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Spis. zn.: 15879/2017 
č. j.: 20325/2017 

z 23. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 23. 2. 2017 

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. 475/16, 561/16, 564/16, 626/16, 660/17, 661/17, 662/17, 
663/17, 664/17, 665/17, 666/17, 667/17, 668/17, 669/17, 670/17, 671/17, 672/17, 
679/17 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  450/16 do 30.04.2017 Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
  562/16 do 30.04.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  563/16 do 30.04.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

uděluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Ceny města Šumperka za rok 2016 v těchto kategoriích: 
 
 
Kultura  Pavel Ševčík – nakladatelství VEDUTA 
Významný počin v humanitární 
a sociální oblasti Ingeborg Cäsarová 
Sport  Květoslav Vykydal 
Vzdělávání  Tomáš Lešingr 
Podnikání – drobné podnikání  Pizzerie Istria 
Podnikání – výrobní společnosti  APATOR METRA s. r. o. 
Architektura – rekonstrukce  Stavební úpravy domu č. 12 v Husitské ulici 
Cena mladých  Mikuláš Nevrkla 
Přínos městu  Drahomír Polách 
 
 
schvaluje 
neudělit Cenu města Šumperka za rok 2016 v kategorii: 

 
Životní prostředí a ekologie 

Termín: 22.04.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové 
smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 586/16 ze dne 3. 11. 2016. 
Příjemce: Agentura domácí péče Victoria, s. r. o., 28. října 29, Zábřeh, PSČ 789 01, 
IČO 93181000 
Zastoupený: Mgr. Věrou Kolegarovou, jednatelem 
Účel použití: na zakoupení motorového vozidla  
Výše částky: 50.000,-- Kč 
Termín realizace a profinancování dotace:  do 31.12.2017 
Termín vyúčtování dotace:    do 15.01.2018 
 
 

Termín: 23.02.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2017 navýšení rozpočtu odboru 
sociálních věcí ve výši 50.000,-- Kč na pokrytí žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města 
Šumperka. 
 

Termín: 16.03.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

schvaluje 
podání žádosti města Šumperka o dotaci z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 
v rámci partnerské spolupráce s městem Nysa a zapracovat do rozpočtového opatření roku 
2017 částku v maximální výši 1.000.000,-- Kč na financování projektu s pracovním názvem 
„Malá Vídeň - Slezský Řím“ za podmínky, že na projekt bude městu Šumperku poskytnuta 
dotace.   
 

Termín: 23.02.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2017 poskytnutí individuální 
dotace v maximální výši 150.000,-- Kč Spolku Artibi Šumperk, zastoupenému Dagmar 
Dvořákovou, náměstí Jana Zajíce 2761/5, Šumperk, IČO 03867668, na financování akce 
Andělárium 2017 za podmínky, že na akci bude Spolku Artibi poskytnuta dotace  
Olomouckého kraje z „Dotačního programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních 
vztahů 2017 - z Dotačního titulu č. 4 – Podpora cestovního ruchu v turistických regionech 
Jeseníky a Střední Morava“.   
 

Termín: 23.02.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 
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schvaluje 
podání žádosti města Šumperka z „Dotačního programu na podporu cestovního ruchu 
a zahraničních vztahů 2017, respektive z Dotačního titulu č. 4 – Podpora cestovního ruchu 
v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava“ o získání dotace na projekt „Úprava okolí 
bývalé trafostanice v příměstském lese a vyznačení andělských stezek“.  
 

Termín: 23.02.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 
 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka roku 2017 částku v maximální výši 
225.000,-- Kč na financování projektu za podmínky, že na projekt bude městu Šumperku 
poskytnuta dotace. 

Termín: 02.03.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 
 

schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 
bakalářských studií dle předloženého materiálu.  
 

Termín: 23.02.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 
 

schvaluje 
podání žádosti o převod vlastnického práva k části pozemku p.č. 579/3 v obci Šumperk, 
k.ú. Dolní Temenice, dotčeného stavbou „Parkovací dům Gagarinova, Šumperk“ ve vlastnictví 
ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu dle § 10 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.  
 

Termín: 30.04.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
odpis nedobytných pohledávek, které nebyly vymoženy z důvodu zániku povinných osob bez 
zanechání majetku v celkové výši 56.375,-- Kč 
Konkrétně jde o pohledávky: 
- 27.963,-- Kč, LAKAZ spol. s r. o., Tř. Kosmonautů 1085/6, Olomouc, PSČ 772 00, 

IČO 19012853 
- 28.412,-- Kč, Jiří Hudek, Krapkova 163/42, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 45191638  
 

Termín: 28.02.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

schvaluje 
přeřazení bytových jednotek č. 2922/1-12 a č. 2923/1-12 v bytovém domě Prievidzská 
2922/25 a 2923/27, Šumperk na seznam majetku určeného k odprodeji. 
 

Termín: 31.03.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

bere na vědomí 
výzvu předsedy kontrolního výboru zastupitelům města Šumperka k doplnění témat 
k připravovanému plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru. 
 

bere na vědomí 
zápis č. 20/2017 z jednání finančního výboru dne 13. 2. 2017. 
 
 

bere na vědomí 
zápis č. 2/2017 ze zasedání kontrolního výboru dne 8. 2. 2017. 
 
 
 
 
 

 


