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Naše čj.: MUSP 109737/2018 

Naše sp. zn.: 106520/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01XYPNI* 

 

U S N E S E N Í  

z 1. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 1. 11. 2018 

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. 

 

1/18 Program zasedání ZM        

schvaluje 

program zasedání zastupitelstva města Šumperka, včetně postupu jednání. 

 

 

2/18 Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města  

stanovuje 

počet 3 dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Šumperka – starosta 

a 2 místostarostové. 

Termín:  01.11.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3/18 Stanovení počtu členů rady města       

stanovuje 

počet 9 členů rady města Šumperka.  

 

Termín:  01.11.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

4/18 Zřízení finančního výboru        

zřizuje 

v souladu s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, finanční výbor. 

 

5/18 Zřízení kontrolního výboru        

zřizuje       

v souladu s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kontrolní výbor. 
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6/18 Starosta města         

volí          

Mgr. Tomáše Spurného, bytem Šumperk, uvolněným starostou města Šumperka.  

 

 

7/18 1. místostarosta města        

volí 

Mgr. Irenu Jonovou, bytem Šumperk, uvolněnou 1. místostarostkou města Šumperka. 

 

 

8/18 2. místostarosta města        

volí 

Ing. Jakuba Jirgla, bytem Šumperk, uvolněným 2. místostarostou města Šumperka.  

 

 

9/18 Rada města Šumperka        

volí 

další členy rady města Šumperka:  

- p. Radovana Auera, bytem Šumperk, členem rady města Šumperka  

- p. Martina Hoždoru, bytem Šumperk, členem rady města Šumperka 

- doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D., bytem Šumperk, členem rady města Šumperka 

- Ing. Ondřeje Poláka, bytem Šumperk, členem rady města Šumperka 

- Mgr. Janu Rybovou Kunčarovou, bytem Šumperk, členem rady města Šumperka 

- MUDr. Radana Volnohradského, bytem Šumperk, členem rady města Šumperka 

 

 

10/18 Finanční výbor         

volí 

předsedu finančního výboru Ing. Romana Macka, bytem Šumperk.  

 

 

11/18 Kontrolní výbor         

volí 

předsedkyni kontrolního výboru Mgr. Alenu Hlavešovou, bytem Šumperk. 
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12/18 Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti     

určuje 

v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

1. místostarostu zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti, kdy jedná a rozhoduje ve 

všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. V případě nepřítomnosti starosty a současně 

1. místostarosty jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi, 

2. místostarosta. 

       Termín:  01.11.2018 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

13/18 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města 

stanovuje 

měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce v následujících 

částkách: 

člen zastupitelstva města    2.000,-- Kč 

člen rady města     6.000,-- Kč 

předseda výboru ZM (kteří jsou členy ZM)  4.300,-- Kč 

předseda komise RM (kteří jsou členy ZM)  4.300,-- Kč 

člen výboru ZM (kteří jsou členy ZM)      400,-- Kč 

člen komise RM (kteří jsou členy ZM)      400,-- Kč 

 

Termín:  01.11.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

14/18 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města   

stanovuje, 

že v případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne 

odměna za tu jeho funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna (odměny za výkon jednotlivých 

funkcí se nebudou sčítat). 

Termín:  01.11.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

15/18 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města   

stanovuje 

v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, měsíční odměny 

poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů 

výborů a předsedů a členů komisí stejnou finanční odměnu jako neuvolněným členům 

zastupitelstva města: 

- předseda komise RM (kteří nejsou členy ZM)  4.300,-- Kč 

- člen výboru ZM (kteří nejsou členy ZM)      400,-- Kč 

- člen komise RM (kteří nejsou členy ZM)      400,-- Kč 

 

Termín:  01.11.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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16/18 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města   

stanovuje, 

že odměna bude poskytována od data 1. 11. 2018. 

 

Termín:  01.11.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

17/18 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města   

stanovuje, 

že v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

Termín:  01.11.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

 

18/18 Časový a obsahový program schůzí rady města na období 1. 11. 2018 - 30. 6. 2019
   

bere na vědomí 

časový a obsahový program schůzí rady města na období 1. 11. 2018 - 30. 6. 2019. 

 

 

19/18 Časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na období 1. 11. 2018 - 

30. 6. 2019   

schvaluje 

časový a obsahový program zasedání zastupitelstva města na období 1. 11. 2018 - 

30. 6. 2019. 

Termín:  01.11.2018 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

20/18 Finanční výbor         

ukládá 

předsedovi finančního výboru předložit návrh na složení finančního výboru. Počet členů 

maximálně 9.  

Termín:  30.11.2018 

       Zodpovídá: Ing. Macek 
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21/18 Kontrolní výbor         

ukládá 

předsedovi kontrolního výboru předložit návrh na složení kontrolního výboru. Počet členů 

maximálně 9.  

Termín:  30.11.2018 

      Zodpovídá: Mgr. Hlavešová 

 

 

22/18 Zastupování města Šumperka 

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, starostu Mgr. Tomáše Spurného. V případě nepřítomnosti starosty určuje ZM 

zastupování v pořadí: 1. místostarosta, 2. místostarosta, s účinností od 1. 11. 2018. 

 

Termín:  01.11.2018 

      Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

23/18 Zastupování města Šumperka 

pověřuje 

řízením Městské policie Šumperk zřízené obecně závaznou vyhláškou č. 11/1993 o zřízení 

Městské policie města Šumperka, v platném znění, člena zastupitelstva města Šumperka 

doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D., bytem Šumperk, s účinností od 1. 11. 2018. 

 

Termín:  01.11.2018 

      Zodpovídá: doc. JUDr. Kohajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Mgr. Irena Jonová 

          starosta                1. místostarostka 
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