
 

 
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  

 
Žádost číslo: 60 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 139090/2022 

Žádost přijata a zaevidována dne: 07.12.2022 

Obsah žádosti: Veřejné zakázky 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 
zpracování odpovědi:  RUI, MJP, ŠKV 

Evidenční číslo odpovědi: MUSP143627 /2022 

Odpověď poskytnuta dne: 21.12.2022 

Odpověď poskytnuta:  
 
V plném rozsahu 
 

Přílohy: 0 

 

Vážená paní XXX, 
 
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 
07.12.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ.  

V žádosti požadujete následující informace: 

1. Zajišťujete zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze vlastní zaměstnance, 
anebo si sjednáváte administraci veřejných zakázek externě? Či tyto varianty 
kombinujete? 
Kolik u Vás bylo veřejných zakázek administrovaných skrze externí subjekty v roce 2021, 
a kolik v roce 2022. 

2. Zajišťujete-li zadávání veřejných zakázek ve Vaší Organizaci skrze externí administrátory, 
probíhá toto na základě rámcových smluv, anebo prostřednictvím ad hoc smluv? Či tyto 
varianty kombinujete? 

3. Jaké zřizujete příspěvkové organizace (název; sídlo; účel, pro který jsou zřizovány)? 

4. Zřizujete-li příspěvkové organizace prosím o informaci, zdali tyto zadávají veřejné zakázky 
skrze vlastní zaměstnance, anebo si sjednávají administraci veřejných zakázek externě. Či 
tyto varianty kombinují? 

5. Pokud si Vámi zřizované příspěvkové organizace sjednávají administraci veřejných 
zakázek externě, prosím o informaci, zdali toto probíhá na základě rámcových smluv, 
anebo prostřednictvím ad hoc smluv? Či jsou tyto varianty kombinovány? 
Kolik veřejných zakázek bylo u Vámi zřizovaných příspěvkových organizací administrováno 
skrze externí subjekty v roce 2021, a kolik v roce 2022 (k datu doručení této žádosti)? 

6. Pokud Vaše organizace zadává veřejné zakázky skrze externí administrátory, prosím o 
přehled takto administrovaných veřejných zakázek s následujícími údaji: 



 

 předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky, 

 druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce) 

7. Pokud Vámi zřizované příspěvkové organizace zadávají veřejné zakázky skrze externí 
administrátory, prosím o přehled takto administrovaných veřejných zakázek 
s následujícími údaji: 

 předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky, 

 druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce). 

 

 

 

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

 

Ad 1.  Městský úřad Šumperk v letech 2021–2022 sjednal administraci veřejných zakázek 
externě jen v jednom případě.  

Ad 2. ad hoc smlouvy (soutěží se zadavatel) 

Ad 3.  Město Šumperk zřizuje tyto příspěvkové organizace: 

 Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace; sídlo: Evaldova 
25, 787 01 Šumperk 

 Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace; sídlo: 
Prievidzská 1, 787 01 Šumperk 

 Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace; sídlo: Nerudova 
4B, 787 01 Šumperk 

 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1; sídlo: Dr. E. Beneše 1, 787 01 Šumperk 
 Základní škola Šumperk, 8. května 63; sídlo: 8. května 63, 787 01 Šumperk 
 Základní škola Šumperk, Sluneční 38; sídlo: Sluneční 38, 787 01 Šumperk 
 Základní škola Šumperk, Vrchlického 22; sídlo: Vrchlického 22, 787 01 Šumperk 
 Základní škola Šumperk Šumavská 21; sídlo: Šumavská 21, 787 01 Šumperk 
 Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk; sídlo: Komenského 9, 787 01 Šumperk 
 Kino Oko Šumperk; sídlo: Masarykovo náměstí 3, 787 01 Šumperk 
 Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace; sídlo: 28. října 

1280/1, 787 01 Šumperk 
 

Ad 4.  Příspěvkové organizace se při zadávání veřejných zakázek řídí Zásadami řízení 
příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem (dále jen Zásady). Zadávání veřejných 
zakázek je v Zásadách ošetřeno v Čl. 15 dle výše finančního limitu zakázky a je zde uveden 
konkrétní postup ředitele při zadávání a seznam dokumentace k zadávání veřejné zakázky. 

V praxi příspěvkové organizace sjednávají veřejné zakázky malého rozsahu a administrace je 
prováděna vlastními zaměstnanci. 

Dodavatele plynu, elektřiny a telekomunikačních služeb na základě rámcové smlouvy pro 
příspěvkové organizace soutěží zřizovatel. 



 

Veřejné zakázky investičního charakteru vyhlašuje zřizovatel prostřednictvím odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic. 

 

Ad 5.  Příspěvkové organizace nesjednávají administraci veřejných zakázek externě. 

Ad 6.  Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč, druh: služba (rekonstrukce Domu kultury 
Šumperk – zpracování projektové dokumentace). 

Ad 7.  Příspěvkové organizace nesjednávají administraci veřejných zakázek externě. 

 

 

 

S pozdravem 

Ing. Helena Miterková 

tajemnice Městského úřadu Šumperk 

 


