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„Povinný subjekt“ „Žadatel“ 
 

V Praze dne 11. 2. 2021 
 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážení, 
tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací: 
 
Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. 
(dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové 
organizace a včetně popisu jejího účelu. 
 
Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., 
byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické 
osoby a včetně popisu jejího účelu. 
 
Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 
134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného 
subjektu? 
 
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální 
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte  předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
považujte nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. 
 
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. 
 
Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří 
nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 
 



Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. 
 
Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve 
vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 
písm k) ZVZ? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo 
uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí. 
 
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
 
Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), 
včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení 
a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi. 
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 
povinný subjekt používá? 
 
Vážení, omlouvám se za rozsah požadovaných informací a budu Vám velmi vděčný za jejich 
poskytnutí. Jedná se pouze o základní informace sledující transparentnost příjemců veřejných 
prostředků. 
 
Uvedené informace prosím poskytnout prostřednictvím datové zprávy do datové schránky žadatele:  
 
S úctou          
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M ě s t s k ý   ú ř a d   B y s t ř i c e   n a d   P e r n š t e j n e m 
o d b o r   s p r á v n í   a   š k o l s t v í 

Příční 405, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem, 
 ( 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz 

 
Vaše č.j. Ze dne: Naše č.j. Vyřizuje: E-mail: Telefon: Datum: 

 11.2.2021 BYS 2907/2021 
 

Zítková jana.zitkova@bystricenp.cz 566590364 25.2.2021 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon") Vám v reakci na Vaši žádost doručenou dne 12.2.2021  Městský 
úřad Bystřice nad Pernštejnem jako povinný subjekt poskytuje požadované informace. 
 
  
Žádost: 
1) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona 

č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu 
existence povinného subjektu? 

 
Odpověď: 

a) současné 
Základní škola T. G. Masaryka 
IČ: 48897400 
Tyršova 409, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 
Základní škola Bystřice n. P. 
IČ: 43379516 
Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 
Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem 
IČ: 75021935 
Okružní 753, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 
Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem 
IČ: 29253136 
Nádražní 1300, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 
Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem 
IČ: 29251982 
Masarykovo náměstí 68, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
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b) původní 

Podnik bytového hospodářství města Bystřice nad Pernštejnem, přísp. organizace 
IČ: 00837521 
vznik: 1992  
ukončení: 31.12.2001 
 
Kulturní dům 35. výročí osvobození, přísp. organizace 
IČ: 00372897 
vznik: 1992 
ukončení: 31.12.2001 

 
 
2) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 

134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence 
povinného subjektu? 

 
Odpověď: Žádné.  

 
 

3) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 
2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu 
existence povinného subjektu? 

 
Odpověď: 
 TS města a.s. 
 IČ: 25303660 
 K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 
 Poliklinika města Bystřice n. P., s.r.o. 
 IČ: 26233819 
 Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
  
 EDEN servisní, s.r.o. 
 IČ: 26926580 
 Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 
 EDEN CENTRE, s.r.o. 
 IČ: 29366313 
 Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 
 Areál sportu a kultury, s.r.o. 
 IČ: 26298333 
 Dr. Veselého 754, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 
 Lesní společenství obcí s.r.o. 
 IČ: 63474581 
 Karasín 3, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 
 Bystřická tepelná s.r.o. 
 IČ: 26233827 
 Hornická 746, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
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4) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 

vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 
 
Odpověď: Žádné. 

 
 

5) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 

 
Odpověď: Žádné. 

 
 

6) Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

 
Odpověď: 

Okružní – etapa D 
- zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Jih, region Vysočina, IČ: 

26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
- cena bez DPH: 5 299 110,21 Kč 

 
Chodník Lesoňovice 
- zhotovitel: T.M.V. spol. s.r.o., IČ: 15544419, Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad 

Pernštejnem 
- cena bez DPH: 370 095,89 Kč (úsek 1) 
- cena bez DPH: 4 370 236,11 Kč (úsek 2 – 4) 

 
Stavební úpravy bytových domů na sídlišti Voldán – bytový dům čp. 655 
- zhotovitel: TS města a.s., IČ: 25303660, K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
- cena bez DPH: 4 425 640,00 Kč 
 
 

7) Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle 
§ 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby 
nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ? 

 
Odpověď: Seznam oslovovaných kanceláří 

JUDr. Dobromila Alexová, advokátka  
IČ: 66226759 
Masarykovo náměstí 55, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 
Mgr. Pavel Svoboda, advokát 
IČ: 71458247 
Masarykovo náměstí 46, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

 
 

8) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
 
Odpověď: Obec je samostatná, ve výkonu státní správy je nadřízený Kraj Vysočina. 
 

 
9) Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své 

organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu 
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zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti 
a podřízenosti mezi nimi.  

 
Odpověď: Organizační struktura úřadu je popsána v samostatné příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí tohoto dokumentu. 
 
 
10) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele 

ve smyslu § 214 povinný subjekt používá? 
 

Odpověď: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-bystrice-nad-pernstejnem 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Jana Zítková 
oprávněná úřední osoba 




