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 Odpověď   
 

Vážená paní, 

 

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 

21.11.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace 

týkající se členů Rady města Šumperka – Mgr. Jany Rybové Kunčarové a MUDr. Radana 

Volnohradského (dále jen „Veřejní funkcionáři“) ve vztahu s Transfúzní službou a.s. IČO: 

26797917 (dále jen „Transfúzní služba“).  

 

Povinný subjekt Vám k Vaší žádosti sděluje následující:  

 

 
Odpověď č. 1  

Oba Veřejní funkcionáři (Mgr. Rybová Kunčarová a MUDr. Volnohradský) řádně oznámili dle 

Jednacího řádu rady města Šumperka čl. 3 (dostupný na webových stránkách města Šumperka 

zde: https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/organy-mesta/rada-mesta/) v souvislosti 

s projednáváním problematiky Transfúzní služby střet zájmů. 

 

 

 Odpověď č. 2 

Oba Veřejní funkcionáři (Mgr. Rybová Kunčarová a MUDr. Volnohradský) podali oznámení o střetu 

zájmů dle §8 zákona o střetu zájmů. Dle §13 odst. 5 zákona o středu zájmů Městský úřad 

Šumperk jakožto správce registru oznámení udělí veřejnému funkcionáři uživatelské jméno a 

přístupové heslo. Veřejný funkcionář je dle §12 odst. 1 zákona o střetu zájmů povinen podat 

oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích do Centrálního 

registru veřejných funkcionářů. Toto oznámení veřejný funkcionář vyplňuje online. Evidenčním 

http://www.sumperk.cz/
https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/organy-mesta/rada-mesta/


 

orgánem dle § 14 zákona o střetu zájmů není MěÚ Šumperk, nýbrž Ministerstvo spravedlnosti ČR, 

které zároveň porovnává údaje uvedené v registru oznámení s údaji uvedenými v jiných 

informačních systémech v rozsahu v § 14c tohoto zákona.  

 

 

 

Odpověď č. 3 

Ne, ani jeden z Veřejných funkcionářů (Mgr. Rybová Kunčarová a MUDr. Volnohradský) nejednal 

jménem města Šumperka s Transfúzní službou. Jednání s Transfúzní službou jménem města 

Šumperka svolává a koordinuje starosta města Šumperka Mgr. Tomáš Spurný.  

 

 

 

Odpověď č. 4 

Žádná opatření, která by vyloučila Veřejné funkcionáře z hlasování ve věci Transfúzní služby, 

přijata nebyla. Dle stanoviska Ministerstva vnitra ČR odboru dozoru a kontroly veřejné správy 

Ministerstva vnitra č. 8/2011 ….existence „střetu zájmů“ zastupitele však neznamená, že se člen 

orgánu nesmí jednání dále zúčastnit a v dané věci hlasovat, neboť takový následek by musel 

zákon stanovit výslovně, což nečiní. Jinak řečeno, člen zastupitelstva, který je ve střetu zájmů, má 

právo účastnit se jednání a hlasovat…. 

 

 

 

Odpověď č. 5  

Usnesení týkající se Transfúzní služby z roku 2005 a na něj navazující usnesení z roku 2019 jsou 

přílohou tohoto dopisu. V souladu s §6 odst. 1 Infz Vám povinný subjekt sděluje, že všechna 

usnesení Rady města Šumperka z let 2006 - 2019 jsou dostupná na webových stránkách 

www.sumperk.cz, konkrétně na tomto odkaze: https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/organy-

mesta/rada-mesta/usneseni-rady.html Předmětná usnesení byla přijata v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., zákon obcích, v platném znění, povinný subjekt se jimi řídí.  

 

http://www.sumperk.cz/
http://www.sumperk.cz/
https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/organy-mesta/rada-mesta/usneseni-rady.html
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Odpověď č. 6 

Na základě přijatých Dotčených rozhodnutí (viz dotaz č.5) Rada města Šumperka svým usnesením 

č. 4151/05 ze dne 01.12.2005 pronajala Transfúzní službě a.s. budovu č.p. 1006 – občanské 

vybavení stojící na pozemku st.p.č. 1184 – zastavěná plocha nádvoří a pozemku st.p.č. 1184 

v k.ú. Šumperk s účinností od 01.01.2006 do 31.12.2025 (plné znění usnesení a z něho 

vyplývající závazky pro město Šumperk viz dotaz č.5). 

 

 

Odpověď č. 7, 8, 9, 10, 11 

Dne 18.07.2019 Rada města Šumperka přijala usnesení č. 843/19, kterým schválila prodloužení 

doby nájmu o 10 let, tedy do 31.12.2035. Toto usnesení Rada města Šumperka následně zrušila 

svým usnesením č. 1298/19 ze dne 14.11.2019. Usnesení č. 843/19 ze dne 18.07.2019 bylo 

zrušeno na základě důvodných pochybností pro prodloužení nájemní smlouvy do roku 2035. 

Z důvodu nevyjasněných technických záležitostí týkajících se potřebných dodávek el. energie pro 

budovu Transfúzní služby po provedené rekonstrukci, a to s ohledem na zajištění rovnoměrného 

rozdělování el. energie pro všechny objekty v areálu nemocnice.   

 

Podklady pro odpověď poskytl Odbor kanceláře tajemníka MěÚ Šumperk.  

 

S pozdravem, 

 

Mgr. Tomáš Spurný  

starosta města Šumperka 

http://www.sumperk.cz/

