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Naše čj.: MUSP 120828/2021 

Naše sp. zn.: 119126/2021 TAJ/IVNO *MUSPX02CVF1Z* 

 

U S N E S E N Í  

z 25. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 4. 11. 2021 

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. 

 

798/21 Změna č. 5 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

pořízení Změny č. 5 Územního plánu Šumperk na návrh fyzické nebo právnické osoby dle § 6 

odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění, a to zkráceným způsobem dle § 55 a § 55b 

stavebního zákona, s obsahem: prověření změny uspořádání území, trasování ploch veřejných 

prostranství a dopravní infrastruktury mezi ulicemi Šumavskou a Bratrušovskou, a s tím 

související změny hranic ploch a úpravy podmínek etapizace. 

 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

799/21 Změna č. 5 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

podání žádosti o pořízení Změny č. 5 Územního plánu Šumperk k Městskému úřadu Šumperk, 

odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk, dle § 6 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění. 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

800/21 Změna č. 5 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci bytových domů, prodejny LIDL 

a revitalizace na ul. Šumavské v Šumperku mezi smluvními stranami městem Šumperkem, 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, společností Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 

1359/11, Praha, PSČ 158 00, IČO 26178541, a společností Byty Šumavská s. r. o., Jílová 

1550/1, Šumperk, IČO 08419451, jejímž předmětem je stanovení podmínek a závazků 

smluvních stran při přípravě a realizaci projektů – bytové domy, prodejna LIDL a revitalizace 

ulice Šumavská. 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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801/21 Změna č. 5 Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci bytových domů, rodinných domů 

a příslušného zázemí mezi smluvními stranami městem Šumperkem, nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, Pozemky Šumperk s. r. o., Sokolovská 136d, Praha 8, PSČ 186 00, 

IČO 08271551, Agritec, výzkum, šlechtění a služby s. r. o., Zemědělská 2520/16, Šumperk, 

IČO 48392952, a L. V., Šumperk, jejímž předmětem je stanovení podmínek a závazků 

smluvních stran při přípravě a realizaci bytových domů, rodinných domů a příslušného zázemí. 

 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

802/21 Změna č. 2b Územního plánu Šumperk 

bere na vědomí 

vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního plánu dle předloženého 

materiálu. 

 

 

803/21 Změna č. 2b Územního plánu Šumperk 

schvaluje 

rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny územního plánu dle předloženého 

materiálu. 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

804/21 Změna č. 2b Územního plánu Šumperk 

vydává 

Změnu č. 2b Územního plánu Šumperk formou opatření obecné povahy č. 1/2021 dle § 43 

odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 

 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

805/21 Změna č. 3 Územního plánu Šumperk 

vydává 

Změnu č. 3 Územního plánu Šumperk formou opatření obecné povahy č. 2/2021, dle § 43 

odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 

 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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806/21 Změna č. 4 Územního plánu Šumperk 

vydává 

Změnu č. 4 Územního plánu Šumperk formou opatření obecné povahy č. 3/2021 dle § 43 

odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 

 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

807/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 664/21, 665/21, 703/21, 713/21, 715/21, 747/21, 748/21, 

750/21, 751/21, 754/21, 759/21, 760/21, 762/21, 773/21, 776/21, 777/21, 780/21, 

781/21, 782/21, 783/21, 784/21, 787/21, 794/21 

 

 

 

808/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

   749/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   752/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   753/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   756/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

809/21 Časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2022 

bere na vědomí 

časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2022. 

 

 

 

810/21 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2022 

schvaluje 

časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2022. 

 

Termín: 04.11.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 
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811/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – podmínky, smlouvy 

schvaluje 

 

1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2022 

 

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2022 

 

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2022 

 

4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu pro rok 2022 

 

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2022 

 

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2022 

 

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 

 

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2022 

 

 

Termín: 04.11.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

812/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 - vyhlášení programu „Podpora 

neziskových akcí“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora neziskových akcí“. 

 

Termín: 04.11.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

813/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 - vyhlášení programu „Podpora 

celoroční činnosti“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora celoroční činnosti“. 

 

Termín: 04.11.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

814/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 - vyhlášení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora výkonnostního sportu“. 

 

Termín: 04.11.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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815/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 595/20 ze dne 29. 10. 2020 se spolkem Fotbalový klub Šumperk, z. s., Žerotínova 

1691/55, Šumperk, IČO 26999501, na spolufinancování investiční dotace – modernizace 

altánu na Tyršově stadionu - 2. etapa, (jež je součástí pozemku p.č. 1257/114 – sportoviště 

a rekreační plocha v k.ú. Šumperk), z rozpočtu města ve výši 200 tis. Kč na rok 2021, a to za 

následujících podmínek: 

 

1. Město Šumperk vydá, jakožto vlastník pozemku p.č. 1257/114 – sportoviště a rekreační 

plocha v k.ú. Šumperk, pro Fotbalový klub Šumperk, z. s., souhlas s vybudováním stavby. 

 

2. Fotbalový klub Šumperk, z. s., se zaváže, že při realizaci stavby budou respektovány 

bezpečnostně technické požadavky, zejména pak stavební zákon a další zákony a právní 

předpisy s tím související. 

 

3. Fotbalový klub Šumperk, z. s., v souvislosti s provedenou stavbou, kterou provede 

Fotbalový klub Šumperk, z. s., z poskytnuté dotace městem Šumperkem, z vlastních 

finančních prostředků, případně z finančních prostředků poskytnutými třetími osobami, 

nebude vůči městu Šumperku vznášet jakékoliv nároky na majetek vybudovaný z těchto 

prostředků či nároky na finanční vyrovnání těchto vynaložených finančních prostředků 

a po uplynutí doby udržitelnosti dotace poskytnuté Olomouckým krajem tuto stavbu 

a stavební úpravy jako celek bezplatně převede do vlastnictví města Šumperka. 

 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

 

Termín: 04.11.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

816/21 Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, o zákazu spalování suchých rostlinných 

materiálů 

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 na základě ustanovení § 16 odst. 5 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 

vyhlášku města Šumperka č. 7/2021, o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů, 

s účinností od 1. 1. 2022. 

Termín: 31.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

817/21 Plán zimní údržby 2021/2022 

bere na vědomí 

plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Šumperka pro zimní 

období 2021/2022 dle předloženého materiálu. 
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818/21 MJP - žádost o bezúplatný převod podílu 1/7 na p.č. 2193/7 v k.ú. Šumperk 

z vlastnictví ČR - ÚZSVM 

schvaluje 

požádání o bezúplatný převod vlastnického práva k podílu o velikosti ideální 1/7 pozemku 

p.č. 2193/7 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. pozemek se smíšenou stezkou 

pro pěší a cyklisty u areálu Benátky), včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví České 

republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ 128 00, IČO 69797111, do vlastnictví města Šumperka. 

V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedený podíl na pozemku 

převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené s ČR – Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

Termín: 31.03.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

819/21 MJP - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka 

pro rok 2022 – hala Věry Čáslavské 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy se spolkem TJ Šumperk, z. s., se sídlem Žerotínova 1691/55, Šumperk, 

IČO 14617790, na spolufinancování rekonstrukce sportovní haly Věry Čáslavské v areálu 

Tyršova stadionu (budova č.p. 1691 – stavba občanského vybavení, jež je součástí pozemku 

st.p.č. 1918 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk) – 2. etapa z rozpočtu města ve výši 

1.300 tis. Kč na rok 2022, a to za následujících doplňujících podmínek: 

 

1. Město Šumperk, jakožto vlastník pozemku st.p.č. 1918 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 

Šumperk, jehož součástí je budova čp. 1691 – stavba občanského vybavení (sportovní hala 

Věry Čáslavské v areálu Tyršova stadionu), vydá pro TJ Šumperk, z. s., souhlas s technickým 

zhodnocením a stavebními úpravami. 

 

2. TJ Šumperk, z. s., se zaváže, že při realizaci technického zhodnocení budou respektovány 

bezpečnostně technické požadavky, zejména pak stavební zákon a další zákony a právní 

předpisy s tím související. 

 

3. TJ Šumperk, z. s., v souvislosti s provedeným technickým zhodnocením, které provede 

TJ Šumperk, z. s., z poskytnuté dotace městem Šumperkem, z vlastních finančních prostředků, 

případně z finančních prostředků poskytnutými třetími osobami, nebude vůči městu Šumperku 

vznášet jakékoliv nároky na majetek vybudovaný z těchto prostředků či nároky na finanční 

vyrovnání těchto vynaložených finančních prostředků a po uplynutí doby udržitelnosti dotace 

poskytnuté Olomouckým krajem toto technické zhodnocení a stavební úpravy jako celek 

bezplatně převede do vlastnictví města Šumperka. 

 

4. Dotace z rozpočtu města Šumperka ve výši 1.300 tis. Kč bude proplacena TJ Šumperk, z. s., 

po prokázaném profinancování dotačních finančních prostředků poskytnutých Olomouckým 

krajem v termínu do 30. 6. 2022. 

 

Termín: 30.06.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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820/21 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 11. 2021, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucími kupujícími 

M. a J. V., Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě budoucí kupující 

prohlásí, že nepožadují navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této 

složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnali s V. B., Pískov. 

Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s V. B., Pískov, a to za stejných podmínek 

s účinností od 1. 12. 2021. 

 

Termín: 31.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

821/21 MJP - prodej části pozemku p.č. 1329/3 v k.ú. Horní Temenice (or. za točkou 

autobusu v Temenici) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 27. 9. 2021  do 13. 10. 2021 dle usnesení rady města č. 3359/21 ze dne 23. 9. 2021, 

prodej části p.p.č. 1329/3 o výměře 61 m2, dle GP zak. č. 1141-724/2021 se jedná 

o pozemky p.č. 1329/4 o výměře 34 m2 a pozemek p.č. 1329/5 o výměře 27 m2, vše v k.ú. 

Horní Temenice. 

 

Kupující: V. B., Šumperk – p.p.č. 1329/5 

    D. M., Šumperk – p.p.č. 1329/4 

Podmínky: 

- účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů – rozšíření zahrady 

- kupní cena: 300,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovené zákonné povinnosti 

- kupující uhradí za užívání pozemku 3 roky nájemného zpětně v celkové výši 915,-- Kč 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek 

za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- prodávající si vyhrazuje od prodeje nově označených pozemků odstoupit v případě, pokud 

nebude vydán odborem výstavby souhlas k dělení pozemku 

 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

822/21 MJP - uzavření souhlasného prohlášení ohledně pozemku p.č. 1184/7 v k.ú. Šumperk 

(pozemek u úřadovny na ulici Lautnerově) 

neschvaluje 

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1184/7 v k.ú. 

Šumperk, kterým by vlastník pozemku město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

uznal, že vlastník sousedního pozemku p.č. 1171/1 v k.ú. Šumperk L. K., Šumperk, užíval 

pozemek p.č. 1184/7 v k.ú. Šumperk v dobré víře po dobu dvojnásobně delší než 10 let a že 

jej tedy vydržel podle ustanovení § 1095 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Termín: 30.11.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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823/21 MJP - prodej části pozemku p.č. 1122/3 v k.ú. Šumperk (or. ul. Sportovní) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 20. 7. 2021 do 5. 8. 2021 dle usnesení rady města č. 3217/21 ze dne 15. 7. 2021, prodej 

části p.p.č. 1122/3 o výměře 16 m2, dle GP zak. č. 7352-590/2021 pozemek označen p.č. 

1122/26 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: M. K., Šumperk 

 

 Podmínky: 

- účel prodeje: náprava skutečného užívání – oplocení pozemku 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovené zákonné povinnosti odvodu 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek 

za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

824/21 MJP - zrušení předkupního práva na pozemku p.č. 460/10 v k.ú. Šumperk 

(or. za domem Vančurova 9) 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení předkupního práva mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako oprávněným z předkupního práva a I. T., Šumperk, jako 

povinným z předkupního práva, a to k části pozemku p.č. 460/10 o výměře 20 m2 v k.ú. 

Šumperk. Geometrický plán na rozdělení pozemku p.č. 460/10 v k.ú. Šumperk i správní 

poplatek za výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí povinný z předkupního 

práva. 

 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

825/21 MJP - zrušení předkupního práva na pozemku p.č. 460/10 v k.ú. Šumperk 

(or. za domem Vančurova 9) 

neschvaluje 

uzavření dohody o zrušení předkupního práva mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako oprávněným z předkupního práva a I. T., Šumperk, jako 

povinným z předkupního práva, a to k celému pozemku p.č. 460/10 o výměře 103 m2 v k.ú. 

Šumperk. 

 

Termín: 04.11.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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826/21 MJP - prodej pozemků p.č. 400/11, p.č. 400/12 a části p.p.č. 400/13 v k.ú. Dolní 

Temenice (or. za bývalou LPG stanicí mezi Šumperkem a Bratrušovem) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 27. 9. 2021 do 13. 10. 2021 dle usnesení rady města č. 3396/21 ze dne 23. 9. 2021, 

prodej pozemků p.č. 400/11 o výměře 126 m2, p.č. 400/12 o výměře 113 m2 a části 

pozemku p.č. 400/13 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Dolní Temenice za podmínek: 

 

- účel prodeje:  pastviny pro koně a zázemí 

- kupující: S. a L. V., Šumperk 

- kupní cena: dle znaleckého posudku + DPH v případě stanovení zákonné povinnosti 

odvodu 

- kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 400/13 

v k.ú. Dolní Temenice 

- kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

- kupující uhradí náklady související se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

- prodej části pozemku p.č. 400/13 v k.ú. Dolní Temenice je podmíněn vydáním souhlasu 

stavebního úřadu s dělením tohoto pozemku 

 

Termín: 31.05.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

827/21 MJP - směna pozemků v k.ú. Šumperk v areálu Nemocnice Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 27. 9. 2021 do 13. 10. 2021 dle usnesení rady města č. 3397/21 ze dne 23. 9. 2021, 

směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání za podmínek: 

 

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

budou převedeny do vlastnictví spol. Nemocnice Šumperk a. s., se sídlem Nerudova 

640/41, Šumperk, IČO 47682795, část p.p.č. 578/1 o výměře 1 m2 (dle geometrického 

plánu č. 7301-115/2021 díl „e“), část p.p.č. 578/8 o výměře 34 m2 (dle geometrického 

plánu č. 7301-115/2021 díl „c“) a část p.p.č. 578/9 o výměře 11 m2 (dle geometrického 

plánu č. 7301-115/2021 díl „d“) vše v k.ú. Šumperk 

- z vlastnictví spol. Nemocnice Šumperk a. s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, 

IČO 47682795, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku st.p.č. 2509/2 o výměře 2 m2 (dle 

geometrického plánu č. 7301-115/2021 díl „b“) v k.ú. Šumperk 

- směna pozemků proběhne s finančním vyrovnáním, hodnota všech směňovaných 

nemovitostí je 400,-- Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne 

povinnost DPH odvést 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila spol. Nemocnice Šumperk a. s. 

- náklady související se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitost budou 

hrazeny společně, každá strana uhradí 1/2 

 

 

Termín: 31.03.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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828/21 Investiční dotace – pořízení elektrické akumulační rolby 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 595/20 zde dne 

29. 10. 2020. 

 

Příjemce: Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, 

IČO 65138163 

Zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem, předsedou správní rady 

Účel použití: pořízení nové elektrické akumulační rolby 

Výše částky: 1.000.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace: do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:   do 31.01.2022 

 

 

Termín: 31.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

829/21 Statut sociálního fondu 

schvaluje 

statut sociálního fondu města Šumperka dle předloženého materiálu s účinností od 

1. 1. 2022. 

Termín: 31.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

830/21 Časový plán města Šumperka pro provádění opatření k Programu zlepšování kvality 

ovzduší zóna Střední Morava-CZ07; Aktualizace 2020 (akční plán) 

schvaluje 

časový plán města Šumperka pro provádění opatření k Programu zlepšování kvality ovzduší 

zóna Střední Morava-CZ07; Aktualizace 2020 (akční plán). 

 

Termín: 04.11.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

831/21 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 5/2021 z jednání finančního výboru dne 25. 10. 2021. 

 

 

 

832/21 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 21/2021 ze zasedání kontrolního výboru dne 19. 10. 2021 včetně zprávy z kontroly. 
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833/21 Finanční dar společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. 

neschvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 52.974,-- Kč společnosti Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje, a. s., sídlo Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, 

IČO 07686501, na činnost společnosti. 

Termín: 04.11.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 
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