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Naše čj.: MUSP 140854/2022 

Naše sp. zn.: 138382/2022 TAJ/IVNO *MUSPX02IZQGH* 

 

U S N E S E N Í  

ze 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 19.12.2022 

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. 

 

64/22 Rozpočet města Šumperka na rok 2023 

schvaluje 

rozpočet města Šumperka na rok 2023 dle předloženého materiálu: 

příjmy rozpočtu celkem: 621 811 tis. Kč 

přebytek z minulých let: 176 000 tis. Kč 

 

výdaje rozpočtu celkem: 777 111 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů:    20 700 tis. Kč 

 

 

Termín:  01.01.2023 

       Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

65/22 Rozpočet města Šumperka na rok 2023 

schvaluje 

rozpočty fondů města Šumperka dle předloženého materiálu: 

sociální fond 

fond životního prostředí 

fond na úpravu zevnějšku 

 

Termín:  01.01.2023 

       Zodpovídá: Mgr. Adámek 

66/22 Rozpočet města Šumperka na rok 2023 

schvaluje 

v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2023, poskytnout (uvolnit) 

finanční prostředky z rozpočtu města Šumperka, vyjmenovaným právnickým osobám 

uvedených v rozpočtu města Šumperka na rok 2023. 

 

Termín:  01.01.2023 

       Zodpovídá: Mgr. Adámek 
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67/22 Rozpočet města Šumperka na rok 2023 

ukládá RM 

zabývat se návrhy zastupitele doc. JUDr. Michaela Kohajdy, Ph.D., při přípravě rozpočtových 

opatření města Šumperka číslo I roku 2023. 

Termín:  31.01.2023 

       Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

68/22 MJP - dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

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

smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka č. 34/22 ze dne 

07.11.2022. 

 

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

Zastoupený: Jarmilou Hynkovou 

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

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 a odvody 

Výše částky: 4.000.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  31.01.2023 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

69/22 MJP - žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Šumperka pro rok 2022 

schvaluje 

změnu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2022 

uzavřenou dne 06.01.2022 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 

IČO 00303461, a TJ ŠUMPERK, z. s., se sídlem Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 

14617790, a to na částku 3.700.000,-- Kč. Změnou dojde k úpravě prvního odstavce čl. II 

Účel a časová použitelnost dotace, tak že se původní znění: 

 

„V souladu s ust. § 10a odst. 5e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), 

stanovuje poskytovatel, že příjemce smí dotaci použít na materiál na opravy a údržbu, materiál 

na údržbu techniky, PHM, mycí a čistící 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.“ 

 

nahrazuje následujícím novým zněním: 

„V souladu s ust. § 10a odst. 5e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), 

stanovuje poskytovatel, že příjemce smí dotaci použít na správu sportovní areálu Tyršova 

stadionu v Šumperku, a to: materiál na opravy a údržbu, materiál na údržbu techniky, PHM, 

mycí a čistící prostředky, nákup nářadí a drobného hmotného majetku, spotřebu energií 

(elektřina, voda, plyn), opravy, služby, svoz odpadu, revize, údržba zeleně a komunikace, 
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půjčovné strojů, telefonní poplatky, mzdové náklady a odvody, investice do výše 

1.321.087,-- Kč.“ 
 

V ostatním se text veřejnoprávní smlouvy nemění. 

 

 

Termín:  23.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

70/22 MJP - návrh na nové zástupce města Šumperka do představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

navrhuje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, Martina Hoždoru, bytem Šumperk, jako zástupce města Šumperka, 

do představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 

2769/6, Šumperk, IČO 47674954. 

 

Termín:  30.04.2023 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

71/22 MJP - návrh na nové zástupce města Šumperka do představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

navrhuje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, Mgr. Miroslava Adámka, bytem Šumperk, jako zástupce města 

Šumperka, do představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem 

Jílová 2769/6, Šumperk, IČO 47674954. 

 

Termín:  30.04.2023 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

72/22 MJP - návrh na nové zástupce města Šumperka do dozorčí rady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

navrhuje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, Radovana Auera, bytem Šumperk, jako zástupce města Šumperka, 

do dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., se sídlem Jílová 

2769/6, Šumperk, IČO 47674954. 

 

Termín:  30.04.2023 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

73/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 
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Příjemce: Armáda spásy v ČR, z. s. Petržílkova 2565/23, Praha, PSČ 158 00, IČO 

40613411 

Zastoupený: Richardem Wilfredem Erickem de Vree 

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 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

74/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

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 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

75/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

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 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Adámek 
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76/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

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 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

 

77/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

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 

Výše částky: 7.500.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.02.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

 

78/22 PONTIS Šumperk, o. p. s. – dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 

2022 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 14.01.2022 

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.  
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Dodatkem dojde ke změně termínu pro zrealizování, profinancování a vyúčtování dotace takto: 

− v čl. II odst. 3 se nahrazují slova „nejpozději do 31.12. roku, v němž dotaci obdržel“ slovy 

„nejpozději do 30.09.2023“.  

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

dotace“ slovy „nejpozději do 30.09.2023“. 

 

V ostatních článcích se smlouva nemění. 

 

 

Termín:  20.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

79/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

Příjemce:  Hokej Šumperk 2003, s. r. o., Žerotínova 2010/59, Šumperk, IČO 26840219 

Zastoupený:  Ing. Vladimírem Velčovským 

Účel použití:  na sportovní činnost mužského profesionálního "A" týmu ledního hokeje, na 

úhradu nákladů spojených s hráči a realizačního týmu, na dopravu, na úhradu 

provozních nákladů a nákladů spojených s pronájmem šaten a s pronájmem 

ledové plochy 

Výše částky:  4.500.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

80/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

Příjemce:  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, z. s., Palackého 1341/2, Jeseník, 

PSČ 790 01, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Petrem Mudrou 

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 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 



 

7|10 

ZM 4 – 19.12.2022 

81/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

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:  2.000.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

82/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

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:  550.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

83/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 
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 

Výše částky:   650.000,-- Kč 
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Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

84/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 
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, 9. třída, dva oddíly 

krasobruslení, extraligy dorostu, ligy juniorů, na podporu trenérů a nákladů 

souvisejících se sportovní činnosti klubu 

Výše částky:  5.300.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

85/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

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

Zastoupený: MgA. Matějem Kašíkem 

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

kulturní, společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperku (náklady 

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

honoráře umělců) 

Výše částky: 17.262.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace, vyjma mzdových nákladů:  do 31.12.2023 

Termín realizace mzdových nákladů: do 31.12.2023 a jejich profinancování: do 31.01.2024 

Termín vyúčtování dotace:       do 15.02.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 
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86/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 
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 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

 

87/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

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: 9.280.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace vyjma mzdových nákladů:  do 31.12.2023 

Termín realizace mzdových nákladů: do 31.12.2023 a jejich profinancování: do 31.01.2024 

Termín vyúčtování dotace:       do 15.02.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

 

88/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022. 

 

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 pokrytí nákladů na vybudování teras k zrekonstruovanému bloku „E“, 

zastínění bloku „E“ žaluziemi a opravy venkovního hřiště 



 

10|10 

ZM 4 – 19.12.2022 

 

Výše částky: 300.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:    do 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

89/22 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2023 – individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka  

č. 34/22 ze dne 07.11.2022 

 
Příjemce:  Základní škola a střední škola Pomněnka, o. p. s., Šumavská 1915/13, 

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 31.12.2023 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2024 

 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Bc. Kostecká 

 

90/22 Zastupování města Šumperka – územní plán 

ruší 

usnesení ZM č. 21/22 ze dne 20.10.2022 „Zastupování města Šumperka“, z důvodu změny 

textu. 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

91/22 Zastupování města Šumperka – územní plán 

schvaluje 

určeným členem zastupitelstva města ve věci územního plánu města Šumperka v souladu 

s § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění, Mgr. Karla Hoška, s účinností od 19.12.2022. 

 

Termín:  19.12.2022 

       Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Adámek         Mgr. Karel Hošek 

           starosta           2. místostarosta  
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