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Naše čj.: MUSP 127091/2019 

Naše sp. zn.: 124094/2019 TAJ/IVNO *MUSPX023IXZP* 

 

U S N E S E N Í  

z 12. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 12. 12. 2019 

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. 

 

351/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 295/19, 319/19, 321/19, 322/19, 323/19, 324/19, 325/19, 

330/19, 331/19, 332/19, 335/19, 337/19, 339/19, 340/19, 345/19, 346/19 

 

 

352/19 Rozpočet města Šumperka na rok 2020 

schvaluje 

rozpočet města Šumperka na rok 2020 dle předloženého materiálu: 

příjmy rozpočtu celkem: 613.732 tis. Kč 

přebytek z minulých let:   50.000 tis. Kč 

úvěr ve výši:     20.000 tis. Kč 

 

výdaje rozpočtu celkem: 666.138 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů:    17.594 tis. Kč 

 

 

Termín: 01.01.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

353/19 Rozpočet města Šumperka na rok 2020 

schvaluje 

rozpočty fondů města Šumperka dle předloženého materiálu: 

sociální fond 

fond životního prostředí 

fond na úpravu zevnějšku 

 

Termín: 01.01.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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354/19 Rozpočet města Šumperka na rok 2020 

schvaluje 

v návaznosti na schválený rozpočet města Šumperka na rok 2020, poskytnout (uvolnit) 

finanční prostředky z rozpočtu města Šumperka, vyjmenovaným právnickým osobám 

uvedených v rozpočtu města Šumperka na rok 2020. 

 

Termín: 01.01.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

355/19 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2018/2019 

bere na vědomí 

předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním v roce 2018/2019. 

 

 

356/19 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady 

ruší 

usnesení ZM č. 325/19 ze dne 31. 10. 2019 z důvodu přijetí nové obecně závazné vyhlášky 

č. 3/2019, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

357/19 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 1 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1. 1. 2020. 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

358/19 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 

vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku ze psů, s účinností od 1. 1. 2020. 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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359/19 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření města Šumperka číslo XVI roku 2019: 

příjmy ve výši:   -12.000 tis. Kč 

výdaje ve výši:   -11.905 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  641.243 tis. Kč 

výdaje celkem:  757.898 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 775.775 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   775.421 tis. Kč 

 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

360/19 MJP - nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VHZ, a. s. – vodovody 

a kanalizace 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 18. 11. 2019 do 4. 12. 2019 dle usnesení rady města č. 1297/19 ze dne 14. 11. 2019, 

nepeněžitý vklad akcionáře města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., 

se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČO 47674954, a to: 

 

- vodovod a splaškovou kanalizaci s příslušenstvím sloužící veřejné potřebě vybudované 

v k.ú. Horní Temenice v rámci akce „Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice“ dle 

stavebního povolení čj. MUSP 66486/2017, sp.zn. 45474/2017ŽPR/ALTU ze dne 

25. 7. 2017 

 

Hodnota vkládaného majetku města Šumperka bude stanovena znaleckým posudkem, který 

na své náklady zajistí společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

 

 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

361/19 MJP - výkup pozemků pod komunikací v lokalitě Za Hniličkou 

schvaluje 

v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

SML/2017/0586/MJP/vr, která byla uzavřena mezi městem Šumperkem, jako budoucím 

kupujícím, a M. P., Innsbruck, jako budoucí prodávající, výkup pozemku p.č. 1070/14 

o výměře 57 m2, p.p.č. 224/2 o výměře 14 m2 a p.p.č. 1316/20 o výměře 1 m2 vše v k.ú. 

Horní Temenice, za podmínek: 

- kupní cena 600,-- Kč/m2, kupní cena celkem 43.200,-- Kč, v souladu se smlouvou budoucí 

kupní bude do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí kupujícím uhrazen doplatek kupní ceny ve výši 

12.700,-- Kč 

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

nemovitostí 

Termín: 29.02.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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362/19 MJP - dodatek ke smlouvě budoucí kupní – lokalita Hrubínova 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného od 18. 11. 2019 do 

4. 12. 2019 dle usnesení rady města č. 1260/19 ze dne 14. 11. 2019, změnu smlouvy 

o budoucí smlouvě kupní, označenou SML/2018/0107/MJP/vr a uzavřenou dne 28. 3. 2018, 

jejímž předmětem je budoucí prodej části p.p.č. 1662/19, části p.p.č. 1581/1, části p.p.č. 

1581/2 a části p.p.č. 1534/42 vše v k.ú. Šumperk. 

 

Budoucí kupující: REAL SYSTÉM DEVELOPMENT a. s., se sídlem Brníčko 983, Uničov, 

PSČ 783 91, IČO 28374363. 

  

Změnou smlouvy o smlouvě budoucí kupní dojde k posunutí termínu: 

- realizace výstavby z termínu 31. 7. 2019 na nově stanovený termín nejpozději do 

31. 12. 2022 

- posunutí termínu převodu vlastnického práva ke sjednanému budoucímu předmětu 

prodeje z termínu 30. 6. 2020 na nově stanovený termín 30. 6. 2023 

 

Ostatní podmínky sjednané smlouvou zůstávají nezměněny. 

Změny podmínek smlouvy budou sjednány dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 

označené jako SML/2018/0107/MJP/vr. 

 

Termín: 29.02.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

363/19 MJP - směna pozemků části p.č. 552/1 a p.č. 581/3, 904/8, 907/1 v k.ú. Dolní 

Temenice 

ruší 

usnesení ZM č. 336/19 ze dne 31. 10. 2019 z důvodu změny zákona č. 503/2012 Sb., 

o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

364/19 MJP - změna usnesení ZM č. 252/19 ze dne 20. 6. 2019 - smlouva o vzájemné 

spolupráci podle územní studie „Bratrušovská“ 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 252/19 ze dne 20. 6. 2019, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 

o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu na výstavbu rodinných a bytových domů 

podle územní studie „Bratrušovská“ mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, a M. K., Šumperk. Změnou usnesení se mění předposlední věta 

v usnesení takto: Uzavření této smlouvy je podmínkou pro zařazení pozemků p.č. 581/3 

zahrada o výměře 7 000 m2, p.č. 907/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2 

a p.č. 904/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 331 m2 v k.ú. Dolní Temenice ve 

vlastnictví M. K. do změny územního plánu pro výstavbu rodinných domů, kterou se město 

Šumperk zavazuje uskutečnit nejdříve v roce 2026. V ostatním se usnesení ZM č. 252/19 ze 

dne 20. 6. 2019 nemění. 

 

Termín: 30.04.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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365/19 MJP - změna usnesení ZM – budoucí výkup pozemků v souvislosti se stavbou 

„Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 509/16 ze dne 16. 6. 2016, kterým byl schválen budoucí výkup části 

pozemku st.p.č. 245 o výměře cca 788 m2 v k.ú. Dolní Temenice za účelem realizace stavby 

„Cyklostezka Bratrušov“. Změnou usnesení dojde k úpravě budoucích prodávajících, kdy 

budoucím prodávajícím bude pouze R. K., Šumperk, a ke zvýšení výměry převáděné části 

pozemku st.p.č. 245 v k.ú. Dolní Temenice na cca 826 m2. Ostatní podmínky zůstávají 

nezměněny. S budoucím prodávajícím bude uzavřen dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě 

kupní. 

 

Termín: 30.04.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

366/19 MJP - změna usnesení ZM – budoucí výkup pozemků v souvislosti se stavbou 

„Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 510/16 ze dne 16. 6. 2016, kterým byl schválen budoucí výkup části 

pozemku p.č. 541/7 o výměře cca 86 m2 v k.ú. Dolní Temenice za účelem realizace stavby 

„Cyklostezka Bratrušov“. Změnou usnesení dojde ke zvýšení výměry převáděné části pozemku 

p.č. 541/7 v k.ú. Dolní Temenice na cca 128 m2. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. 

S budoucími prodávajícími J. a J. G., Bohdíkov, bude uzavřen dodatek ke smlouvě o budoucí 

smlouvě kupní. 

 

Termín: 30.04.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

367/19 MJP - změna usnesení ZM – budoucí výkup pozemků v souvislosti se stavbou 

„Cyklostezka Bratrušov“ 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 511/16 ze dne 16. 6. 2016, kterým byl schválen budoucí výkup části 

pozemku p.č. 537/1 o výměře cca 892 m2 v k.ú. Dolní Temenice za účelem realizace stavby 

„Cyklostezka Bratrušov“. Změnou usnesení dojde ke zvýšení výměry převáděné části pozemku 

p.č. 537/1 v k.ú. Dolní Temenice na cca 1 083 m2. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. 

S budoucím prodávajícím L. V., Šumperk, bude uzavřen dodatek ke smlouvě o budoucí 

smlouvě kupní. 

 

Termín: 30.04.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

368/19 MJP - oprava písařské chyby v usneseních ZM č. 242/19-244/19 

schvaluje 

opravu písařské chyby v usneseních ZM č. 242/19-244/19 ze dne 20. 6. 2019 tak, že se 

v textu usnesení opravuje „st.p.č. 4373“ na „st.p.č. 4473“. 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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369/19 MJP - přijetí daru nemovitostí od TJ Šumperk, z. s. 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy za těchto podmínek: 

- dárce: TJ Šumperk, z. s, se sídlem Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 

- obdarovaný: město Šumperk 

- předmět daru: pozemek st.p.č. 6241, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. obč. vyb., 

pozemek p.č. 1268/41 ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, vše v katastrálním 

území Šumperk, obec Šumperk (or. přírodní fotbalové hřiště při ul. Žerotínově), včetně 

všech součástí a příslušenství 

- obdarovaný uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva 

- obdarovaný uhradí znalecký posudek na ocenění předmětu daru 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

370/19 MJP - přijetí daru nemovitostí od TJ Šumperk, z. s. 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy za těchto podmínek: 

- dárce: TJ Šumperk, z. s, se sídlem Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 

- obdarovaný: město Šumperk 

- předmět daru: pozemek st.p.č. 5930, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. obč. vyb., 

pozemek st.p.č. 5929, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. obč. vyb., pozemek st.p.č. 

5928, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. obč. vyb., pozemek p.č. 1357/4 trvalý travní 

porost, vše v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. areál kanoistiky u řeky 

Desná), včetně všech součástí a příslušenství 

- obdarovaný uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva 

- obdarovaný uhradí znalecký posudek na ocenění předmětu daru 

 

Termín: 30.06.2020 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

371/19 Informace společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

bere na vědomí 

informaci společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., zastupitelům. 

 

 

 

372/19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 

území města Šumperka 

schvaluje 

dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území města 

Šumperka. 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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373/19 Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie s obcí Rapotín – změna V 

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, ve znění usnesení ZM č. 728/17 ze dne 23. 3. 2017, ve 

znění usnesení ZM č. 807/17 ze dne 15. 6. 2017, ve znění usnesení ZM č. 1022/18 ze dne 

22. 3. 2018 a ve znění usnesení ZM č. 82/18 ze dne 13. 12. 2018, kterým bylo schváleno 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie s obcí Rapotín s účinností 

od 1. 1. 2020, 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. 1. 2021. 

 

 

Termín: 01.01.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

374/19 PONTIS Šumperk, o. p. s. – dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci 

na rok 2019 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 28. 1. 2019 

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 

 

Dodatkem dojde k doplnění účelu a změně termínu pro zrealizování, profinancování 

a vyúčtování dotace takto: 

- v čl. II odst. 1 se doplňuje věta třetí tohoto znění: „Z celkové výše dotace se určuje částka 

3.000.000,-- Kč (slovy tři miliony korun českých) na pořízení investic, takto:  

- na zakoupení dvou osobních automobilů pro pečovatelskou službu a denní stacionář 

- na stavební úpravy sociálního zázemí pro odlehčovací službu 

- na stavební úpravy komunitního centra 

- na vybudování zimní zahrady pro odlehčovací službu. 

- v čl. II odst. 2 se nahrazují slova „nejpozději do 31.12. roku, v němž dotaci obdržel“ slovy 

„nejpozději do 30.05.2020“. 

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

dotace“ slovy „nejpozději do 30.05.2020“. 

V ostatních článcích se smlouva nemění. 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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375/19 Armáda spásy v ČR, z. s. – dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci 

na rok 2019 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 12. 2. 2019 

uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, a Armádou spásy 

v ČR, z. s, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha, PSČ 158 00, IČO 40613411. Dodatkem 

dojde k doplnění čl. II odst. 1 o větu druhou tohoto znění: „Z celkové výše dotace se určuje 

částka 112.700,-- Kč (slovy sto dvanáct tisíc sedm set korun českých) na stavební úpravu 

budovy za účelem technického zhodnocení, spočívající ve výměně vstupních dveří za 

automatické“. V ostatních článcích se smlouva nemění. 

 

Termín: 31.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

376/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 - individuální žádost 

neschvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

 

Příjemce: Fotbal  Šumperk, s. r. o., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 27847861 

Zastoupený: Vladimírem Dostálem a Bohdanem Heclem 

Účel použití: na zabezpečení účasti mužstva mužů v soutěži MSD pořádané FAČR, na 

úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní 

činnosti, včetně úhrady části mezd a ostatních osobních nákladů trenérů 

a hráčů, na dopravu k utkáním 

 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

377/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

 

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

Zastoupený: Ing. Vladimírem Velčovským 

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

spojených s pronájmem ledové plochy a pronájmem šaten 

Výše částky: 3.550.000,-- Kč  

Termín realizace a profinancování dotace: do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:   do 15.01.2021 

 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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378/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

 

Příjemce:   Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 

Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Adamem Kalousem 

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 Cyklo & tourist busu v Jeseníkách 

Výše částky: 110.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

379/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

 
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, 

extraligy dorostu, extraligy juniorů, na podporu trenérů a nákladů souvisejících 

se sportovní činností klubu 

Výše částky: 4.400.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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380/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

Příjemce: Fotbalový klub Šumperk, z. s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 26999501 

Zastoupený: Bořivojem Bartošem 

Účel použití: na úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní 

činnosti, včetně úhrady části mezd a ostatních osobních nákladů, na podporu 

trenérů a na náklady spojené se Sportovním střediskem mládeže U9 až U15 

Výše částky: 990.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

381/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

 

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 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

382/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

 
Příjemce: Společnost česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z. s., Kladská 

233/1, Šumperk, IČO 43961266 
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Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Brožem 

Účel použití: na provoz Společnosti česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z. s., 

 a na provoz Evropského domu setkávání Kladská 233/1, Šumperk 

Výše částky: 230.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

383/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

Příjemce: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 

Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Adamem Kalousem 

Účel použití: na výdaje spojené s provozem Regionální filmové kanceláře Jeseníky Film 

Office 

Výše částky: 70.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

384/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

 

Příjemce: Ječmínek, o. p. s, Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 26835932 

Zastoupený: Danou Výprachtickou 

Účel použití: na činnost a provoz jeslí 

Výše částky: 615.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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385/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019 

 
 

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: investiční činnost 

Výše částky: 670.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

386/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 

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

IČO 25828274 

Zastoupený: lng. Mgr. Natašou Strakošovou Vykydalovou 

Účel použití: na činnost a provoz 

Výše částky: 258.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

387/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2020 - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Šumperka 

č. 321/19 ze dne 31. 10. 2019. 
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Příjemce: Spolek Artibi Šumperk, nám. Jana Zajíce 2761/5, Šumperk, IČO 03867668  

Zastoupený: Věrou Kovářovou, předsedkyní spolku 

Účel použití: na náklady spojené s uskutečněním akce Andělárium 2020 a vytvořením 

dřevěných uměleckých děl, které budou umístěny na území města Šumperka 

dle pokynu poskytovatele dotace 

Výše částky: 80.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:   do 31.12.2020 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2021 

 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

388/19 Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů mateřských a základních 

škol 

vydává 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 178 odst. 2 

písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 

vyhlášku č. 5/2019, o stanovení spádových obvodů mateřských a základních škol na území 

města Šumperka, s účinností od 1. 1. 2020. 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

389/19 Veřejnoprávní smlouva 

schvaluje 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o společném školském spádovém obvodu s účinností 

od 1. 1. 2020. 
Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

390/19 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk 

schvaluje 

dodatek č. 7 ke zřizovací listině Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, p. o., 

28. října 1280/1, IČO 65496604, ze dne 4. 9. 2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

18. 12. 2003, dodatku č. 2 ze dne 2. 5. 2008, dodatku č. 3 ze dne 12. 12. 2013, dodatku 

č. 4 ze dne 14. 9. 2017, dodatku č. 5 ze dne 21. 6. 2018 a dodatku č. 6 ze dne 13. 12. 2018. 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 
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391/19 Kontrolní výbor 

bere na vědomí 

rezignaci MUDr. Víta Rozehnala z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města 

Šumperka ke dni 21. 11. 2019. 

 

 

392/19 Kontrolní výbor 

bere na vědomí 

rezignaci MgA. Tomáše Bartoška z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města 

Šumperka ke dni 2. 12. 2019. 

 

 

393/19 Finanční výbor 

bere na vědomí 

rezignaci Ing. Romana Macka, bytem Šumperk, z funkce předsedy i člena finančního výboru 

zastupitelstva města Šumperka ke dni 3. 12. 2019. 

 

 

394/19 Finanční výbor 

volí 

předsedu finančního výboru Ing. Romana Macka, bytem Šumperk, ke dni 12. 12. 2019. 

 

 

395/19 Ukončení členství města Šumperka ve Sdružení místních samospráv ČR 

schvaluje 

ukončení členství města Šumperka ve Sdružení místních samospráv ČR, se sídlem Nábřeží 

599, Zlín – Prštné, PSČ 760 01, IČO 75130165, s účinností od 1. 1. 2020. 

 

Termín: 12.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

396/19 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 9/2019 z jednání finančního výboru dne 2. 12. 2019. 
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397/19 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 7/2019 ze zasedání kontrolního výboru dne 25. 11. 2019 včetně zápisů z kontrol 

a obsahového plánu práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                 starosta                               1. místostarostka 
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