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Spis. zn.: 26193/2015
č. j.: 26194/2015

U S N E S E N Í

ze 7. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 2. 4. 2015

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.

181/15 Zveřejňování smluv uzavřených městem Šumperkem

ukládá RM
zajistit zveřejňování smluv uzavřených mezi městem Šumperkem a jinou osobou na Portálu 
veřejné správy provozovaném Ministerstvem vnitra ČR, a to každé smlouvy, kterou lze zařadit 
alespoň do jedné z níže uvedených kategorií, a to s účinností nejpozději od 1. 1. 2016:

a) smlouva, jejímž předmětem je dodání zboží nebo poskytnutí služby a která je uzavřena 
s jinou osobou v souvislosti s provozováním její podnikatelské činnosti, jestliže cena tohoto 
plnění nebo součet ceny plnění dle této smlouvy a cen za plnění poskytnuté městu 
Šumperku toutéž osobou v předchozích dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících 
překročí částku 50.000 Kč bez DPH; překročí-li ceny za plnění poskytnuté městu 
Šumperku toutéž osobou v předchozích dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících 
částku 50.000 Kč bez DPH, zveřejní se veškeré smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk 
a touto osobou, jejichž předměty plnění se započítávají dle předchozí věty do limitu 50.000 
Kč bez DPH,

b) smlouva, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k nemovité věci z nebo do 
vlastnictví města Šumperka, 

c) smlouva, jejímž předmětem je zatížení nemovité věci ve vlastnictví města Šumperka 
věcným právem jiné osoby,

d) nájemní nebo pachtovní smlouva k nemovité věci, vyjma smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem bytu,

e) smlouva, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k movité věci z vlastnictví města 
Šumperka, jestliže hodnota převáděné movité věci překročí částku 50.000 Kč bez DPH,

f) smlouva o poskytnutí grantů nebo dotací, nebo
g) jakékoliv dodatky smluv uvedených pod písmeny a) až f); jestliže se u smluv uvedených 

pod písmeny a) nebo e) dodatkem překročí celková cena nebo hodnota plnění 50.000 Kč 
bez DPH, zveřejní se vedle tohoto dodatku i smlouva nebo dodatek tomuto dodatku 
předcházející, pokud již dříve nebyly zveřejněny.

Termín: 07.05.2015
Zodpovídá: PaedDr. Holub

182/15 Odpovědi na dotazy Bc. Zdeňky Dvořákové Kocourkové

bere na vědomí
odpovědi na dotazy Bc. Zdeňky Dvořákové Kocourkové a vyslovuje podporu starostovi města 
Mgr. Zdeňku Brožovi v jeho činnosti jakožto zástupce města Šumperka na valných hromadách
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
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183/15 Zpráva o aktuální situaci ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

bere na vědomí
podanou zprávu zvoleného zástupce města v představenstvu Vodohospodářských zařízení 
Šumperk, a. s., o aktuální situaci ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., 
k 26. 3. 2015.

184/15 Zařazení pravidelného bodu o situaci ve společnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a. s. na jednání zastupitelstva města

ukládá
zařadit na jednání zastupitelstva města pravidelný bod o situaci ve společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., včetně informace o pracích na projektu „Zlepšení 
kvality vod horního povodí řeky Moravy“ – II. fáze.

Termín: průběžně
Zodpovídá: Ing. Suchomel

Mgr. Zdeněk Brož v. r. RNDr. Jan Přichystal v. r.
       starosta      1. místostarosta




