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Naše čj.: MUSP 122716/2022 

Naše sp. zn.: 118675/2022 TAJ/IVNO *MUSPX02IDCEF* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 2. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 07.11.2022 

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. 

 

 

27/22 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 792/21, 956/22, 1099/22, 1120/22, 1122/22, 1123/22, 

1124/22, 1128/22, 1135/22, 1140/22, 1141/22, 1142/22, 1143/22 

 

 

28/22 Časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2023 

bere na vědomí 

časový a obsahový program schůzí rady města na I. pololetí 2023. 

 

 

29/22 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2023  

schvaluje 

časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2023. 

 

Termín:  07.11.2022 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

30/22 Pracovní setkání zastupitelů s občany 

schvaluje 

pracovní setkání zastupitelů s občany dne 23.02.2023 na Základní škole Šumperk,  

Sluneční 38, a dne 18.05.2023 na Základní škole Šumperk, 8. května 63. 

 

Termín:  07.11.2022 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 



 

2|5 

ZM 2 – 07.11.2022 

 

31/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 - vyhlášení programu „Podpora 

neziskových akcí“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora neziskových akcí“. 

 

Termín: 07.11.2022 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

32/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 - vyhlášení programu „Podpora 

celoroční činnosti“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora celoroční činnosti“. 

 

Termín: 07.11.2022 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

33/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 - vyhlášení programu „Podpora 

výkonnostního sportu“ 

schvaluje 

vyhlášení programu „Podpora výkonnostního sportu“. 

 

Termín: 07.11.2022 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

 

34/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – podmínky, smlouvy 

schvaluje 

 

1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2023 

 

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2023 

 

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2023 

 

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

výkonnostního sportu pro rok 2023 

 

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2023 

 

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2023 

 

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2023 

 

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

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2023 

 

 

Termín: 07.11.2022 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 
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35/22 Plán zimní údržby 2022/2023 

bere na vědomí 

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

období 2022/2023 dle předloženého materiálu. 

 

 

 

36/22 MJP - směna pozemků v k. ú. Rapotín (lesní cesta „Rejchartická“) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 19.09.2022 do 05.10.2022 dle usnesení rady města č. 4719/22 ze dne 15.09.2022, 

směnu pozemků za účelem sjednocení vlastnictví pozemků pod lesní cestou „Rejchartická“ 

za podmínek:  

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

bude převeden do vlastnictví obce Rapotín, se sídlem Šumperská 775, Rapotín,  

PSČ 788 14, IČO 00635901, pozemek parcela číslo 2716/4 o výměře 236 m2 

v katastrálním území Rapotín 

− z vlastnictví obce Rapotín, se sídlem Šumperská 775, Rapotín, PSČ 788 14, IČO 

00635901, bude převeden do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, pozemek parcela číslo 2716/2 o výměře 288 m2 v katastrálním 

území Rapotín  

− směna pozemků proběhne s finančním vyrovnáním, hodnota směňovaných pozemků bude 

stanovena na základě znaleckého posudku, k této hodnotě bude připočítáno DPH 

v zákonem stanovené výši v případě, že vznikne povinnost DPH odvést 

− veškeré náklady spojené se směnou bude hradit město Šumperk 

 

Termín: 30.04.2023 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

 

37/22 MJP - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Olomouckého kraje (pod stavbou 

chodníku na ul. Bohdíkovské) 

schvaluje 

bezúplatný převod části p. p. č. 1333/1 o výměře 10 m2 (dle geometrického plánu č. 935-

574/2014 (dále jen „GP“) díl „b“), části p. p. č. 1333/1 o výměře 61 m2 (dle GP p. p. č. 

1333/2), části p. p. č. 1333/1 o výměře 13 m2 (dle GP p. p. č. 1333/3), části p. p. č. 1333/1 

o výměře 131 m2 (dle GP díl „a“ + „e“), části p. p. č. 1333/1 o výměře 34 m2 (dle GP p. p. č. 

1333/5) a části p. p. č. 1333/1 o výměře 22 m2 (dle GP p. p. č. 1333/6) vše v k. ú. Horní 

Temenice, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 

Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, za podmínek: 

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou chodníku na ul. Bohdíkovské 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k  návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 31.05.2023 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 
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38/22 MJP - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví Olomouckého kraje (pod stavbou 

chodníku na ul. Havlíčkově) 

schvaluje 

bezúplatný převod části p. p. č. 2228/1 o výměře 1 m2 dle geometrického plánu č. 7465-

91/2022 označené jako p. p. č. 2228/25 v k.ú. Šumperk, z vlastnictví Olomouckého kraje, se 

sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, do 

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

podmínek: 

− účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou chodníku na ul. Havlíčkově 

− nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k  návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 31.05.2023 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

 

39/22 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města 

schvaluje 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města. 

 

Termín: 01.12.2022 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

40/22 Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Šumperkem a členem 

zastupitelstva města 

souhlasí 

se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Šumperkem a členem zastupitelstva 

města Josefem Mackem na základě dohody o provedení práce na činnost hudební doprovod – 

svatební obřady na celou dobu funkčního období zastupitele města. 

 

Termín: 07.11.2022 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

41/22 Finanční výbor 

volí 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Alenu 

Mitterovou, Janu Klimešovou, Jaromíra Mikulenku, Dagmar Evjákovou, Radana 

Volnohradského, Tomáše Bartoška, Janu Barešovou a Yvonu Šimkovou členy finančního 

výboru od 07.11.2022. 

Termín: 07.11.2022 

Zodpovídá: Ing. Miterková 
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42/22 Kontrolní výbor 

volí 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Lucii 

Žižkovou, Martina Málka, Václava Doubravu, Luboše Heidera, Hanu Adámkovou, Martina 

Kuchtíka, Luboše Cekra a Martina Honse členy kontrolního výboru od 07.11.2022. 

 

Termín: 07.11.2022 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Adámek      Mgr. Bc. Eva Kostecká 

           starosta          1. místostarostka  
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