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Spis. zn.: 15984/2012 
č. j.: 15986/2012 

U S N E S E N Í  

z 13. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 15. 3. 2012 

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. 

 

520/12 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
289/11, 350/11, 371/11, 398/11, 399/11, 405/11, 406/11, 407/11, 408/11, 409/11, 
433/11, 451/11, 507/12, 508/12, 509/12, 518/12 
 

521/12 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
  317/11 do 31.05.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  318/11 do 31.05.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  319/11 do 31.05.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  329/11 do 31.03.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  427/11 do 31.03.2012 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

522/12 Kontrola plnění usnesení – doplnění usnesení ZM č. 360/11 ze dne 22. 9. 2011 

schvaluje 
doplnění usnesení ZM č. 360/11 ze dne 22. 9. 2011 ve znění usnesení č. 455/11 ze dne 
15. 12. 2011, kterým dochází k úpravě první odrážky takto: 

nezastavěná část st.p.č. 998 ................. 300,- Kč/m2 
zastavěná část pozemku st.p.č. 998.......105,- Kč/m2 

Ostatní podmínky uvedené v usnesení ZM č. 360/11 a usnesení ZM č. 455/11 zůstávají beze 
změny. 

Termín: 30.04.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

523/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka - granty a dotace na činnost 
pro rok 2012 

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

 
- přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 
- přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 
 

Termín: 15.03.2012 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
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524/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka - granty a dotace na činnost 
pro rok 2012 

schvaluje 
- snížení přidělené finanční částky na vyjmenované akce a činnosti z 1.850.000,- Kč 

na 1.800.000,- Kč, tzn. o 50 tis. Kč 
- zvýšení finanční rezervy z 50 tis. Kč na 100 tis. Kč, tzn. o 50 tis. Kč a použití finanční 

rezervy na VFP z rozpočtu města Šumperka, na pokrytí žádostí, které nelze zahrnout 
do grantů a dotací na činnost, ale svým obsahem odpovídají zájmům města 

 
Celková částka vyčleněná na granty, dotace na činnost a finanční rezervu zůstává nezměněna. 
 
 

Termín: 15.03.2012 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

525/12 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Šumperka – výkonnostní sport 
pro rok 2012 

schvaluje 
časový harmonogram činností pro rozdělení finančních prostředků vyčleněných na výkonnostní 
sport z rozpočtu města Šumperka pro rok 2012 

 
- od 21.03.2012 zveřejnění podmínek na internetových stránkách města (včetně formulářů 

žádostí); zveřejnění v Šumperském zpravodaji dne 28.03.2012 
- 02.04.2012 od 08:00 hod. zahájení podávání žádostí 
- 30.04.2012 do 17:00 hod. ukončení přijímání žádostí 
- 14.05.2012 od 15:30 hod. zasedání komise pro přidělování grantů a dotací 
- 24.05.2012 předložení návrhů komise pro přidělování grantů a dotací na rozdělení 

finančních prostředků vyčleněných na výkonnostní sport jednotlivým žadatelům do RM ke 
schválení a k doporučení pro rozhodnutí ZM 

- 14.06.2012 předložení návrhů na rozdělení finančních prostředků vyčleněných na 
výkonnostní sport jednotlivým žadatelům do ZM ke schválení 

 
 

Termín: 15.03.2012 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

526/12 Dodatek ke smlouvě 

schvaluje 
uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka na úhradu nákladů spojených s pronájmem ledové plochy s organizací Hokejový 
klub Mladí draci Šumperk o. s., Žerotínova 470/55B, Šumperk, IČ 00494917. 
Dodatkem se doplňuje a mění smlouva takto: 
- ve vyúčtování je možné předložit fakturu s datem uskutečněného plnění v prosinci a 
profinancováním v lednu následujícího roku 
-  vyúčtování bude předkládáno odboru finančnímu a plánovacímu MěÚ Šumperk 
 
 

Termín: 15.03.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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527/12 Dodatek ke smlouvě 

schvaluje 
uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Šumperka na úhradu nákladů spojených s pronájmem ledové plochy s organizací Hokej 
Šumperk 2003, s. r. o., Žerotínova 470/55B, Šumperk, IČ 26840219. 
Dodatkem se doplňuje a mění smlouva takto: 
- ve vyúčtování je možné předložit fakturu s datem uskutečněného plnění v prosinci a 
profinancováním v lednu následujícího roku 
-  vyúčtování bude předkládáno odboru finančnímu a plánovacímu MěÚ Šumperk 
 

Termín: 15.03.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

528/12 Náhrada ušlého zisku 

schvaluje 
neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, jako 
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce pro rok 2012 částku 9.500,- Kč/rok. 
 

Termín: 31.03.2012 
Zodpovídá: PaedDr. Holub 

529/12 MJP - poplatek z prodlení 

schvaluje 
prominout J. M., Šumperk, poplatek z prodlení, vzniklý z žalovaných pohledávek z nájemného a 
služeb spojených s užíváním obecního bytu na adrese Jeremenkova 1571/19 v Šumperku. 
 

Termín: 31.03.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

530/12 MJP - budoucí prodej st.p.č. 1825/2 o výměře 401 m2 a p.p.č. 1992/12 o výměře 
287 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. Denisova 3) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1676/11 ze dne 10. 11. 2011, 
budoucí prodej st.p.č. 1825/2 o výměře 401 m2 a p.p.č. 1992/12 o výměře 287 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, při podpisu bude uhrazena 1. splátka na kupní cenu ve výši min. 

10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena v měsíčních splátkách po dobu 
11 měsíců 

- budoucí kupující: O. I., Ostrava, podíl o velikosti 1/12 na st.p.č. 1825/2 a podíl o velikosti 
1/12 na p.p.č. 1992/12, P. S., Praha, podíl o velikosti 1/12 na st.p.č. 1825/2 a podíl 
o velikosti 1/12 na p.p.č. 1992/12, E. H. S., Předměřice nad Jizerou, podíl o velikosti 1/12 
na st.p.č. 1825/2 a podíl o velikosti 1/12 na p.p.č. 1992/12, F. K., podíl o velikosti 1/4 na 
st.p.č. 1825/2 a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1992/12, E. M., podíl o velikosti 1/4 na 
st.p.č. 1825/2 a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1992/12, G. a D. S., všichni bytem 
Šumperk, podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1825/2 a podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1992/12 

- pokud nebudou hrazeny zálohy jednotlivými kupujícími, sjednává si budoucí prodávající od 
smlouvy odstoupit se závazkem budoucích kupujících, že neplacený podíl si odkoupí 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, nejpozději 
k datu 31. 12. 2013 
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- podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude zrušena dohodou povinnost hradit 
nájemné 

Termín: 30.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

531/12 MJP - prodej p.p.č. 459 o výměře 159 m2 v k.ú. Šumperk (or. dvůr u domu 
Vančurova 5) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 24. 10. 2011 do 9. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1567/11 ze dne 20. 10. 2011, 
prodej p.p.č. 459 o výměře 159 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu Vančurova 5, Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: J. V., Šumperk, a M. V., Šumperk, každý spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 
- kupující společně uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu práva do katastru 
Termín: 30.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

532/12 MJP - prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 111/1000 na st.p.č. 538 
v k.ú. Šumperk (or. pod domem Vančurova 1) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 24. 10. 2011 do 9. 11. 2011 dle usnesení rady města č. 1573/11 ze dne 20. 10. 2011, 
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 111/1000 na st.p.č. 538 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, pozemek a stavba jiného vlastníka 
- kupní cena: zastavěná část pozemku 295 m2 .................1.869,- Kč/m2 

  nezastavěná část pozemku 480 m2................300,- Kč/m2 
- kupující: V. K., Hrabenov 
- kupující uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč kolkové známky za zápis vkladu práva 

do katastru 
Termín: 30.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

533/12 MJP - prodej st.p.č. 1739/2 o výměře 436 m2, p.p.č. 1992/7 o výměře 272 m2, části 
p.p.č. 1995/2 o výměře 161 m2, části p.p.č. 1740/2 o výměře 15 m2 a části p.p.č. 
1992/8 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. ul. U Sanatoria 12) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 14. 2. 2012 do 1. 3. 2012 dle usnesení rady města č. 1987/12 ze dne 9. 2. 2012, prodej 
st.p.č. 1739/2 o výměře 436 m2, p.p.č. 1992/7 o výměře 272 m2, části p.p.č. 1995/2 
o výměře 161 m2, části p.p.č. 1740/2 o výměře 15 m2 a části p.p.č. 1992/8 o výměře 3 m2, 
dle GP st.p.č. 1739/2 o výměře 454 m2, p.p.č. 1992/7 o výměře 85 m2, p.p.č. 1992/24 
o výměře 67 m2, p.p.č. 1992/25 o výměře 58 m2, p.p.č. 1992/26 o výměře 55 m2, p.p.č. 
1992/27 o výměře 63 m2, p.p.č. 1992/28 o výměře 68 m2, p.p.č. 1992/29 o výměře 53 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: M. a M. Z., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1739/2 a p.p.č. 

1992/7, bytem Šumperk, M. Z., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1739/2 a 
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p.p.č. 1992/24, M. a Z. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 2/7 na st.p.č. 1739/2, p.p.č. 
1992/26 a p.p.č. 1992/27, bytem Šumperk, R. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 
na st.p.č. 1739/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1992/25, bytem 
Trossingen, SRN, R. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na st.p.č. 1739/2 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 1992/25, bytem Villingen-Schwenningen, 
SRN, A. a E. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1739/2 a p.p.č. 1992/28, 
bytem Šumperk, a Z. Z., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1739/2 a p.p.č.  
1992/29, bytem Praha 

- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- společně s prodejem st.p.č. 1739/2 bude zřízeno ve prospěch města Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, věcné břemeno spočívající v právu uložení 
vedení VO 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 
zápis vkladu práva do katastru 

Termín: 30.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

534/12 MJP - prodej p.p.č. 546/10 o výměře 217 m2 a st.p.č. 1002/2 o výměře 57 m2, dle 
GP p.p.č. 546/10 o výměře 36 m2, p.p.č. 546/15 o výměře 39 m2, p.p.č. 546/16 
o výměře 39 m2, p.p.č. 546/17 o výměře 39 m2, p.p.č. 546/18 o výměře 24 m2, 
p.p.č. 546/19 o výměře 40 m2 a st.p.č. 1002/2 o výměře 57 m2, vše v k.ú. Šumperk 
(or. zahrada u domu Myslbekova 16) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 28. 7. 2011 do 15. 8. 2011 dle usnesení rady města č. 1283/11 ze dne 21. 7. 2011, 
prodej p.p.č. 546/10 o výměře 217 m2 a st.p.č. 1002/2 o výměře 57 m2, dle GP p.p.č. 546/10 
o výměře 36 m2, p.p.č. 546/15 o výměře 39 m2, p.p.č. 546/16 o výměře 39 m2, p.p.č. 546/17 
o výměře 39 m2, p.p.č. 546/18 o výměře 24 m2, p.p.č. 546/19 o výměře 40 m2 a st.p.č. 
1002/2 o výměře 57 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: I. a A. Č., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 1002/2, spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 546/10 a p.p.č. 546/19, bytem Šumperk, M. H., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 1002/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/5 na p.p.č. 546/10 a p.p.č. 546/16, bytem Šumperk, P. K., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/5 na st.p.č. 1002/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 546/10 a 
p.p.č. 546/17, bytem Šumperk, L. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 
1002/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 546/10 a p.p.č. 546/18, bytem 
Šumperk, a M. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na st.p.č. 1002/2, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 546/10 a p.p.č. 546/15, bytem Šumperk 

- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 

zápis vkladu práva do katastru 
Termín: 30.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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535/12 MJP - prodej st.p.č. 1224/4 o výměře 31 m2 a p.p.č. 1632/1 o výměře 322 m2, dle 
GP st.p.č. 1224/4 o výměře 249 m2, p.p.č. 3221 o výměře 8 m2, p.p.č. 3222 
o výměře 24 m2, p.p.č. 3223 o výměře 4 m2, p.p.č. 3224 o výměře 5 m2, p.p.č. 3225 
o výměře 14 m2, p.p.č. 1632/11 o výměře 72 m2, p.p.č. 1632/1 o výměře 13 m2, 
p.p.č. 1632/12 o výměře 78 m2, p.p.č. 1632/13 o výměře 79 m2, p.p.č. 1632/14 
o výměře 75 m2 a p.p.č. 1632/15 o výměře 9 m2, vše v k.ú. Šumperk (or. zahrada 
u domu Čsl. armády 52) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 
od 14. 11. 2011 do 30. 11. 2011 dle usnesení města č. 1664/11 ze dne 10. 11. 2011, 
prodej st.p.č. 1224/4 o výměře 31 m2 a p.p.č. 1632/1 o výměře 322 m2, dle GP st.p.č. 
1224/4 o výměře 249 m2, p.p.č. 3221 o výměře 8 m2, p.p.č. 3222 o výměře 24 m2, p.p.č. 
3223 o výměře 4 m2, p.p.č. 3224 o výměře 5 m2, p.p.č. 3225 o výměře 14 m2, p.p.č. 1632/11 
o výměře 72 m2, p.p.č. 1632/1 o výměře 13 m2, p.p.č. 1632/12 o výměře 78 m2, p.p.č. 
1632/13 o výměře 79 m2, p.p.č. 1632/14 o výměře 75 m2 a p.p.č. 1632/15 o výměře 9 m2, 
vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: zázemí a zahrada k domu 
- kupující: H. Č., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1224/4, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/4 na p.p.č. 1632/1, p.p.č. 1632/11, p.p.č. 3223 a p.p.č. 3222, L. Č., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 1224/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/4 na p.p.č. 1632/1, p.p.č. 1632/12 a p.p.č. 3221, J. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/4 na st.p.č. 1224/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1632/1, p.p.č. 
1632/13 a p.p.č. 3225, všichni bytem Šumperk, M. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/4 na st.p.č. 1224/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1632/1, p.p.č. 
1632/14 a p.p.č. 3224, bytem Šumperk, a BONAR a. s., se sídlem Čsl. armády 1018/58, 
Šumperk, IČ 25131427, p.p.č. 1632/15 

- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující p.p.č. 1632/11 souhlasí, aby společně s prodejem p.p.č. 1632/11 bylo zřízeno 

pro vlastníka st.p.č. 1222/3 a budovy garáže na st.p.č. 1222/3, vše v k.ú. Šumperk, M. P., 
bytem Šumperk, a pro vlastníka p.p.č. 3225 v k.ú. Šumperk, J. P., bytem Šumperk, jako 
oprávněnými z věcného břemene, věcné břemeno spočívající v právu vstupu za účelem 
provádění oprav objektů na st.p.č. 1222/3 a p.p.č. 3225, vše v k.ú. Šumperk, s tím, že 
úhrada za zřízení věcného břemene se stanovuje jako jednorázová úhrada ve výši 
100,- Kč, která bude uhrazena vlastníkovi p.p.č. 1632/11 v k.ú. Šumperk do 14 dnů ode 
dne podpisu smlouvy 

- s prodejem pozemků bude zřízeno ve prospěch města Šumperk předkupní právo věcné a 
dále bude sjednána ve prospěch města Šumperk smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč pro 
případ zastavění p.p.č. 1631/1, p.p.č. 1631/11, p.p.č. 1631/12, p.p.č. 1631/13 a p.p.č. 
1631/14 v k.ú. Šumperk 

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

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za 
zápis vkladu práva do katastru 

 
Termín: 30.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

536/12 Program regenerace MPZ na rok 2012 

schvaluje 
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2012 ve výši 611.141,- Kč 
Společenství vlastníků Starobranská 249/20, Šumperk, na opravu fasády domu Starobranská 
249/20, Šumperk. 

Termín: 31.12.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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537/12 Program regenerace MPZ na rok 2012 

schvaluje 
poskytnutí státního příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2012 ve výši 98.859,- Kč 
R. P., Šumperk, na obnovu parteru budovy a dokončení oprav průčelí z Hlavní třídy, bývalý 
obchodní a obytný dům Otokara Katzera, Hlavní třída 437/19, Šumperk. 
 

Termín: 31.12.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

538/12 Plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2012 

schvaluje 
plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2012: 
 
1. podněty z interního auditu Městského úřadu Šumperk 
2. úkoly zadané ZM 
3. odprodej domu na ul. Bratrušovské v letech 2002-2003 - na základě podnětu M. F. 
4. odpady (ekonomika, servis, třídění, veřejná soutěž na provozovatele svozu) 
5. připomínky a stížnosti občanů 

Termín: 15.03.2012 
Zodpovídá: p. Grygar 

539/12 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 10/2012 z jednání finančního výboru dne 27. 2. 2012. 
 
 

540/12 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 
zápis č. 1/2012 ze zasedání kontrolního výboru dne 7. 2. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Zapletal v. r.                     Ing. Petr Suchomel v. r. 
     1. místostarosta               2. místostarosta 
 
 



Příloha č. 1 usnesení č. 523/12 z 13. zasedání ZM dne 15. 3. 2012

Vyjmenované akce nad 50 tis. Kč
(kompetence ZM)

 POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

1 Divadlo v parku 2012 Divadlo Šumperk, s. r. o. Komenského 312/3, 787 01 Šumperk Sviderski René MgA. 25875906 70 000 70 000
2 Blues Alive  BLUES ALIVE, s. r. o. Fialova 416/ 3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír Mgr. 28571444 500 000 310 000
4 Preludium Dům kultury Šumperk, s. r. o. Fialova 416/ 3, 787 01 Šumperk Rybička Vladimír Mgr. 25818830 60 000 55 000
5 XXII.Mezinárodní folklorní festival CIOFF Šumperk 2012 Sdružení přátel folkloru Severní Hané Růžová 458, 789 69 Postřelmov Drtil Miroslav 60801158 200 000 180 000
8 Klášterní hudební slavnosti  MgA. Roman Janků - Agentura J + D V Polích 147, 281 71 Rostoklaty Janků Roman MgA. 70600562 80 000 70 000
9 Džemfest 2012 Bc. Ondřej Polák 8. května 59, 787 01 Šumperk Polák Ondřej Bc. 70603651 90 000 70 000

SOUČTY 1 000 000 755 000

Příloha č. 3 usnesení č. 523/12 z 13. zasedání ZM dne 15. 3. 2012

Vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč
(kompetence ZM)

 POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
NÁZEV ORGANIZACE ADRESA STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCE ČÁSTKA ČÁSTKA

1 TJ Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 14617790 610 000 320 000
2 Tělocvičná  Jednota  Sokol Šumperk U Tenisu 4, 787 01 Šumperk Porteš František 13643240 600 000 100 000
3 DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk Ondráček Jaroslav Mgr. 00851507 200 000 200 000
4 FK SAN-JV ŠUMPERK, o. s. Evaldova 3, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 210 000 175 000
5 Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, o. s. Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk Hrbek Petr Ing. 00494917 300 000 115 000

SOUČTY 1 920 000 910 000

čí
sl

o

NÁZEV   PROJEKTU IČ 

čí
sl
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