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Spis. zn.: 88936/2016 
č. j.: 88940/2016 

z 19. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 15. 9. 2016 

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. 

 
 

schvaluje 
kontrolu usnesení ZM č. 65/10, 1040/13, 1043/13, 38/14, 146/15, 147/15, 148/15, 
149/15, 151/15, 286/15, 326/15, 375/16, 435/16, 440/16, 441/16, 467/16, 468/16, 
482/16, 483/16, 486/16, 489/16, 491/16, 495/16, 499/16, 500/16, 519/16, 520/16, 
527/16, 528/16 
 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
    81/15 do 31.12.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  276/15 do 31.12.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  288/15 do 31.12.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  431/16 do 31.12.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  473/16 do 30.06.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  497/16 do 31.10.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  498/16 do 31.10.2016 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

ruší 
usnesení ZM č. 1041/13 ze dne 7. 11. 2013 z důvodu nezájmu společnosti odkoupit 
předmětný pozemek. 

Termín: 15.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

ruší 
usnesení ZM č. 1042/13 ze dne 7. 11. 2013 z důvodu nezájmu společnosti odkoupit 
předmětný pozemek. 

Termín: 15.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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ruší 
usnesení ZM č. 1113/14 ze dne 23. 1. 2014 z důvodu nezájmu společnosti odkoupit 
předmětný pozemek. 

 
Termín: 15.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

ruší 
usnesení ZM č. 150/15 ze dne 19. 3. 2015 z důvodu nezájmu společnosti odkoupit 
předmětný pozemek. 
 

 
Termín: 15.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

ruší 
usnesení ZM č. 400/16 ze dne 25. 2. 2016 pro bezpředmětnost. 
 

 
Termín: 15.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2016. 
 
 
 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Šumperka k 30. 6. 2016. 
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Základní škola Šumperk, 
Dr. E. Beneše 1 

PaedDr. 
Milan Tichý 258.026,86 39.341,80 

Základní škola Šumperk, 
8. května 63  

Mgr. 
Radovan Pavelka 83.941,59 62.479,83 

Základní škola Šumperk, 
Sluneční 38 

PaedDr. 
Hynek Pálka -110.522,32 161.214,29 

Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22 

Mgr. 
Petr Málek -180.311,11 43.114,85 

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21 

Mgr. 
Viktor Verner  241.332,82 341.747,34 

Mateřská škola Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1 

Mgr. 
Yvona Šimková 38.841,66 17.273,43 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, 
Evaldova 25 Jarmila Palová 216.515,33 60.419,29 
Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B 

Bc. 
Pavlína Bošková 4.406,53 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP 
Doris Šumperk, Komenského 9 

PhDr. 
Petra Müllerová, 
Ph.D. -122.623,93 33.680,00 

Kino Oko Šumperk, 
Masarykovo nám. 3 

MgA. 
Kamil Navrátil 304.135,52 132.375,10 

Městská knihovna Šumperk, 
17.listopadu 6 

Mgr. 
Kamila Šeligová 43.851,32 445,10 

bere na vědomí 
plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2016. 
 

 

schvaluje 
časový harmonogram pro udílení Cen města Šumperka za rok 2016. 
 

Termín: 15.09.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

schvaluje 
vylosovat deset navrhovatelů nominací na Ceny města Šumperka za rok 2016 s tím, že každý 
vylosovaný obdrží dvě vstupenky na slavnostní večer. 
 

Termín: 28.02.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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schvaluje 
prodej vstupenek na Ceny města Šumperka za rok 2016 pro veřejnost (39 míst 
ve 4. a 5. řadě). Prodejní cena jedné vstupenky je 50,-- Kč. 
 

Termín: 15.04.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 

bere na vědomí 
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2015/2016. 
 
 

souhlasí 
s realizací sportovně rekreačního areálu Na Benátkách v Šumperku v letech 2017–2018 
s předpokládaným nákladem do 150 mil. Kč prostřednictvím úvěru. 
 

Termín: 15.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

ukládá RM 
zajistit výběr peněžního ústavu na poskytnutí úvěru ve výši do 150 mil. Kč a předložení návrhu 
úvěrové smlouvy ke schválení do ZM. Úvěr bude přijat za účelem navýšení základního kapitálu 
PMŠ a. s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, s následným úpisem akcií této společnosti 
ve prospěch města Šumperka. 
 

Termín: 30.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 

schvaluje 
poskytnutí zápůjčky v souladu s ustanovením § 2390 a násl. občanského zákoníku: 
zapůjčitel: město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 
vydlužitel: Podniky města Šumperka, a. s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163 
účel zápůjčky: investiční výdaje na realizaci akce „Modernizace technologie chlazení ledové 
plochy zimního stadionu v Šumperku“ 
částka: 18.000.000,-- Kč (slovy osmnáctmilionůKč) 
úroková sazba: 1% p. a. 
návratnost zápůjčky: do 16. 12. 2016 
 

Termín: 05.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo XI roku 2016: 
příjmy ve výši:    18.000 tis. Kč 
výdaje ve výši:    18.000 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  516.804 tis. Kč 
výdaje celkem:  620.417 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 624.252 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   623.417 tis. Kč 
 
 

Termín: 30.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 

schvaluje 
společnosti Hokej Šumperk 2003, s. r. o., se sídlem Žerotínova 2010/59, Šumperk, 
IČO 26840219, změnu účelu čerpání dotace z rozpočtu města Šumperka v roce 2016 
z hokejové sezony 2016/2017 – I. NHL (od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017) na  hokejovou sezonu 
2016/2017 – II. NHL (od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017). 
 
 

Termín: 15.09.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
 
 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 9. 2016, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucím 
kupujícím J. V., Postřelmov, 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 D. U., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 
byt č. 2958/7 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s D. U., Šumperk, 
a to za stejných podmínek s účinností od 1. 10. 2016. 
 

 
Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky 
a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku ke dni 30. 9. 2016, jejímž 
předmětem je bytová jednotka č. 2923/8 v domě Prievidzská 2923/27, Šumperk, s budoucí 
kupující H. J., Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu 
vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku 
budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s J. M., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku, jejímž 
předmětem bude bytová jednotka č. 2923/8 v domě Prievidzská 2923/27, Šumperk, včetně 
příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku pod domem, s J. M., Šumperk, 
a to za stejných podmínek s účinností od 1. 10. 2016. 

 
 
Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky 
a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku ke dni 30. 9. 2016, jejímž 
předmětem je bytová jednotka č. 2922/9 v domě Prievidzská 2922/25, Šumperk, s budoucí 
kupující M. Ch., Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy uzavření budoucí smlouvy o převodu 
vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku 
budoucí kupující prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnala s N. B., Olomouc. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky a spoluvlastnického podílu na společných prostorách a na pozemku, jejímž 
předmětem bude bytová jednotka č. 2922/9 v domě Prievidzská 2922/25, Šumperk, včetně 
příslušných podílů na společných částech domu a na pozemku pod domem s N. B., Olomouc, 
a to za stejných podmínek s účinností od 1. 10. 2016. 

 
 
Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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bere na vědomí, 
že na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 31. 8. 2016 č. j. 21D 786/2016-
63, které nabylo právní moci dne 31. 8. 2016, ve věci řízení o pozůstalosti po M. Z., nabyli 
zůstavitelovi dědicové: J. Z., Paseka, A. Š., Šumperk, M. B., Šumperk, každý z nich podíl 1/3 
práv vyplývajících ze Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 30. 11. 2006 č. Obch Z 25/06 
uzavřené mezi městem Šumperkem a zůstavitelkou ohledně bytové jednotky č. 2958/25 
v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, k níž náleží právo nájmu dle nájemní smlouvy 
č. 215/2006-Zp, s tím, že ve stejném poměru převzali dědicové povinnost doplatit městu 
Šumperku před uzavřením vlastní řádné kupní smlouvy na prodej jednotky do vlastnictví při 
splnění daných podmínek zbytek kupní ceny. 

 
Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 9. 2016, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/25 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s budoucími 
kupujícími: J. Z., Paseka, A. Š., Šumperk, M. B., Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě budoucí kupující prohlásí, že nepožadují navrácení složené zálohy na 
kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnali 
s P. W., Šumperk. 
Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 
byt č. 2958/25 v domě nám. Jana Zajíce 2958/14 v Šumperku, s P. W., Šumperk, 
a to za stejných podmínek s účinností od 1. 10. 2016. 

 
 
Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

ruší 
usnesení zastupitelstva města Šumperka č. 181/15 ze dne 2. 4. 2015, týkající se zajištění 
zveřejňování smluv uzavřených mezi městem Šumperkem a jinou osobou na Portálu veřejné 
správy provozovaném Ministerstvem vnitra ČR, a to každé smlouvy, kterou lze zařadit alespoň 
do jedné z kategorií uvedených v unesení zastupitelstva města Šumperka č. 181/15 ze dne 
2. 4. 2015, a to s účinností nejpozději od 1. 1. 2016, z důvodu nadbytečnosti. 

 
 
Termín: 15.09.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 6. 6. 2016 do 22. 6. 2016 dle usnesení rady města č. 1960/16 ze dne 2. 6. 2016, směnu 
pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to formou směnné smlouvy 
s finančním vyrovnáním za podmínek: 

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

bude převedena do vlastnictví J. P., Šumperk, p.p.č. 264/3 o výměře 85 m2 a část 
pozemku p.č. 264/6, dle GP p.p.č. 264/8  o výměře 293 m2  v k.ú. Horní Temenice, 
přičemž p.p.č. 264/8 a část p.p.č. 264/6 o výměře 105 m2 se ohodnocuje finanční 
částkou 5.520,-- Kč/celek (částka neodpovídá obvyklé kupní ceně z důvodu velké 
svažitosti; je počítáno z dohodnuté kupní ceny za části pozemků, které jsou předmětem 
směny pozemků od J. P., což odpovídá kupní ceně obvyklé z roku 2001, tj. 120,-- Kč/m2) 
a část p.p.č. 264/6 o výměře 188 m2 se ohodnocuje částkou 56.400,-- Kč, což odpovídá 
násobku výměry pozemku a finanční částky 300,-- Kč/m2 

- z vlastnictví J. P., Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku p.č. 264/1, část p.p.č. 264/4 
a část p.p.č. 264/2, dle GP p.p.č. 264/7 o výměře 46 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, 
přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a 
finanční částky 120,-- Kč/m2, tj. celkem 5.520,-- Kč, sjednaná kupní cena odpovídá výši 
kupní ceny z roku 2001 

- finanční rozdíl směňovaných pozemků ve výši 56.400,-- Kč bude J. P. uhrazen do 30 dnů 
ode dne uzavření směnné smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za zápis vkladu směnné 
smlouvy do katastru nemovitostí bude uhrazen městem Šumperkem 

 
 
Termín: 31.01.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 7. 1. 2011 do 25. 1. 2011 dle usnesení rady města č. 233/10 ze dne 30. 12. 2010 
a podle usnesení zastupitelstva města č. 166/11 ze dne 10. 3. 2011, kterým byl vydán příslib 
prodeje, realizaci prodeje st.p.č. 1896/2 o výměře 386 m2, části p.p.č. 1291/9 o výměře 
681 m2 a části st.p.č. 1895/2 o výměře 181 m2, části pozemků dle GP zak. č. 6702-68/2016 
ze dne 19. 8. 2016 jsou označeny jako p.p.č. 1291/12 o výměře 577 m2, p.p.č. 3282 
o výměře 104 m2 a st.p.č. 1895/2 o výměře 181 m2, vše  v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu 
- kupní cena: 300,-- Kč/m2 byla uhrazena v souladu s podmínkami smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní Obch/0029/2011 
- kupujícím bude v případě uzavření a uhrazení sazby za zřízení služebnosti cesty a stezky 

uznána sleva z kupní ceny ve výši 6.000,-- Kč 
- kupující: V. D., Šumperk, a M. L., Brno, každý z nich spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 

na st.p.č. 1896/2, p.p.č. 1291/12, p.p.č. 3282 a st.p.č. 1895/2, vše v k.ú. Šumperk, J. O., 
M. a H. V., Šumperk, J. K., J. a D. S., V. K., P. a A. V., I. B., Šumperk, M. D., Šumperk, 
J. a A. F., Šumperk, P. a M. B., Sudkov, a S. Š., Šumperk, každý z nich spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/12 na st.p.č. 1896/2, p.p.č. 1291/12, p.p.č. 3282 a st.p.č. 1895/2, vše 
v k.ú. Šumperk 
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- kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí prodávající v souladu s ujednáním 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní označené jako Obch /0029/2011 
 
Termín: 31.01.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 20. 4. 2016 do 9. 5. 2016 dle usnesení rady města č. 1696/16 ze dne 14. 4. 2016, prodej 
p.p.č. 151/2 o výměře 814 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k bytovým domům 
- kupní cena: a) 170 m2 - vstup do domu + zelená plocha u domů 400,-- Kč/m2 

     b) 644 m2 vjezd k domům, možnost parkování a vjezdy do garáží 100,-- Kč/m2, 
 kupní cena je stanovena odlišně od obvyklé kupní ceny z důvodu omezení 
 využívání vlastnického práva třetími osobami 

- kupující: P. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, I. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/16, K. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, a J. a E. T., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/16, S. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, bytem Nový Malín, A. P., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, bytem Velká Bystřice, M. P., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/16, bytem Šumperk, a J. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, bytem 
Šumperk, H. Ch., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, Š. K., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/16, L. a H. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, F. a V. T., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/16, a K. U., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, D. a T. B., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, bytem Nový Malín, L. H., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/16, bytem Bludov, a O. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16, bytem 
Šumperk 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva 

- před prodejem pozemku p.č. 151/2 v k.ú. Šumperk budou uzavřeny smlouvy o zřízení 
služebnosti cesty a stezky pro vlastníky garáží, kteří užívají ke vjezdu p.p.č. 151/2 v k.ú. 
Šumperk a kteří si o zřízení služebnosti požádají s tím, že věcné břemeno bude vyznačeno 
geometrickým plánem, s povinností úhrady geometrického plánu oprávněným z věcného 
břemene 

Termín: 31.01.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

schvaluje 
budoucí bezúplatný převod části pozemku p.č. 1333 o výměře cca 1 300 m2 v k.ú. Horní 
Temenice z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 
Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, s hospodařením Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, 
IČO 70960399, do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, za těchto podmínek: 
- účel budoucího bezúplatného převodu: realizace stavby „Chodník ul. Bohdíkovská 

v Šumperku – Temenici – II. etapa“ 
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- nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě, vlastní darovací smlouva 
bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude 
stavba „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici – II. etapa“ kolaudována, po 
zaměření skutečného stavu geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady 
město Šumperk 

- nabyvatel město Šumperk uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva 
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.01.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
odkoupit stavbu občanské vybavenosti (Dům kultury Šumperk) situovanou na pozemku st.p.č. 
184/3 v k.ú. Šumperk za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 18 mil. Kč včetně 
movitých věcí a kulturních předmětů za podmínek: 
Prodávající: Základní organizace Odborového svazu KOVO Pramet Šumperk, se sídlem 
Uničovská 905/2, Šumperk, IČO 15504000 
Kupující: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 
Podmínky úhrady kupní ceny: část kupní ceny ve výši 3 mil. Kč bude uhrazena do 31. 1. 2017, 
zbývající část ve výši 15 mil. Kč bude splácena od roku 2018 po dobu 10 let v pravidelných 
ročních splátkách vždy k 30. 4. daného roku s úrokovou sazbou odpovídající inflační doložce 
k danému roku. 
Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,-- Kč 
uhradí kupující. 

Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

vydává 
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o nočním klidu, s účinností od 1. 10. 2016. 

 
Termín: 15.09.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
doplnění zakládací listiny společnosti PONTIS Šumperk o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 
2800/68, Šumperk, IČO 25843907, ze dne 1. 7. 2011, ve znění pozdějších úprav: 
 
v článku II. Předmět činnosti obecně prospěšné společnosti se rozšiřuje Provoz a poskytování 
sociálních služeb a dalších navazujících služeb o: 
 
„o. zdravotní služby“. 

 
Termín: 30.09.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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uděluje 
čestné občanství města Šumperka G. W. 
 

 
Termín: 15.09.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

schvaluje 
dodatek č. 14 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Mohelnice k zajištění výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

 
 
Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

schvaluje 
dodatek č. 14 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

 
 
Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

schvaluje 
dodatek č. 9 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění výkonu státní 
správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

 
 
Termín: 31.12.2016 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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schvaluje 
přijetí finančních prostředků ve výši 20.000,-- Kč za úspěšné třídění odpadů v soutěži 
O keramickou popelnici v Olomouckém kraji, darovací smlouvou s Olomouckým krajem, se 
sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460. 

 
Termín: 31.10.2016 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

bere na vědomí 
rezignace Ing. Antonína Harapáta na členství ve finančním výboru města Šumperka 
k 31. 7. 2016. 

bere na vědomí 
zápis č. 16/2016 z jednání finančního výboru dne 5. 9. 2016. 
 
 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace p. Tomáše Menšíka z 16. 6. 2016  a 10. 8. 2016. 
 
 
 
 
 

 


