
 

1|15 

ZM 26 – 09.12.2021 

 

 

 

Naše čj.: MUSP 134004/2021 

Naše sp. zn.: 126846/2021 TAJ/IVNO *MUSPX02DD2DV* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 26. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 9. 12. 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. 

 

 

834/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 786/21, 788/21, 790/21, 810/21, 811/21, 812/21, 813/21, 

814/21, 815/21, 822/21, 825/21, 830/21, 833/21 

 

 

835/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

   785/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   789/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   791/21 do 28.02.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   792/21 do 28.02.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

836/21 Rozpočet města Šumperka na rok 2022 

schvaluje 

rozpočet města Šumperka na rok 2022 dle předloženého materiálu: 

příjmy rozpočtu celkem: 595.105 tis. Kč 

přebytek z minulých let:    95.400 tis. Kč 

 

výdaje rozpočtu celkem: 669.720 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů:     20.700 tis. Kč 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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837/21 Rozpočet města Šumperka na rok 2022 

schvaluje 

rozpočty fondů města Šumperka dle předloženého materiálu: 

sociální fond 

fond životního prostředí 

fond na úpravu zevnějšku 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

838/21 Rozpočet města Šumperka na rok 2022 

schvaluje 

v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2022, poskytnout (uvolnit) 

finanční prostředky z rozpočtu města Šumperka, vyjmenovaným právnickým osobám 

uvedených v rozpočtu města Šumperka na rok 2022. 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

839/21 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2020/2021 

bere na vědomí 

předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním v roce 2020/2021. 

 

 

840/21 Obecně závazná vyhláška č. 8/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 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 § 14 zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 

vyhlášku č. 8/2021, kterou se stanoví místní poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství, s účinností od 1. 1. 2022. 

Termín: 01.01.2022 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

841/21 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo XIV roku 2021: 

příjmy ve výši:    -16 200 tis. Kč 

výdaje ve výši:    -19 550 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  598 703 tis. Kč 

výdaje celkem:  720 289 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 789 776 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěrů celkem:   740 989 tis. Kč 
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Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

842/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 

Příjemce: Divadlo Šumperk, s. r. o., Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 

Zastoupený: MgA. Matějem Kašíkem 

Účel použití: na částečnou úhradu provozních náklad, které jsou spojeny s realizací 

kulturních, společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperku (náklady 

spojené s provozem budov, opravy, energie, mzdové náklady, náklady na 

honoráře umělců) 

Výše částky: 15.470.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.02.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

843/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811 /21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 

Příjemce: Divadlo Šumperk, s. r. o., Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 

Zastoupený: MgA. Matějem Kašíkem 

Účel použití  na pokrytí nákladů finančního leasingu nákladního automobilu 

Výše částky: 220.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

844/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811 /21 ze dne 

4. 11. 2021. 
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Příjemce: Dům kultury Šumperk, s. r. o., Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830 

Zastoupený: Mgr. Hanou Pískovou 

Účel použití: na úhradu nákladů – spotřeba materiálu, energie, mzdy a odvody, nájemné 

budovy souvisejících s pořádáním a zajištěním kulturně-společenské 

a vzdělávací činnosti 

Výše částky: 6.300.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.02.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

845/21 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 31. 12. 2021, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucím kupujícím R. T., 

Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě budoucí kupující prohlásí, že 

nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy 

na kupní cenu bytu finančně vyrovnal s V. T., Šumperk. 

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

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s V. T., Šumperk, a to za stejných 

podmínek s účinností od 1. 1. 2022. 

 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

846/21 MJP - dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 

Příjemce: TJ Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 

Zastoupený: Jarmilou Hynkovou 

Účel použití: na materiál na opravy a údržbu, materiál na údržbu techniky, PHM, mycí 

a čisticí prostředky, nákup nářadí a drobného hmotného majetku, spotřebu 

energií (elektřina, voda, plyn), opravy, služby, svoz odpadu, revize, údržba 

zeleně a komunikace, půjčovné strojů, telefonní poplatky, mzdové náklady + 

odvody 

Výše částky: 3.700.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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847/21 MJP - obecně závazná vyhláška č. 9/2021, k pravidlům pro pohyb psů na veřejném 

prostranství 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a d), § 35 odst. 1, 2 a 3 písm. a), a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

obecně závaznou vyhlášku č. 9/2021, k pravidlům pro pohyb psů na veřejném prostranství, 

s účinností od 1. 1. 2022. 

Termín: 31.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

848/21 MJP - prodej p.č.st. 3293 v k.ú. Šumperk (pozemek pod garáží při ul. Revoluční) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 15. 10. 2021 do 1. 11. 2021, dle usnesení rady města č. 3467/21 ze dne 14. 10. 2021, 

prodej pozemku p.č.st. 3293 o výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: M. H., Šumperk  

 

Podmínky: 

- účel prodeje: pozemek pod stavbou garáže –náprava majetkoprávních vztahů, pozemek 

a stavba jiného vlastníka 

- kupní cena: 1.725,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

 

Termín: 31.03.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

849/21 MJP - podej části pozemku p.č. 1122/3 a části p.č. 1122/17 oba v k.ú. Šumperk 

(or. ul. Sportovní) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 22. 11. 2021 do 8. 12. 2021 dle usnesení rady města č. 3563/21 ze dne 18. 11. 2021, 

prodej části p.p.č. 1122/3 o výměře 38 m2 a části p.p.č. 1122/17 o výměře 1 m2, dle GP zak. 

č. 7352-590/2021 pozemky označeny p.č. 1122/27 o výměře 8 m2, p.č. 1122/28 o výměře 

7 m2, p.č. 1122/29 o výměře 7 m2, p.č. 1122/30 o výměře 6 m2 a p.č. 1122/31 o výměře 

10 m2 a p.č. 1122/32 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: 

M. L., Šumperk – p.p.č. 1122/27 

J. a J. H., Šumperk – p.p.č. 1122/28 

J. M., Šumperk – p.p.č. 1122/29 

R. E., Šumperk – p.p.č. 1122/30  

V. V., Šumperk – p.p.č. 1122/31 a p.p.č. 1122/32  
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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 

 

 

850/21 MJP - prodej části p.p.č. 108/2 a části p.p.č. 108/32 oba v k.ú. Dolní Temenice 

(or. dostavba stávajících garáží ul. Prievidzská) 

schvaluje 

na základě schváleného zveřejněného záměru města od 27. 9. 2021 do 31. 10. 2021, 

na základě usnesení RM č. 3356/21 ze dne 23. 9. 2021, prodej části p.p.č. 108/2 o výměře 

cca 170 m2 a části pozemku p.č. 108/32 o výměře cca 30 m2 (dále předmět prodeje) v k.ú. 

Dolní Temenice. 

 

Budoucí kupující: M. J., Šumperk 

 

Podmínky: 

- do doby vydání stavebního povolení na výstavbu garáží bude uzavřena smlouva budoucí 

kupní. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování příjezdové komunikace ke 

garážím včetně dokončení stávajících přeložek sítí (dešťová kanalizace a veřejné osvětlení) 

a schválení v zastupitelstvu města 

- účel prodeje: komplexní výstavba osmi garáží nebo více garáží, které bude možné dle 

projektové dokumentace umístit na předmětu zveřejněného záměru 

- kupní cena: 1.800,-- Kč/m2 + DPH 

- na výstavbu komunikace, včetně přeložek stávajících sítí, bude s budoucím kupujícím 

uzavřena smlouva s právem provést stavbu za podmínek schválených radou města 

- do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní uhradí budoucí kupující 1. splátku ve 

výši 50 % kupní ceny, doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu 

vlastní kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitosti 

- v případě neuhrazení 1. splátky kupní ceny ve stanoveném termínu si sjednává budoucí 

prodávající od smlouvy budoucí kupní odstoupit v plném rozsahu 

- příjezdová komunikace bude vybudována výhradně na náklady budoucího kupujícího a po 

vybudování a splnění podmínek daných smlouvou s právem provést stavbu, bude 

komunikace a sítě převzaty do majetku města 

- stavební povolení na výstavbu garáží a komunikace bude budoucím kupujícím předloženo 

nejpozději do 31. 3. 2023, v případě nesplnění této podmínky si vyhrazuje vlastník 

pozemku od smlouvy budoucí kupní odstoupit v plném rozsahu, bez nároku na 

kompenzaci nákladů spojených s projektovou dokumentací potřebnou pro vydání povolení 

k výstavbě garáží 

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

zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- pokud nebude uzavřena do 30 dnů ode dne výzvy k podpisu smlouvy budoucí kupní 

s budoucím kupujícím M. J., bude smlouva budoucí kupní uzavřena s druhým v pořadí 

výběrového řízení, a to I. H., Šumperk, který nabídl kupní cenu 1.725,-- Kč/m2, ke které 

bude připočítáno DPH 

 

 

Termín: 31.01.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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851/21 MJP - zrušení usnesení ZM č. 821/21 ze dne 4. 11. 2021 (or. za točkou autobusu 

v Temenici) 

ruší 

v plném rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 821/21 ze dne 4. 11. 2021, kterým byl 

schválen prodej části pozemku p.č. 1329/3 v k.ú.  Horní Temenice. Důvodem zrušení usnesení 

je rozhodnutí ponechat si předmětnou část pozemku ve vlastnictví města Šumperka jako  

rezervu prostoru v případě opravy stávajícího toku. 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

852/21 MJP - prodej p.č. 682/1 a p.č. 682/9 v k.ú. Horní Temenice (nad komunikací směr 

Hrabenov nad lokalitou společnosti EKOZIS, která je určena k výstavbě) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 15. 10. 2021 do 1. 11. 2021, dle usnesení rady města č. 3452/21 ze dne 14. 10. 2021, 

prodej pozemku p.č. 682/1 o výměře 2 785 m2 a p.p.č. 682/9 o výměře 1 465 m2 oba v k.ú. 

Horní Temenice. 

 

Kupující: K. K., Šumperk 

 

Podmínky: 

- kupní cena: 33,-- Kč/m2 

- účel prodeje: využití k zemědělské činnosti 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práv do katastru nemovitostí 

 

 

Termín: 31.03.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

853/21 MJP - změna usnesení ZM č. 826/21 ze dne 4. 11. 2021 – prodej pozemků v k.ú. 

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

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 826/21 ze dne 4. 11. 2021, kterým byl schválen 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 vše v k.ú. Dolní Temenice S. a L. V., Šumperk. Změna spočívá ve vyjmutí 

části pozemku p.č. 400/13 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Dolní Temenice z předmětu prodeje 

a vyjmutí textu „kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 

400/13 v k.ú. Dolní Temenice“ a textu „prodej části pozemku p.č. 400/13 v k.ú. Dolní 

Temenice je podmíněn vydáním souhlasu stavebního úřadu s dělením tohoto pozemku“. 

Ostatní ustanovení se nemění. 

 

Termín: 31.03.2022 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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854/21 Dodatek č. 3 ke smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 

území města Šumperka 

schvaluje 

dodatek č. 3 ke smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území města 

Šumperka. 

Termín: 31.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

855/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 

Příjemce  Armáda spásy v ČR, z. s. Petržílkova 2565/23, Praha, PSČ 158 00, 

IČO 40613411 

Zastoupený: pplk. Frankem Robertem Gjeruldsenem  

Účel použití: na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

Výše částky: 1.650.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

856/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811 /21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 

Příjemce: Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú., Šumavská 1915/13, Šumperk, 

IČO 04775627 

Zastoupený: Ing. Mgr. Natašou Strakošovou Vykydalovou  

Účel použití: na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

Výše částky: 220.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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857/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811 /21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 

Příjemce: DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s., Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 25852957 

Zastoupený: Ing. Věrou Nedomovou 

Účel použití: na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

Výše částky: 200.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

858/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811 /21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 

Příjemce: Charita Šumperk, církevní právnická osoba, Jeremenkova 705/7, Šumperk, 

IČO 48005894 

Zastoupený: Mgr. Janou Holubářovou 

Účel použití: na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 

Výše částky: 1.100.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

859/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811 /21 ze dne 

4. 11.2021. 

 

Příjemce: PONTIS Šumperk, o. p. s., Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907 

Zastoupený: Mgr. Miroslavem Adámkem 

Účel použití: na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb v souladu s uzavřenou 

rámcovou smlouvou o poskytování sociálních a návazných služeb 
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Výše částky: 7.500.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

860/21 Komunitní plánování sociálních služeb 

schvaluje 

prodloužení platnosti Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Šumperk na období 

let 2019–2021 o jeden rok a aktualizaci opatření na rok 2022. 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

861/21 PONTIS Šumperk – dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2021 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 3. 2. 2021 

uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, a PONTIS 

Šumperk, o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907. 

 

Dodatkem dojde k doplnění účelu a změně termínu pro zrealizování, profinancování 

a vyúčtování dotace takto: 

- v čl. II odst. 1 se doplňuje věta třetí tohoto znění: „Z celkové výše dotace se určuje částka 

1.500.000,-- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých) na pořízení investic, takto: 

- na dokončení rekonstrukce sociálního zázemí prvního nadzemního podlaží objektu na 

adrese Gen. Svobody 68, na zakoupení brány u objektu 17. listopadu 6, na zakoupení 

kuchyně na Společenské středisko Sever, ul. Temenická 5 a vybudování herních 

prostor na zahradě u objektu Bohdíkovská 24. 

- v čl. II odst. 2 se nahrazují slova „nejpozději do 31.12. roku, v němž dotaci obdržel“ slovy 

„nejpozději do 30.06.2022“. 

- v čl. IV. odst. 1 se nahrazují slova „nejpozději do 15.01. roku, následujícím po poskytnutí 

dotace“ slovy „nejpozději do 30.06.2022“. 

  

V ostatních článcích se smlouva nemění. 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

862/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 

4. 11. 2021, se společností Hokej Šumperk 2003, s. r. o., Žerotínova 2010/59, Šumperk, 

IČO 26840219, zastoupenou Ing. Vladimírem Velčovským, ve výši 5.450 tis. Kč, a to za 

následujících podmínek: 
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1. 3.520 tis. Kč na sportovní činnost mužského profesionálního "A" týmu ledního hokeje, 

na úhradu nákladů spojených s hráči a realizačním týmem, na úhradu 

provozních nákladů a nákladů spojených s pronájmem šaten 

 

      430 tis. Kč na náklady spojené s pronájmem ledové plochy  

 

2. 1.500 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s hráči a realizačním týmem za 

předpokladu, že společnost písemně prokáže udržení hokejového týmu 

v 1. NHL v hokejové sezóně 2022/2023. 

 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

863/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 

Příjemce: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 

Palackého 1341/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Adamem Kalousem 

Účel použití: na výdaje spojené s údržbou lyžařských běžeckých tras, s údržbou lyžařského 

značení, s administrací, koordinací údržby lyžařských běžeckých tras, na výdaje 

spojené s provozem aplikace pro sledování sněžných vozidel a na výdaje 

spojené s provozem SKI busu v Jeseníkách 

Výše částky  110.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

864/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 

Příjemce: Fotbalový klub Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 26999501 

Zastoupený: Ladislavem Šabo 

Účel použití: na úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní 

činnosti, na úhradu mezd a ostatních osobních nákladů, na trenérské, 

lékařské, rehabilitační a účetní služby, na náklady spojené se sportovní činností 

fotbalové mládeže, na údržbu, správu a energie fotbalového hřiště s umělou 

trávou 

Výše částky: 1.700.000,-- Kč  
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Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

865/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 

Příjemce: Fotbal Šumperk, s. r. o., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 27847861 

Zastoupený: Vladimírem Dostálem a Bohdanem Heclem 

Účel použití: na zabezpečení účasti mužstev mužů v soutěžích pořádaných FAČR, na úhradu 

nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní činnosti, na 

úhradu části mezd a ostatních osobních nákladů trenérů a hráčů, na trenérské, 

hráčské, lékařské, rehabilitační a účetní služby, na dopravu k utkáním 

Výše částky: 500.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

866/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 
Příjemce: Sdružení přátel folkloru Severní Hané, Růžová 458, Postřelmov, PSČ 789 69, 

IČO 60801158 

Zastoupený: Janem Březovským   

Účel použití: na náklady spojené s Mezinárodním folklorním festivalem Šumperk IOV, CIOF – 

na ozvučení, pronájem pódia, ostrahu, pronájem toalet, ubytování účastníků, 

dopravu materiálu, přípravu a údržbu areálu, dopravu účastníků, pronájem 

nebytových prostor, pronájem Pavlínina dvora, elektro služby 

Výše částky: 650.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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867/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 
Příjemce: Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, z. s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk, 

IČO 00494917 

Zastoupený: Ing. Lubošem Cekrem 

Účel použití: na úhradu nákladů vzniklých s užíváním krytého sportovního zařízení (zimní 

stadion v Šumperku) ke své sportovní činnosti – mládežnická družstva ledního 

hokeje. Tyto náklady vznikají z uzavřeného smluvního vztahu s provozovatelem 

zimního stadionu v Šumperku – Šumperské sportovní areály, s. r. o., Šumperk; 

na náklady vzniklé s užíváním sportoviště TJ, na náklady vzniklé s užíváním 

šaten v prostorách Hotelu Sport a na podporu činnosti jednotlivých oddílů – 

přípravka, 1.,2.,3.,4.,5., mladší žáci, starší žáci, dva oddíly krasobruslení, 

extraligy dorostu, extraligy juniorů, na podporu trenérů a nákladů souvisejících 

se sportovní činnosti klubu 

Výše částky: 4.600.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

868/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  č. 811/21 ze dne 

4. 11. 2021. Podmínkou pro poskytnutí dotace je skutečnost, že k 1. 1. 2022 nedojde  

u společnosti Ječmínek, o. p. s., se sídlem Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 26835932, ke 

vzniku dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě  

v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.  V tomto případě bude společnosti 

Ječmínek, o. p. s., měsíčně poskytována alikvótní část dotace z požadované částky 

865.000,-- Kč, avšak do maximální výše 615.000,-- Kč, a to po dobu do dokončení vzniku 

dětské skupiny v roce 2022. 

 

Příjemce: Ječmínek, o. p. s, Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 26835932 

Zastoupený: Danou Výprachtickou 

Účel použití: na provoz a mzdy zaměstnanců zajišťujících činnost jeslí za předpokladu, 

že k 1. 1. 2022 nedojde u společnosti ke vzniku dětské skupiny dle zákona 

č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  

a o změně souvisejících zákonů. V tomto případě bude společnosti 

Ječmínek, o. p. s., měsíčně poskytována alikvótní část dotace z požadované 

částky 865.000,-- Kč, avšak do maximální výše 615.000,-- Kč, a to po dobu do 

dokončení vzniku dětské skupiny v roce 2022 

Výše částky: 615.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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869/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 

Příjemce: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 

logopedická Schola Viva, o. p. s., Erbenova 2298/16, Šumperk, IČO 25827707 

Zastoupený: Mgr. Vladimírem Bicanem 

Účel použití: na náklady spojené s výstavbou a rekonstrukcí bloku „E“ 

Výše částky: 300.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

 

870/21 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2022 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 811/21 ze dne 

4. 11. 2021. 

 
Příjemce: Základní škola a střední škola Pomněnka, o. p. s., Šumavská 13, Šumperk,  

IČO 25828274 

Zastoupený: lng. Mgr. Natašou Strakošovou Vykydalovou 

Účel použití: na provozní náklady – teplo a el. energie 

Výše částky: 258.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2022 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2023 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

 

871/21 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. 
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Příjemce: Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, z. s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk, 

IČO 00494917 

Zastoupený: Ing. Lubošem Cekrem  

Účel použití: na zvýšené náklady mládežnických družstev ledního hokeje a krasobruslení 

Výše částky: 250.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2021 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2022 

 

 

Termín: 09.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

872/21 Obecně závazná vyhláška č. 10/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 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 § 59 odst. 4 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 

vyhlášku č. 10/2021, o  stanovení obecního systému odpadového hospodářství, s účinností 

od 1. 1. 2022. 

Termín: 31.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

873/21 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 6/2021 z jednání finančního výboru dne 29. 11. 2021. 

 

 

 

874/21 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 22/2021 ze zasedání kontrolního výboru dne 30. 11. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 
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