/15, 189/15, 191/15, 192/15, 193/15, 194/15, 195/15, 213/15, 214/15

216/15 Časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2015

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

217/15 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2015

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

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

218/15 Plnění investiční výstavby k 31. 5. 2015

schvaluje
plnění plánu investiční výstavby k 31. 5. 2015.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

219/15 Plnění daňových a nedaňových příjmů města Šumperka

bere na vědomí
plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31. 5. 2015.
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220/15 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení dotačního programu „Výkonnostní
sport“

schvaluje
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

- přidělení finančních částek nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka 
na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z programu 
„Výkonnostní sport“ pro rok 2015, dle přílohy č. 1.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

221/15 Stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2014

bere na vědomí
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2014.

222/15 Hospodaření s komunálním odpadem – hodnocení roku 2014 a rozpočet na rok 
2015 ve městě Šumperku

bere na vědomí

- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014

- rozpočet hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálním odpadů na rok 2015

223/15 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na území města Šumperka a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím 
na území města Šumperka (vyhláška o odpadech)

vydává
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
a na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, 
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města Šumperka a systém nakládání se stavebním 
odpadem vznikajícím na území města Šumperka (vyhláška o odpadech), s účinností
od 1. 9. 2015.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub
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224/15 Rozpočtový výhled města Šumperka

schvaluje
rozpočtový výhled města Šumperka na léta 2016-2017 dle předloženého materiálu.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

225/15 Rozpočtová opatření města Šumperka číslo V roku 2015

schvaluje
rozpočtová opatření města Šumperka číslo V roku 2015:
příjmy ve výši:     4.000 tis. Kč
výdaje ve výši:     2.900 tis. Kč

příjmy celkem: 498.759 tis. Kč
výdaje celkem: 607.824 tis. Kč

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 616.821 tis. Kč
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem: 615.389 tis. Kč

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Brož

226/15 MJP - dar vyprošťovacího stroje Správě silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace – změna v označení obdarovaného

schvaluje
uzavření darovací smlouvy, kterou město Šumperk daruje do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Lipenská 
120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399 - středisko Muzeum silnic ve Vikýřovicích
u Šumperka vyprošťovací stroj VT 55A, inventární číslo: MUSPH0007WVO, evidenční číslo: 
0033/131, v evidované ceně: 137.000,-- Kč. Účel darovací smlouvy: doplnění sbírkového 
fondu Muzea silnic ve Vikýřovicích. 

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

227/15 MJP - EKOZIS s. r. o. smlouva o smlouvě budoucí kupní č. OBCH/0073/2012 -
prodloužení termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy (lokalita Hrabenovská 
v Šumperku)

schvaluje
změnu usnesení zastupitelstva města č. 693/12 ze dne 20. 9. 2012, týkající se budoucího 
odkupu části pozemku p.č. 102/1 a díla vybudované komunikace, chodníků, parkovacího stání 
a zelených pásů v k.ú. Horní Temenice. Změna spočívá v prodloužení původního termínu pro 
uzavření vlastní kupní smlouvy, a to z termínu 30. 6. 2014 na nový termín 30. 6. 2019 a dále 
v úpravě kupní ceny tak, že nově bude kupní cena stanovena částkou 1.000,-- Kč k celku + 
příslušná sazba DPH (cena za pozemky činí částku 500,-- Kč + DPH, cena za inženýrské sítě 
činí částku 200,-- Kč + DPH, cena za dílo místní komunikace činí částku 300,-- Kč + DPH).
V ostatním se usnesení zastupitelstva č. 693/12 ze dne 20. 9. 2012 nemění a zůstává 
v platnosti.

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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228/15 MJP - smlouva o poskytnutí dotace na investiční akci „Střední škola železniční, 
technická a služeb, Šumperk – Výměna oken a úprava fasády“

ruší
usnesení zastupitelstva města č. 769/12 ze dne 20. 12. 2012 a usnesení zastupitelstva 
města č. 107/15 ze dne 19. 2. 2015, a to z důvodu přijetí nového usnesení.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

229/15 MJP - smlouva o poskytnutí dotace na investiční akci „Střední škola železniční, 
technická a služeb, Šumperk – Výměna oken a úprava fasády“

schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 ,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), a to příjemci 
Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 01, IČO 60609460. 
Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada nákladů na investiční akci „Střední škola 
železniční, technická a služeb, Šumperk – Výměna oken a úprava fasády“.

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

230/15 MJP - smlouva o společném postupu se společností EPCOS s. r. o. – výstavba 
protihlukové stěny

ruší
usnesení zastupitelstva města č. 199/15 ze dne 23. 4. 2015 z důvodu přijetí nového 
usnesení.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

231/15 MJP - smlouva o společném postupu se společností EPCOS s. r. o. – výstavba 
protihlukové stěny

schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu uzavřenou mezi městem Šumperkem a společností 
EPCOS s. r. o., se sídlem Feritová 1, Šumperk, PSČ 787 15, IČO 25569341, týkající se 
spolufinancování stavby objektu SO 702 protihluková stěna km 0,100 – km 0,460, v případě  
realizace stavby I/44 Bludov – obchvat organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že každá 
ze smluvních stran investuje ze svých prostředků maximálně částku 2 mil. Kč bez DPH, dle 
předloženého materiálu.

Termín: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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232/15 MJP - nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu 
dešťové kanalizace, investiční akce města Šumperka „Komunikace
Za Hniličkou“

schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem 
Šumperkem a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČO 70960399, 
týkající se vydání souhlasu s umístěním a stanovení podmínek realizace stavby dešťové 
kanalizace na pozemku ve vlastnictví Olomouckého kraje p.č. 1333 v k.ú. Horní Temenice 
(silnice III. třídy – komunikace ul. Bohdíkovské), v rámci investiční akce města Šumperka
„Komunikace Za Hniličkou“, dle předloženého materiálu.

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

233/15 MJP - smlouva o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti pro stavbu místní 
komunikace 

schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívajícího v povinnosti 
vlastníků pozemků p.č. 108/59 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 17 m2

(odděleného dle GP č. 867-593/2013 z pozemku p.č. 858/7) a p.č 108/60 ostatní 
plocha/ostatní komunikace o výměře 15 m2 (odděleného dle GP 867-593/2013 z pozemku 
p.č. 858/6), vše v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, trpět umístění stavby místní 
komunikace, její údržbu a opravy.
Povinní z věcného břemene: V. V., A. W., D. V., Šumperk
Oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk,
IČ0 00303461
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene:
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
- věcné břemeno se zřizuje bezúplatně
- město Šumperk jako oprávněný z věcného břemene se ve smlouvě zaváže zachovat 

stavbu místní komunikace v podobě, v jaké je ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene, zejména zachovat neomezený přístup a příjezd k pozemkům p.č. 858/7, p.č. 
858/6, p.č. 108/59 a p.č. 108/60, vše v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk (např. 
nebude vybudováno oplocení, nebude zabudován vysoký obrubník apod.)

- náklady za vyhotovení GP uhradilo město Šumperk
- oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek ve výši 1.000,-- Kč za vklad

věcného břemene do katastru nemovitostí

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

234/15 MJP - prodej pozemku p.č. 481/10 v k.ú. Šumperk (za bývalou prodejnou Mountfield)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 12. 5. 2015 do 28. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 605/15 ze dne 7. 5. 2015, prodej 
pozemku p.č. 481/10 o výměře 10 m2 v k.ú. Šumperk (včetně zpevněných ploch),
za podmínek:
- kupující: I. O., Štěpánov, a D. O., Štěpánov
- účel prodeje: zázemí k budově č. p. 2621 stojící na st.p.č. 4540 v k.ú. Šumperk 
- kupní cena: 600,-- Kč/m2 včetně asfaltového povrchu
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- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

- kupující uhradí správní poplatek za zápis práva do KN

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

235/15 MJP - vrácení pozemků p.č. 552/1, p.č. 581/1 v k.ú. Dolní Temenice Státnímu 
pozemkovému úřadu ČR dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. 
(lokalita za domovem důchodců)

bere na vědomí
výzvu Státního pozemkového úřadu k vrácení pozemků a schvaluje bezúplatný převod 
pozemků p.č. 552/1 a p.č. 581/1 v k.ú. Dolní Temenice zpět do vlastnictví ČR - Státního 
pozemkového úřadu dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.

236/15 MJP - odkoupení pozemků p.č. 1845/2, p.č. 1845/3 v k.ú. Šumperk – oznámení Lesy 
ČR s. p. o výběrovém řízení (lokalita „Panorama“ při hranici k.ú. Vikýřovice)

schvaluje
neúčast města Šumperka na vyhlášeném výběrovém řízení vlastníka Lesy ČR s. p., jehož 
předmětem je prodej pozemků p.č. 1845/2 o výměře 4 164 m2 a p.č. 1845/3 o výměře
1 265 m2, vše v k.ú. Šumperk, za minimální kupní cenu ve výši 500.500,-- Kč.

Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

237/15 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1713/1 o výměře 668 m2 a p.p.č. 1713/4 o výměře
210 m2, oba v k.ú. Šumperk

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 15. 4. 2015 do 4. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 512/15 ze dne 9. 4. 2015, příslib 
prodeje p.p.č. 1713/1 o výměře 668 m2 a p.p.č. 1713/4 o výměře 210 m2, oba v k.ú. 
Šumperk, za podmínek:
- účel prodeje: k podnikání – vymezený prostor k objektu na st.p.č. 5650 v k.ú. Šumperk
- budoucí kupující: R. M., Bratrušov, jako budoucí vlastník st.p.č. 5650 jehož součástí je 

stavba občanského vybavení s č. p. 2859 Šumperk
- kupní cena: 400,-- Kč/m2, kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy budoucí 

kupní
- budoucí kupující je povinen strpět již sjednané věcné břemeno spočívající v právu stezky

a cesty pro vlastníky p.p.č. 1713/9 v k.ú. Šumperk
- budoucí kupující je povinen dodržet sjednané podmínky pro zřízení práva služebnosti 

stezky a cesty přes p.p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk k p.p.č. 1713/2 a 1713/3, oba v k.ú. 
Šumperk, které jsou dány usnesením rady města č. 513/5 ze dne 9. 4. 2015

- kupní smlouva bude uzavřena po schválení v zastupitelstvu města, a to na základě 
zapsaného vlastnického práva ke st.p.č. 5650 v k.ú. Šumperk, jehož součástí je stavba
a po zápisu vkladu služebnosti cesty a stezky přes pozemek p.č. 1713/1 v k.ú. Šumperk 
pro vlastníky p.p.č. 1713/3 a 1713/2 v k.ú. Šumperk, nejpozději do 30. 11. 2015

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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238/15 MJP - prodej části p.p.č. 1354/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Šumperk (or. řadové 
garáže lokalita Javoříčko, Blanická)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 12. 5. 2015 do 28. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 601/15 ze dne 7. 5. 2015, budoucí 
prodej části p.p.č. 1354/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:
- kupní cena: 1.725,-- Kč/m2, včetně DPH
- kupující: S. a D. Ch., Šumperk
- kupující uhradí 70 % kupní ceny při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní s tím, že 

kupní cena bude doplacena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy
- účel prodeje: výstavba garáže
- stavebník předloží souhlas nebo pravomocné rozhodnutí o umístění stavby nejpozději do 

30. 6. 2016, pokud nebude předloženo, vlastník p.p.č. 1354/1 si sjednává právo 
odstoupit od záměru prodat část pozemku p.č. 1354/1 v k.ú. Šumperk

- hrubá stavba garáže bude postavena nejpozději do 31. 12. 2016, pro případ nesplnění 
termínu se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10.000,-- Kč

- vlastnické právo do katastru nemovitostí bude převedeno po dokončení hrubé stavby 
garáže, nejpozději do 30. 4. 2017

- v rámci stavby garáže na své náklady stavebník přemístí stávající rozvaděč
- budoucí kupující na své náklady odstraní stávající rampu a pozemek vyklidí
- po odsouhlaseném projektu odborem RUI bude uzavřena se stavebníkem smlouva 

s právem provést stavbu
- budoucí kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

239/15 MJP - prodej části p.p.č. 1328/2, dle GP p.p.č. 1328/3 o výměře 57 m2 v k.ú. Horní 
Temenice (horní část Temenice před točkou MHD)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 15. 4. 2015 do 4. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 511/15 ze dne 9. 4. 2015, prodej 
části p.p.č. 1328/2 o výměře 57 m2, dle GP p.p.č. 1328/3 o výměře 57 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, za podmínek:
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů
- kupující: L. a J. K., Šumperk
- kupní cena: 300,-- Kč/m2, bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na oddělení části 

pozemku
- kupující uhradí kolek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí

Termín: 31.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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240/15 MJP - směna části p.p.č. 1327/3 za část p.p.č. 161, oba v k.ú. Horní Temenice

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 15. 4. 2015 do 4. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 514/15 ze dne 9. 4. 2015, směnu
pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to formou směnné smlouvy
s finančním vyrovnáním za podmínek:
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převedena do vlastnictví M. a J. K., Šumperk, část pozemku p.č. 1327/3, dle GP 
p.p.č. 1327/4 o výměře 17 m2 v k.ú. Horní Temenice, přičemž hodnota směňovaných 
pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 300,-- Kč/m2

- z vlastnictví M. a J. K., Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku p.č. 161, dle GP p.p.č. 
161/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Horní Temenice, přičemž hodnota směňovaných pozemků je 
stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 300,-- Kč/m2

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 300,-- Kč/m2, 
úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků hradí
M. a J. K., správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí budou 
hrazeny společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou

- směnná smlouva bude předložena ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí po 
zrušení zástavních práv smluvních na p.p.č. 161/2 v k.ú. Horní Temenice

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

241/15 MJP - prodej části p.p.č. 213/5 o výměře 265 m2 a p.p.č. 213/7 o výměře 5 m2,
oba v k.ú. Horní Temenice (or. naproti kapličce v Temenici – lokalita plánované 
výstavby rodinných domů „Za Hniličkou“)

schvaluje
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem
od 15. 4. 2015 do 4. 5. 2015 dle usnesení rady města č. 510/15 ze dne 9. 4. 2015, prodej 
části p.p.č. 213/5 o výměře 265 m2, dle GP díl „a“ p.p.č. 213/5 o výměře 71 m2 a díl „b“
o výměře 194 m2 a p.p.č. 213/7 o výměře 5 m2, oba v k.ú. Horní Temenice, za podmínek:
- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů
- kupující: M. a I. B., Šumperk, díl „a“ p.p.č. 213/5 v k.ú. Horní Temenice

         L. a L. P., Šumperk,  díl „b“ p.p.č. 213/5 a p.p.č. 213/7, oba v k.ú. Horní 
         Temenice

- kupní cena: 200,-- Kč/m2, bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru

Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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242/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 138/15 ze dne 19. 3. 2015 o poskytnutí státního příspěvku 
z Programu regenerace MPZ 2015 v částce:

- z 442.000,-- Kč na 432.000,-- Kč společnosti PPP Český Real, a. s, Krátká 285/3, 
Šumperk, na obnovu čelní fasády, oken, pískovcového soklu a mříží do ul. Langrovy, 
Společenský – dělnický dům, Langrova 8, Šumperk

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

243/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 140/15 ze dne 19. 3. 2015 o poskytnutí státního příspěvku 
z Programu regenerace MPZ 2015 v částce:

- z 262.000,-- Kč na 260.000,-- Kč městu Šumperku na restaurování meteorologického 
altánku v Jiráskových sadech, Šumperk

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

244/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 141/15 ze dne 19. 3. 2015 o poskytnutí státního příspěvku 
z Programu regenerace MPZ 2015 v částce:

- ze 143.000,-- Kč na 149.000,-- Kč městu Šumperku na restaurování sochy Evangelisty 
Marka, Kostelní náměstí, Šumperk

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

245/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 142/15 ze dne 19. 3. 2015 o poskytnutí státního příspěvku 
z Programu regenerace MPZ 2015 v částce:

- ze 156.000,-- Kč na 162.000,-- Kč městu Šumperku na restaurování sochy Evangelisty 
Matouše, Kostelní náměstí, Šumperk

Termín: 31.12.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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246/15 Program regenerace MPZ na rok 2015

schvaluje
vzorovou smlouvu pro Program regenerace MPZ.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

247/15 Charita Šumperk – navýšení dotace

schvaluje
změnu usnesení ZM č. 1129/14 ze dne 27. 2. 2014 spočívající v navýšení dotace organizaci 
Charita Šumperk, Jeremenkova 7, Šumperk, IČO 48005894, z částky 861.000,-- Kč na částku 
881.000,-- Kč.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

248/15 Nadační fond Centrum bakalářských studií – darovací smlouva

schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 
bakalářských studií dle předloženého materiálu.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

249/15 Vize Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Doris Šumperk, Komenského 9, Šumperk, IČO 00852082

schvaluje
vizi Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk, Komenského 9, Šumperk, IČO 00852082.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal

250/15 Koncepce provozu informačního centra v Šumperku

schvaluje
koncepci provozu informačního centra v nebytových prostorách Divadla Šumperk, s. r. o.,
od 1. 1. 2016.

Termín: 18.06.2015
Zodpovídá: RNDr. Přichystal
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251/15 Rezignace na přísedící Okresního soudu v Šumperku

bere na vědomí
rezignaci R. K., Šumperk, na přísedící u Okresního soudu v Šumperku. V souladu s § 98
odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů,
v platném znění, funkce zanikne dnem 19. 6. 2015.

252/15 Petice proti změně územního řízení a stavbě (lokalita Hrabenovská)

bere na vědomí
petici občanů proti změně územního řízení a stavbě.

253/15 Zveřejňování seznamu uhrazených faktur

ukládá RM
realizovat zveřejňování seznamu uhrazených faktur do 50 tis. Kč městem na webových 
stránkách města, a to měsíčně vždy k pátému následujícího měsíce, počínaje měsícem 
červencem roku 2015 v kumulaci od počátku roku do konce příslušného období a vždy za 
příslušný rok. Údaje budou ve formátu pdf. Účinnost od 1. 7. 2015.
Seznam uhrazených faktur musí minimálně obsahovat tyto údaje: evidenční číslo faktury,
IČO dodavatele, číslo faktury dodavatele, název dodavatele, popis, datum evidence, datum 
doručení, datum splatnosti, celková částka.

Termín: 01.07.2015
Zodpovídá: Mgr. Spurný

254/15 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 6/2015 z jednání finančního výboru dne 4. 5. 2015.

255/15 Zápis z finančního výboru

bere na vědomí
zápis č. 7/2015 z jednání finančního výboru dne 1. 6. 2015.

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



Příloha č. 1 usnesení č. 220/15 z 9. zasedání ZM dne 18. 6. 2015

POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
název právnické osoby adresa zástupce žadatele ČÁSTKA ČÁSTKA

8 TJ Šumperk  družstvo basketbalu - muži Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 14617790 100 000 70 000

9 TJ Šumperk  družstvo basketbalu - ženy Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 14617790 90 000 70 000

11 TJ Šumperk  oddíl házené - muži Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 14617790 85 800 70 000

21 FbC Asper Šumperk, o.s. florbalový klub - muži a junioři nám. Jana Zajíce 2832/11, 787 01 Šumperk Mrázek Ondřej 26550881 90 000 70 000
31 Fotbal Šumperk, s.r.o. fotbal - muži Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Dostál Vladimír 27847861 560 000 300 000

32 Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK, o.s. fotbal - dorost  U19, U17 Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 320 000 290 000

33 Fotbalový klub SAN-JV ŠUMPERK, o.s. fotbal - starší žáci U15, U14 Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 240 000 190 000

34 Hokejový Klub HOKEJ Šumperk 2003, o.s. družstvo hokeje - mladší dorost, starší dorost, junioři Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr Ing. 68318073 545 000 350 000
35 Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o.s. družstvo hokeje  -  mladší dorost, starší žáci Žerotínova 55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr Ing. 00494917 1 099 000 650 000

SOUČTY 3 129 800 2 060 000

čí
sl

o

název oblasti IČO 

Dotace na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu nad 50 tis. Kč

               (kompetence ZM)




