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Z 3. Zasedání Zastupitelstva města Šumperka konaného dne 05.12.2022 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu Z důvodu dodržení přimerenosti rozsahu zveřejňovaných 
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Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu usnesení ZM Č. 2/22, 3/22, 13/22, 14/22, 15/22, 16/22, 17/22, 18/22, 19/22, 
20/22, 21/22, 22/22, 23/22, 24/22, 25/22, 29/22, 30/22, 31/22, 32/22, 33/22, 34/22, 
39/22, 40/22, 41/22, 42/22 

Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodlouženítermínu usnesení: 

1125/22 do 31.03.2023 Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 
26/22 do 19.12.2022 Zodpovídá: Ing. Miterková 

osobních údajů podle Zákona Č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajù, v platném Znění. 

Informace O stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2021/2022 

bere na vědomí 
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním v roce 2021/2022. 

Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka Číslo XVII roku 2022: 
příjmy ve výši: 
výdaje ve výši: 

příjmy celkem: 
výdaje celkem: 

-11 011 tis. KČ 
-11 011 tis. Kč 

636 484 tis. Kč 
911 081 tis. Kč
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prıjmy včetně přebytku Z minulých let a úvěru celkem: 934 191 tis. Kč 
výdaje včetně Splátekjistin úvěru celkem: 932 781 tis. Kč 

Termín: 05.12.2022 
Zodpovídá: Mgr. Adámek 

vv Obecně závazná vyhlaska O místním poplatku ze psů 

vydává 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona Č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízenů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 zákona 
Č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku ze psů S účinností od 01.01.2023. 

Termín: 01.01.2023 
Zodpovídá: Ing. Miterková 

Dodatek k veřejnoprávní Smlouvě O poskytnutí dotace 

schvaluje 
uzavření dodatku k veřejnoprávnísmlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka na 
rok 2022 spříjemcem Divadlo Šumperk, S. r. O., Komenského 312/3, Šumperk, IČO 
25875906. 
Článek Il. bod 2 bude nahrazen textem: 
Poskytovatel v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech, stanovuje 
přüemci, že je povinen poskytnutou dotace zrealizovat a profinancovat nejpozději do 31.12. 
roku, v němž dotaci obdržel, vyjma mzdových nákladů. Mzdové náklady mohou být realizovány 
do 31.12. roku, vněmž dotaci obdržel a profinancovány do 31.01. roku následujícího po 
Obdrženídotace. 

Termín: 31.12.2022 
Zodpovídá: Mgr. Adámek 

vv MJP - prodej p. p. č. 1392/28 vk. ú. Šumperk (or. za garazemi svjezdem zul. 
Vrchlického) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 20.09.2022 do 06.10.2022 dle usnesení rady města Č. 4729/22 ze dne 15.09.2022, 
prodej pozemku parc. Č. 1392/28 O výměře 35 m2 v k. ú. Šumperk. 

Kupující: J. a L. M., Šumperk 

Podmínky: 
- kupnícena: 400,-- Kč/m2 + DPH v případě povinnosti odvodu 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
- kupující uhradí nájemné za období let 2020, 2021 a 2022 ve výši 525,-- Kč z důvodu 

užívání pozemku bez nájemního vztahu 

Termín: 28.02.2023 
Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká
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MJP - prodej části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Šumperk (lokalita Bělidla) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného Zákonem stanoveným způsobem 
od 02.09.2022 do 06.10.2022 dle usnesení rady města Č. 4730/22 ze dne 15.09.2022, vz v ø vv 2 prodej casti pozemku parc. c. 1053/1 O vymere cca 145 m V k. ú. Šumperk. 

Kupující: 0. a M. Š., Šumperk 

Podmínky: 
- kupní cena: 800,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovené zákonné povinnosti odvodu 
- účel prodeje - vybudování tří parkovacích míst včetně vsakovací jímky bez možnosti 

oplocení pozemku 
- do doby vydání rozhodnutí k povolení stavby - objekt skladu s administrativní částí - 

zpevněné plochy, vodovodní přípojka a domovní ČOV par. č. 1053/1, 1059/36 a p. č. st. 
5345 k. ú. Šumperk (dále jen rozhodnutñ, bude sjednána smlouva O smlouvě budoucı 
kupní s převodem vlastnického práva po schválení vzastupitelstvu města a \/ydaném 
pravomocném rozhodnutí k povolenístavby 

- kupní cena ve výši 70 % bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy O budoucı 
smlouvě kupní sdoplatkem kupní ceny po vyhotovení geometrického plánu a podpisu 
samotné kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- kupující uhradí náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku 

Termín: 28.02.2023 
Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

MJP - delegování zástupců města Šumperka na valné hromady společnosti 
Vodohospodarska zarızeníŠumperk a. s. 

deleguje 
zástupce města Šumperka Mgr. Miroslava Adámka, starostu města, bytem Šumperk, do 
valných hromad společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. S., se sídlem Jílová 
2789/6, Šumperk IČO 47874954, Kønanýøh vobdobí øøı 06.12.2022 dø Kønøe funkčního 
volebního období v roce 2026, a to vsouladu S ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) Zákona 
Č. 128/2000 Sb., O obcích (obecnízřízenñ, v platném znění, s účinností od 06.12.2022. 

Termín: 05.12.2022 
Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

MJP - delegování zástupců města Šumperka na valné hromady společnosti 
Vodohospodarska Zarızení Šumperk a. S. 

de/eguje 
zástupce města Šumperka Mgr. Karla Hoška, 2. místostarostu města, bytem Šumperk, do 
valných hromad společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 
2769/6, Šumperk, IČO 47674954, konaných vobdobí od 06.12.2022 do konce funkčního 
volebního období v roce 2026, a to vsouladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) Zákona 
Č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízenñ, v platném Znění, v případě nepřítomnosti starosty 
města Mgr. Miroslava Adámka, bytem Šumperk, na předmětné valné hromadě, S účinnosti 
od 06 12.2022. 

Termín: 05.12.2022 
Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká
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MJP - delegování zástupců města Šumperka na valné hromady společnosti 
Vodohospodářská zařízeníSumperk a. S. 

deleguje 
zástupce města Šumperka Mgr. Bc. Evu Kosteckou, 1. místostarostku města, bytem Šumperk, 
do valných hromad společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 
2769/6, Šumperk, IČO 47674954, konaných vobdobí od 06.12.2022 do konce funkčního 
volebního období v roce 2026, a to vsouladu S ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona 
Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízenñ, v platném znění, v případě nepřítomnosti starosty 
města Mgr. Miroslava Adámka, bytem Šumperk, i 2. místostarosty města Mgr. Karla Hoška, 
bytem Šumperk, na předmětné valné hromadě, s účinností od 06.12.2022. 

Termín: 05.12.2022 
Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

vv ø ø O “ MJP - neschválení prodeje pozemků v k. ú. Vikyrovice (Iesnı cesta ,,AnenSky dvur ) 

neschvaluje 
prodej pozemků p. c. 1833/23 a p. c. 1833/24 v k. u. Vikýrovice, na kterych se nachazı Iesnı 
cesta ,,Anenský dvůr“. 

v v ø v ø z ø ø 

Termín: 05.12.2022 
Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

MJP - změna usnesení ZM Č. 1138/22 ze dne 15.09.2022 - změna označení k. ú. 
u pozemku p. Č. 1990/3 

schvaluje 
změnu usnesení zastupitelstva města Šumperka Č. 1138/22 ze dne 15.09.2022 tak, že 
Z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví A., M. a M. J. budou převedeny Část pozemku p. Č. 
607/1 O výměře cca 1 950 m2 v obci Šumperk, k. ú. Dolní Temenice, a Část pozemku p. Č. 

1990/3 O výměře cca 700 m2, v obci Šumperk, k. ú. Šumperk. 
Vostatním se usnesení zastupitelstva města Šumperka Č. 1138/22 ze dne 15.09.2022 
nemění. 

Termín: 31.12.2022 
Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

MJP - informativní materiál k prodeji pozemků v PZ IV 

bere na vědomí 
informativní materiál k prodeji pozemků v průmyslové zóně IV v Šumperku. 

vv Dodatek Č. 4 ke smlouvě O úhradě kompenzace na Zajistení dopravní obslužnosti 
území města Sumperka 

schvaluje 
dodatek Č. 4 ke smlouvě O úhradě kompenzace na Zajištění dopravní obslužnosti území města 
Šumperka. 

Termín: 31.12.2022 
Zodpovídá: Mgr. Hošek
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Program regenerace MPZ na rok 2023-2027, S výhledem do roku 2029 

schvaluje 
pracovní skupinu pro výběr přüemcü finanční dotace Z přidělených prostředků Z Programu 
regenerace MPZ (městské památkové Zóny) pro rok 2023: 
- JUDr. Miluše Sedláčková 
- PhDr. Marie Gronychová 

I S 
- lng. arch. Ivo Tuček 
- Monika Paulová, DiS. 

Termín: 05.12.2022 
Zodpovídá: Mgr. Hošek 

Program regenerace MPZ na rok 2023-2027, S výhledem do roku 2029 

schvaluje 
nový Program regenerace MPZ (městské památkové Zóny) na rok 2023-2027, s výhledem do 
roku 2029. 

Termín: 05.12.2022 
Zodpovídá: Mgr. Hošek 

Komunitní plán Sociálních služeb na území S0 ORP Šumperk na období let 
2023-2025 

schvaluje ˇ 
Komunitní plán sociálních služeb na úZemíS0 ORP Sumperk na období 2023-2025. 

Termín: 06.12.2022 
Zodpovídá: Mgr. Adámek 

Zápis Z finančního výboru 

bere na vědomí 
Zápis č. 1/2022 Zjednánífinančnıho výboru dne 23.11.2022. 

Odpovědi na interpelaci 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelaci člena Zastupitelstva města podanou na jednáníZM dne 07.11.2022.
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bere na vědomí 
Odpověd' na interpelaci členky Zastupitelstva města podanou na jednáníZM dne 07.11.2022 

Mgr. Miroslav Adámek Mgr. Bc. Eva Kostecká 
starosta 1. místostarostka




