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Odpověď: 

 

 

 

Vážený pane magistře, 

 

 

 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

07.11.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete následující 

informace: 

 

1. Seznam zvolených zástupců v rozsahu titul, jméno, příjmení, zastávaná funkce v orgánech, 

politická příslušnost, rok narození, vše v aktuálním stavu. 

2. Seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do úrovně vedoucího oddělení v 

rozsahu titul, jméno, příjmení, vznik a zastávaná funkce. 

3. Organizační struktura, organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, etický kodex, vše 

v aktuálním znění. 

4. Plán rozpočtu na rok 2023 aktuální projekty a programy na další období v úplném znění. 

5. Koaliční smlouva, kolektivní smlouva, fond podpory a rozsah pomoci občanům Ukrajiny po 

24.2.2022, a to bytové, finanční i materiální pomoci. 

6. Seznam dodavatelů energii (teplo, teplá voda, plyn, voda, elektrická energie, jiné zdroje) od 

roku 2020 do současnosti v rozsahu název, IČO, sídlo, odpovědná osoba dodavatele, sjednaný 

objem a lhůty plnění, jednotková cena, celková cena plnění, možnost zaslat kopie příslušných 

smluv s dodavateli energií. 

http://www.sumperk.cz/


 

7. Seznam zřizovaných subjektů v členění podle druhů v rozsahu název, IČO, sídlo, statutární 

zástupce, předmět činnosti a aktuální kontakty. 

8. Členství v orgánech i organizacích na tuzemské, evropské i mezinárodní úrovni v rozsahu 

název, IČO, sídlo, odpovědný zástupce, výše příspěvku. 

 

 

Povinný subjekt k Vaší žádosti sděluje: 

 

 

Požadované informace povinný subjekt zasílá dle Vašeho přání v listinné podobě viz přílohy 1-7. 

 

Ad 1.  

viz příloha č. 1 

Seznam zastupitelů města Šumperka 

 

Ad 2 

viz příloha č. 2 

Seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do úrovně vedoucího oddělení 

 

Ad 3  

viz příloha č. 3 

Systemizace městského úřadu Šumperk 

Organizační řád městského úřadu Šumperk 

Pracovní řád  

Spisový řád 

 

Povinný subjekt nemá etický kodex, ale standardy jednání, které jsou přílohou č. 12 pracovního 

řádu. 

 

Ad 4  

Plán rozpočtu povinného subjektu nebyl dosud schválen, z toho důvodu jej povinný subjekt 

nezasílá. 

 

Ad 5  

viz příloha č. 4 

Koaliční smlouva 

Kolektivní smlouva 

Statut fondu humanitární pomoci Ukrajině 

Rozbor čerpání výdajů rozpočtu (pomoc Ukrajině) 

 

Povinný subjekt k rozsahu pomoci občanům Ukrajiny doplňuje, že dále poskytl 4 bytové jednotky. 

 

Ad 6  

viz příloha č. 5 

Seznam dodavatelů energií 

 

Ad 7  

viz příloha č. 6 

Seznam zřizovaných subjektů 

 

Ad 8  
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viz příloha č. 7 

Členství města Šumperka v orgánech a organizacích 

 

 

 

S pozdravem  

 

Ing. Helena Miterková 

tajemnice 
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