
 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 64 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 144001/2022 

Žádost přijata a zaevidována dne: 19.12.2022 

Obsah žádosti: Veřejné zakázky 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
MJP 

Evidenční číslo odpovědi: MUSP 31/2023 

Odpověď poskytnuta dne: 02.01.2023 

Odpověď poskytnuta:  

 

V plném rozsahu 

 

Přílohy: 1 

 

Vážená paní předsedkyně, 

 

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 

19.12.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace 

ohledně zadávání veřejných zakázek: 

1. Kopii vnitřního předpisu městského úřadu, který se vztahuje k postupům a rozdělení 

kompetencí v rámci úřadu při zadávání veřejných zakázek. Tento dokument je typicky nazván 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek, případně se jedná o dva dokumenty: Směrnice 

k veřejným zakázkám malého rozsahu a Směrnice k veřejným zakázkám dle zákona. 

2. Informaci o tom, jaké je rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek mezi úředníky a 

politiky, tj. do jaké výše předpokládané hodnoty mohou schvalovat zadání zakázky např. vedoucí 

odborů, od jaké výše předpokládané hodnoty mohou schvalovat zadání zakázky jednotliví členové 

rady, případně celá rada nebo zastupitelstvo. 

 

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

Ad 1.  Město Šumperk má z minulosti zpracovánu vnitřní směrnici pro zadávání zakázek malého 

rozsahu (viz příloha), která je v současné době aktualizována a přepracovávána s tím, že 

bude nově upravovat i postup pro zadávání veřejných zakázek spadajících do režimu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
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Ad 2. Co se týče kompetencí při zadávání veřejných zakázek pak tyto jsou nastaveny 

následujícím způsobem 

Kategorie 
VZMR  

I. kategorie 

VZMR  

II. kategorie 

VZMR  

III. kategorie 

VZ 

Finanční limit 

bez DPH 

do 100.000 Kč 

(podkategorie 

do 50.000 Kč 

a od 50.001 Kč 

do 100.000 Kč) 

od 100.001 až 

500.000 Kč 
od 500.001 Kč 

• dodávky a služby 

nad 1.000.000 Kč 

• stavební práce nad 

3.000.000 Kč 

Oprávněný 

subjekt 

(OS) 

vedoucí odborů, 

vedoucí 

kanceláře TAJ, 

vedoucí oddělení 

informatiky 

kanceláře TAJ, 

BRM, ředitel MP 

a velitel JSDH 

starosta nebo 

místostarostové 

v závislosti 

na příslušnosti 

rada města rada města 

 

 

S přáním pěkného dne 

 

Mgr. Milan Šubrt 

vedoucí odboru majetkoprávního 

Městský úřad Šumperk 
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