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Spis. zn.: 55729/2017 
č. j.: 55732/2017 

z 27. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 15. 6. 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. 450/16, 636/16, 675/17, 676/17, 677/17, 678/17, 738/17, 
739/17, 741/17, 744/17, 745/17, 746/17, 748/17, 749/17, 750/17, 752/17, 753/17, 
754/17, 758/17, 759/17, 760/17 
 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  516/16 do 30.09.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
  517/16 do 30.09.2017 Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 

bere na vědomí 
časový a obsahový program schůzí rady města na II. pololetí 2017. 
 
 

schvaluje 
časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2017. 
 

Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka na léta 2018-2019 dle předloženého 
materiálu. 
 

Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
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bere na vědomí 
plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů města Šumperka k 31. 5. 2017. 
 
 

schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 
města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2017 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu pro rok 2017 dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením ZM 
č. 586/16 ze dne 3. 11. 2016, dle přílohy č. 1. 
 

Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

neschvaluje 
žádosti o dotace na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 
města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2017, dle přílohy č. 2. 

Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

 

bere na vědomí 
plnění plánu investiční výstavby k 31. 5. 2017. 
 
 
 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016. 
 
 

bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2016. 
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bere na vědomí 
Plán odpadového hospodářství města Šumperka pro období 2017-2023. 
 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka číslo IX roku 2017: 
příjmy ve výši:               0 tis. Kč 
výdaje ve výši:          652 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  543.828 tis. Kč 
výdaje celkem:  685.606 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 690.368 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   687.476 tis. Kč 

 
Termín: 30.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s Divadlem Šumperk, s. r. o., ze dne 
10. 1. 2017 na pořízení nového rezervačního systému a zavedení EET, na výměnu podlahy 
jeviště divadla. Dodatkem se mění ustanovení článku I. smlouvy ve výši dotace z 793.000,-- Kč 
na 1.045.000,-- Kč. 

Termín: 30.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

bere na vědomí 
výzvu Státního pozemkového úřadu k vrácení pozemků p.č. 566/1, p.č. 566/8, p.č. 568/1, 
p.č. 583/1, p.č. 583/3 v obci a k.ú. Šumperk. 
 

schvaluje 
bezúplatný převod pozemků p.č. 566/1, p.č. 566/8, p.č. 568/1, p.č. 583/1, p.č. 583/3 v obci 
a k.ú. Šumperk zpět do vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu dle ustanovení § 8 
odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů. 

Termín: 30.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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bere na vědomí 
výzvu Státního pozemkového úřadu k vrácení pozemku p.č. 1845/72 v obci a k.ú. Šumperk.

schvaluje 
bezúplatný převod pozemku  p.č. 1845/72 v obci a k.ú. Šumperk zpět do vlastnictví ČR - 
Státního pozemkového úřadu dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. 
 

Termín: 30.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný

ruší 
usnesení č. 276/15 ze dne 17. 9. 2015 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 29. 6. 2015 do 15. 7. 2015 dle usnesení rady města č. 839/15 ze dne 25. 6. 2015, 
směnu pozemků formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převeden do rovnodílného podílového spoluvlastnictví Z. H., Šumperk, a V. Š., Bludov, 
pozemek p.č. 1273/37 o výměře 130 m2 v obci a k.ú. Šumperk. Cena je stanovena 
znaleckým posudkem ve výši 90.600,-- Kč 

- z vlastnictví Z. H., Šumperk, a V. Š., Bludov, budou převedeny do vlastnictví města 
Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, pozemky p.č. 3263/1 
o výměře 63 m2, p.č. 3263/2 o výměře 186 m2, část pozemku p.č. 3263/3 o výměře 
cca 85 m2 a p.p.č. 3263/4 o výměře 2 m2 v obci a k.ú. Šumperk. Cena je stanovena 
znaleckým posudkem ve výši 113.927,-- Kč. (Cena může být snížena či zvýšena po 
přesném zaměření pozemku p.č. 3263/3 geometrickým plánem.) 

- město Šumperk doplatí finanční rozdíl ve výši odpovídající rozdílu výměr směňovaných 
pozemků do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým došlo k rozdělení pozemků 
p.č. 1273/10 a st.p.č. 864/1 v k.ú. Šumperk uhradí město Šumperk, náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu, kterým dojde k rozdělení pozemku p.č. 3263/3 v k.ú. 
Šumperk, uhradí Z. H. a V. Š., správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí 
uhradí smluvní strany společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

 
Termín: 30.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 13. 2. 2017 do 1. 3. 2017 dle usnesení rady města č. 2737/17 ze dne 9. 2. 2017, prodej 
st.p.č. 954/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zajištění vstupu a vjezdu 
- kupující: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 Společenství vlastníků pro dům B. Němcové 

890/6, Šumperk, se sídlem B. Němcové 890/6, Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/8 M. F., Velké Losiny, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 P. F., Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 T. P. a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 E. P., Dolní 
Studénky 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na zápis vkladu vlastnického práva 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
 

Termín: 30.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 13. 2. 2017 do 1. 3. 2017 dle usnesení rady města č. 2739/17 ze dne 9. 2. 2017, prodej 
spoluvlastnického podílu o velikosti 4000/10000 na st.p.č. 998 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: majetkoprávní vypořádání, pozemek a stavba jiného vlastníka 
- kupující: A. K. S., Šumperk 
- kupní cena: dle znaleckého posudku jako kupní cena obvyklá, tj. 40.000,-- Kč 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na zápis vkladu vlastnického práva 
- před podpisem kupní smlouvy budou narovnány závazky z nájemní smlouvy, jejímž 

předmětem je pronájem spoluvlastnického podílu na st.p.č. 998 v k.ú. Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
 

Termín: 30.09.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný
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schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 441/16 ze dne 31. 3. 2016, kterým byl schválen budoucí prodej části 
p.p.č. 1031/6 o výměře cca 1 431 m2 v k.ú. Horní Temenice, kde budoucím kupujícím je 
schválen DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 25852957. 
Změna spočívá ve vypuštění části původního textu: 
- vlastnické právo na část pozemku, který bude zastavěn stavbou bude převedeno po 

předložení stavebního povolení na výstavbu, nejpozději do 6 měsíců ode dne kolaudace 
komunikace a inženýrských sítí pro plánovanou lokalitu výstavby rodinných domů 
s názvem lokalita pro RD „Za Hniličkou“, nejpozději však do 31. 12. 2018 a vložením 
nového textu: vlastnické právo k pozemku bude převedeno z důvodu poskytnutí dotace na 
investiční záměr před vydáním stavebního povolení na výstavbu asistenčního domu pro 
osoby s poruchou autistického spektra nejpozději do 6 měsíců ode dne kolaudace 
komunikace a inženýrských sítí pro plánovanou lokalitu výstavby rodinných domů 
s názvem lokalita RD „Za Hniličkou“. 

Z důvodu změny podmínky převodu vlastnického práva se dále vypouští text: 
- budoucí kupující se zavazují, že nejpozději k datu 31. 3. 2018 předloží budoucímu 

prodávajícímu stavební povolení na výstavbu 
- smluvní strany mohou jednostranně od smlouvy odstoupit v případě, pokud nebude 

vydáno na výstavbu stavební povolení. 
 
Ostatní podmínky schválené usnesením ZM č. 441/16 ze dne 31. 3. 2016 zůstávají beze 
změny. 

 
Termín: 31.07.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 14. 3. 2016 do 30. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1613/16 ze dne 3. 3. 2016 a dle 
usnesení ZM č. 441/16 ze dne 31. 3. 2016 ve znění usnesení ZM ze dne 15. 6. 2017, kterým 
byl schválen budoucí prodej části p.p.č. 1031/6 v k.ú. Horní Temenice, prodej části p.p.č. 
1031/6 o výměře cca 1 430 m2 v k.ú. Horní Temenice. Předmět prodeje bude dán 
geometrickým plánem pro zaměření lokality k výstavbě RD „Za Hniličkou“, přičemž podkladem 
pro stanovení části p.p.č. 1031/6 v k.ú. Horní Temenice pro kupujícího dle tohoto usnesení, se 
vychází z pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem Lokalita pro RD 
“Za Hniličkou“, Horní Temenice ze dne 17. 2. 2017, jehož součástí je souhlas s dělením 
pozemku a pozemek je dle tohoto rozhodnutí označen jako číslo 18. 
Kupující: DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 25852957. 
Podmínky prodeje: 
- kupní cena je stanovena smlouvou o budoucí smlouvě kupní SML/2016/0192/MJP/Vr 

dohodou: 
a) nezastavěná část pozemku (zahrada) 300,-- Kč/m2 + platná sazba DPH nezastavěná 

část pozemku bude vypočítána jako rozdíl z celkové výměry pozemku po odečtení 
zastavěné plochy pozemku 

b) zastavěná část pozemku k celku 150.000,-- Kč + platná sazba DPH, přičemž 
zastavěná plocha objektu dle dokumentace ke sloučenému řízení DÚR a DSP ze září 
2016, činí 550 m2 zastavěná část domu+ 47 m2 terasy 

- zdůvodnění odchylky kupní ceny v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. Kupní cena je 
cenou nižší než kupní cenou obvyklou z důvodu podpory a zájmu města vybudovat dům 
s uvedeným účelem na území města 

- kupující doplatí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 
kupní smlouvy ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí 
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- kupující uhradí daň z nabytí nemovité věci 
- kupující uhradí vynětí ze ZPF 
- kupující převezmou závazky ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IZ-12-8000506/SOBS001, smlouva označena 
SML/2017/0045/MJP/Pe ze dne 6. 2. 2017 

- kupující bere na vědomí, že v rámci uložení přípojky podzemního vedení VN na pozemku 
který je předmětem převodu vlastnického práva a umístění nového sloupu VN na p.p.č. 
1031/7 v k.ú. Horní Temenice, je vymezen manipulační prostor techniky na předmětu 
prodeje, kde plocha je vyznačena situačním plánem, který bude předán kupujícímu 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

Termín: 31.08.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 15. 2. 2016 do 2. 3. 2016 dle usnesení rady města č. 1506/16 ze dne 11. 2. 2016 
a podle usnesení zastupitelstva města č. 437/16 ze dne 31. 3. 2016, kterým byl vydán příslib 
prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 25/1 o výměře 13 m2, dle GP zak. č. 6775-60/2017 ze 
dne 9. 5. 2017 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- kupující: Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 14, Šumperk, se sídlem 

J. z Poděbrad 1998/14, Šumperk, IČO 26821737 
- účel prodeje: výstavba přístupové rampy 
- kupní cena: 1.869,-- Kč/m2, dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

SML/2016/0288/MJP/Vr 
- kupující doplatí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy 
- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po pravomocné kolaudaci stavby, nejpozději 

do 31. 12. 2017 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.10.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 15. 5. 2017 do 31. 5. 2017 dle usnesení rady města č. 3127/17 ze dne 11. 5. 2017, 
směnit z majetku města Šumperka, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, do 
majetku společnosti ČSAD Ostrava a. s., se sídlem Vítkovická 3083/1, Ostrava – Moravská 
Ostrava, PSČ 702 00, IČO 45192057, část pozemku p.č. 1273/10 – ostatní plocha a část 
pozemku p.č. 2104/5 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk (dle GP č. 6768-510/2017 označen 
jako pozemek p.č. 1273/39 – ostatní plocha o v výměře 400 m2, včetně všech součástí 
a příslušenství v k.ú. Šumperk - lokalita autobusového nádraží v Šumperku). 
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Z majetku společnosti ČSAD Ostrava a. s., se sídlem Vítkovická 3083/1, Ostrava – Moravská 
Ostrava, PSČ 702 00, IČO 45192057, do majetku města Šumperka, dílo komunikace, 
nástupních ostrůvků a chodníku umístěných na pozemku p.č. 1273/10 – ostatní plocha v k.ú. 
Šumperk (lokalita autobusového nádraží v Šumperku), jež jsou popsány ve znaleckém 
posudku pro ocenění nemovitosti T4/16 vypracovaným Ing. Pavlem Sedlákem dne 
22. 4. 2016, s výjimkou komunikací umístěných na části označené geometrickým plánem 
č. 6768-510/2017 jako nový pozemek parc. č. 1273/39 v k.ú. Šumperk, kdy komunikace na 
tomto pozemku parc. č. 1273/39 zůstávají nadále vlastnictvím společnosti ČSAD Ostrava a. s. 
a nejsou předmětem směny. 
 
Účel: majetkoprávní vypořádání lokality autobusového nádraží v Šumperku s finančním 
vyrovnáním ve prospěch společnosti ČSAD Ostrava a. s. ve výši 1.000.000,-- Kč ze strany 
města Šumperka 
 
Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí společnost ČSAD 
Ostrava a. s. a náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku uhradí 
účastníci každý jednou polovinou. 

 
Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 
255/21, Šumperk, IČO 65138163, o poskytnutí podpory z rozpočtu města Šumperka 
na provoz sportovní infrastruktury – Ubytovny SPORT, Žerotínova 59 v Šumperku, s maximální 
hodnotou podpory ve výši 500 tis. Kč ročně. 

 
Termín: 30.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Podniky města Šumperka a. s., Slovanská 
255/21, Šumperk, IČO 65138163, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Šumperka 
pro rok 2017 na realizaci investičního záměru „Realizace energeticky úsporných opatření 
objektu „Ubytovna SPORT“, Žerotínova 59, Šumperk, ve výši 10 milionů Kč“. 

 
Termín: 30.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný

schvaluje 
koncepci modernizace zimního stadionu a Ubytovny SPORT včetně vybudování nového zázemí 
pro všechny hokejové oddíly. 

 
Termín: 30.06.2018 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
poskytnutí investiční dotace ve výši 250.000,-- Kč společnosti Podniky města Šumperka a. s., 
se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163, na realizaci investičního záměru 
„Stavební úpravy herny stolního tenisu“. 

 
Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

ukládá RM 
zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka částku ve výši 250.000,-- Kč na 
realizaci investičního záměru „Stavební úpravy herny stolního tenisu“. 
 

 
Termín: 13.07.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
v souvislosti s přijatým usnesením ZM č. 607/16 ze dne 3. 11. 2016, ve znění usnesení ZM 
č. 641/16 ze dne 15. 12. 2016 a ve znění usnesení ZM č. 728/17 ze dne 23. 3. 2017, kterým 
bylo schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie s obcí Rapotín 
s účinností od 1. 7. 2017, změnu v  článku 5. bodu 2. schválené veřejnoprávní smlouvy tak, že 
se původní text v článku 5., bodu 2. veřejnoprávní smlouvy mění a nahrazuje následujícím 
textem: 
 
Článek 5., bod 2. 
 
Účinnosti smlouva nabývá dnem 1. 4. 2018. 

 
Termín: 01.04.2018 
Zodpovídá: Mgr. Brož 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 713/17 ze dne 23. 3. 2017 o poskytnutí finančního příspěvku města 
z Programu regenerace MPZ 2017 v částce: 
 
- z 2.914,-- Kč na 29.141,-- Kč Akademii Jana Amose Komenského s. r. o., na opravu 

vnitřního pískovcového schodiště včetně zábradlí, repase kovaných košů a konzol na 
prapory, měšťanský dům, nám. Míru 211/4, Šumperk 
 
 

Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 714/17 ze dne 23. 3. 2017 o poskytnutí finančního příspěvku města 
z Programu regenerace MPZ 2017 v částce: 
 
- z 25.041,-- Kč na 237.518,-- Kč společnosti PEKAŘSTVÍ POD POŠTOU s. r. o., na výměnu 

střešní krytiny včetně bednění a lokální opravu krovů, opravu komínových těles, osazení 
nových dřevěných oken, Společenský – dělnický dům, Langrova 8, Šumperk 
 

 
Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 
 
 

schvaluje 
dodatek č. 4  ke zřizovací listině Kina Oko Šumperk, Masarykovo náměstí 3, IČO 00851400, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2008, dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2013 
a dodatku č. 3 ze dne 23. 3. 2017, dle předloženého materiálu. 

 
Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

schvaluje 
realizovat v roce 2017 Adventní program a vánoční trhy v Šumperku prostřednictvím odboru 
ŠKV v režimu předchozích let. 

 
Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: RNDr. Přichystal 

ukládá RM 
připravit nové výběrové řízení na realizaci Adventního programu a vánočních trhů pro rok 2018 
s termínem vypsání veřejné zakázky do konce roku 2017 v částce 500.000,-- Kč. 
 

 
Termín: 31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož
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volí 
na základě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 
v platném znění, přísedícími Okresního soudu v Šumperku na čtyřleté volební období počínající 
zvolením tyto občany: 
 
M. F., bytem Šumperk 
J. H., bytem Šumperk 
P. H., bytem Šumperk 
J. K., bytem Šumperk 
V. K., bytem Šumperk 
R. K., bytem Šumperk 
M. K., bytem Šumperk 
B. L., bytem Šumperk 
A. M., bytem Šumperk 
Z. M., bytem Šumperk 
J. O., bytem Šumperk 
J. P., bytem Šumperk 
M. S., bytem Šumperk 
S. S., bytem Šumperk 
Z. Š., bytem Šumperk 
O. V., bytem Šumperk 
M. V., bytem Šumperk 
 

 
Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub

ukládá RM 
připravit novou OZV regulující provozování hazardních her na území města Šumperka. 
 

 
Termín: 02.11.2017 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

ruší 
usnesení ZM č. 425/16 ze dne 31. 3. 2016, jímž bylo RM uloženo připravit návrhy pro 
vybudování altánu lehké konstrukce. 

 
Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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schvaluje 
odstoupení od záměru vybudovat altán lehké konstrukce. 
 

Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

schvaluje 
předkládat interpelace členů ZM písemnou formou. 

 
Termín: 15.06.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož

bere na vědomí 
zápis č. 23/2017 z jednání finančního výboru dne 5. 6. 2017. 

bere na vědomí 
zápis č. 4/2017 ze zasedání kontrolního výboru dne 31. 5. 2017.

 




