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Spis. zn.: 43039/2009 
č. j.: 43050/2009 

 

U S N E S E N Í  

z 26. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 14. 5. 2009 
 

 
 

1154/09 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 2009 

schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších 
předpisů: 
 
- přidělení finančních částek nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města 

Šumperka pro rok 2009 na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů a juniorů, dle přílohy č. 2 

 
 

Termín: 14.05.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

1155/09 Výkonnostní sport z rozpočtu města Šumperka 2009 

schvaluje 
vypsání 2. kola pro podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Šumperka pro rok 2009 na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu seniorů a juniorů. 
 
 

Termín: 18.06.2009 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 
 

1156/09 MJP - bytová výstavba FORTEX-AGS, a. s., za ul. Prievidzskou - změna 
zastavovací koncepce v lokalitě bytové výstavby, změna příslibu budoucího 
odprodeje v souvislosti se změnou zastavovací koncepce 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 460/03 ze dne 18. 9. 2003, ve znění pozdějších změn, 
ve věci schválení podmínek budoucího odprodeje příslušných částí p.č. 709/17 
v k.ú. Dolní Temenice, a to tak, že: 
 



ZM 26 – 14.05.2009 

 
2 

 
 
 
- předmětem budoucího převodu budou dosud nezastavěné pozemky 

oddělené z pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice a označené 
geometrickým plánem č. 734-513_A/2009 zpracovaným geodetickou 
společností VOZDA s. r. o. dne 28. 4. 2009 jako pozemky p.č. 709/33-709/40, 
k.ú. Dolní Temenice a dále pozemek oddělený geometrickým plánem 
č. 734-513_A/2009 z pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice a označený 
tímto geometrickým plánem jako pozemek p.č. 709/32, k.ú. Dolní Temenice 

- termín účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní a termín pro uzavření 
vlastní kupní smlouvy bude prodloužen z termínu „do 31. 5. 2009“ na termín 
„do 31. 7. 2009.“ 

 
Termín: 31.08.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 
 

1157/09 Pověření ředitele MP Šumperk 

pověřuje 
v souladu s ustanoveními § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 6. 2009 
ředitele Městské policie Šumperk (dále jen „MP“) plněním těchto úkolů při 
řízení MP: 

 
1.  v oblasti finanční a ekonomické 

provádět  finanční operace až do výše schváleného rozpočtu MP. Při provádění 
finančních operací je povinen se řídit platnými právními a vnitřními předpisy. 

 
2.  v oblasti pracovněprávních vztahů: 
- rozhodovat v platových záležitostech zaměstnanců města zařazených do MP, 
- provádět výběrová řízení nových uchazečů o práci u MP za účasti 

zaměstnance města zařazeného do Městského úřadu Šumperk, 
- uzavírat dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, 
- uzavírat dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci 

k vyúčtování,  
- uzavírat dohody o odborné praxi studentů, 
- vysílat zaměstnance města zařazené do MP na pracovní cestu a podepisovat 

jim doklady na cestovné, 
- navrhovat rozvržení pracovní doby zaměstnanců města zařazených do MP, 

které pak smluvně upravuje kolektivní smlouva. Nařizovat zaměstnancům 
města zařazeným do MP práci přesčas v souladu se zákoníkem práce, 

- určovat zaměstnancům města zařazeným do MP, po předchozím souhlasu 
odborového orgánu, dobu čerpání dovolené, 

- plnit úkoly v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v požární ochraně. 
 
 

Termín: 01.06.2009 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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1158/09 Rozpočtová opatření 

ukládá RM 
zařadit do rozpočtového opatření roku 2009 částku 6,8 mil. Kč na dofinancování 
akce „Rekonstrukce kuchyně 1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše“. 
 
 

Termín: 30.09.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 

1159/09 Rozpočtová opatření 

ukládá RM 
zařadit do rozpočtového opatření roku 2009, event. do rozpočtu roku 2010 částku 
ve výši 3,7 mil. Kč na dofinancování akce „Rozvoj integrovaného dopravního 
systému v Šumperku – rekonstrukce zastávek MHD“. 
 
 

Termín: 10.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož                       Ing. Marek Zapletal 
        starosta            1. místostarosta 



Příloha č. 2

Schválená
částka

3 FK SAN-JV ŠUMPERK o.s. muži Evaldova 3, 787 01 Šumperk Dostál Vladimír 27847861 373 000
9 TJ Šumperk  házená - muži Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Sündermannová Naděžda Mgr. 14617790 56 000

15 1. FC DELTA REAL ŠUMPERK  muži Zábřežská 23, 787 01 Šumperk Horák Jaroslav 26675561 75 000
SOUČTY 504 000

Přidělení finančních částek nad 50 tis. Kč na dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009 na činnost  
organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů

               (kompetence ZM)
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IČONázev organizace adresa statutární zástupce


