
       

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

TAJEMNÍK

Poskytnutí  informace  v     souladu  se  zákonem  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  
k     informacím   

k  žádosti  o  sdělení  informace  v režimu  zákona  č.106/1999  Sb.  o  svobodném  přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluji následující:

Dotaz č.1: Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu §4 odst. 1 písm. c) a d) zákon č.
134/2016 Sb. 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.

Odpověď: Město  Hustopeče  jako  samosprávná  územní  jednotka  vznikla  k 23.11.1990 na
základě  zákona  č.367/1990 Sb.  o  obcích,  v tehdejším  znění.  Za  dobu  své  existence  byly
zřízeny následující příspěvkové organizace: 

- Základní  škola  Hustopeče,  Komenského  163/2,  okres  Břeclav,  příspěvková
organizace, IČO: 49137077, se sídlem Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav,
PSČ  69301,  subjekt  byl  zřízen  za  účelem  poskytování  základního  vzdělávání
v souladu se školským zákonem.

- Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, IČO:
71009868, se sídlem Nádražní 175/4, 693 01 Hustopeče, subjekt byl zřízen za účelem
poskytování základního vzdělávání v souladu se školským zákonem.

- Mateřská škola Hustopeče,  Školní 25, okres Břeclav, příspěvková organizace,  IČO:
71009833, se sídlem Školní 887/25, 693 01 Hustopeče, subjekt byl zřízen za účelem
poskytování celodenní péče dětem předškolního věku.

- Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace, IČO:
70882291; se sídlem Na Sídlišti 5, 693 01 Hustopeče, subjekt byl zřízen za účelem
poskytování celodenní péče dětem předškolního věku.

- Centrum  volného  času  Hustopeče,  příspěvková  organizace,  se  sídlem  693  01
Hustopeče,  Šafaříkova  1017/40,  IČ:  71200398,  subjekt  byl  zřízen  za  účelem
poskytování služeb zabezpečujících kulturně výchovný a společenský rozvoj občanů
města  a  k plnění  funkce  výchovně  vzdělávací  a  rekreační  v souladu  se  zákonem
č.76/1978 Sb. o školských zařízeních.

- Sportovní  zařízení  Města  Hustopeče,  příspěvková  organizace,  se  sídlem  693  01
Hustopeče, Brněnská 526/50, IČ: 499 63 147, subjekt byl zřízen za účelem umožnit
mládeži  a všem občanům využívat  všechna tělovýchovná zařízení  ve městě včetně
zařízení navazujících a rozvíjet tak tělovýchovnou aktivitu ve městě.



- Městské kulturní středisko Hustopeče, příspěvková organizace, se sídlem Herbenova
4,  693  01  Hustopeče,  IČ:  48480045,  subjekt  byl  zřízen  za  poskytování  služeb
zabezpečujících kulturně výchovný a společenský rozvoj občanů města

- Městská nemocnice Hustopeče,  příspěvková organizace, se sídlem Brněnská 41, 693
01 Hustopeče, IČ: 70863695, subjekt byl zřízen za účelem poskytování zdravotní péče
poradenské,  ošetřovatelské,  diagnostické,  preventivní,  rehabilitační,  léčebné,
lékárenské  a dispenzární.

Dotaz č. 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? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů
příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.

Odpověď: Za období od 23.11.1990 založilo město Hustopeče následující právnické osoby:
- Městské zdravotnické centrum Hustopeče a.s., Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče,

IČ: 03213951, subjekt byl založen za účelem provozování podnikání v oblasti výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a za účelem
převodu provozování nemocnice v Hustopečích na jiný subjekt.

- Technické  služby  Hustopeče  s.r.o.,  Nádražní  37,  693 01 Hustopeče,  IČ:25550683,
subjekt  byl  založen  za  účelem provozování  činnosti  a  podnikání  v oblasti  údržby
veřejné  zeleně  a  místních  komunikací,  výroby  ,  instalace  a  opravy  el.  Strojů  a
přístrojů, podnikání v oblasti nakládání s odpady, silniční motorové dopravy nákladní,
zemní práce strojními mechanismy, montáž, opravy, údržba  revize vyhrazených el.
zařízení, provoz a údržba veřejných WC, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
a prodej,  provozování vodovodů a kanalizace,  provozování  pohřebišť a krematoria,
zednictví, provádění staveb, včetně jijich změn, udržovacích prací na nich  a jejich
odstraňování.

Dotaz č.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: Město Hustopeče žádnou takovou právnickou osobu nezaložilo.

Dotaz č.4: Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

Odpověď:  Město  Hustopeče  v kalendářním  roce  2020 žádnou  takovou veřejnou  zakázku
neuzavřelo.

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

Odpověď:  Město  Hustopeče  v kalendářním  roce  2020 žádnou  takovou veřejnou  zakázku
neuzavřelo.

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



Odpověď:  V loňském roce povinný subjekt  uzavřel  tyto nejvýznamnější  veřejné zakázky:
,,Retenční nádrž v areálu Městských služeb Hustopeče“ s hodnotou zakázky 4288041,79 Kč
bez DPH, ,,Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská – Žižkova, včetně OK, SO 109, 112,
113“ s hodnotou zakázky 4.709.552,70 Kč bez DPH a ,,Poskytování energetických služeb
metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče“ s hodnotou zakázky 6 824 139
Kč bez DPH.

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

Odpověď: Dodržení zásady transparentnosti u veřejných zakázek malého rozsahu je zajištěno
postupem  zadavatele  dle  vlastní  vnitřní  směrnice  č.1/2018  k zadávání  veřejných  zakázek
malého rozsahu. Právní služby si zajišťuje povinný subjekt primárně prostřednictvím svých
zaměstnanců.

Dotaz č. 8: 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. 

Odpověď: Městu Hustopeče není přímo podřízená žádná organizační složka státu. Činnost
města Hustopeče, jehož představitelem je starostka a místostarosta, zajišťuje Městský úřad
Hustopeče, v jehož čele stojí tajemník. Organizační struktura městského úřadu je převážně
liniová, tajemníkovi jsou přímo podřízení vedoucí jednotlivých odborů. Jednotliví pracovníci
odborů úřadu jsou pak přímo podřízeni svému vedoucímu odbodu. Městský úřad Hustopeče
zahrnuje tyto odbory: Odbor kanceláře tajemníka s9 zaměstnanci,  Majetkoprávní odbor s 9
zaměstnanci,  Odbor  vnitřních  věcí  se  14  zaměstnanci,  Odbor  přestupků  a  silničního
hospodářství se 12 zaměstnanci, Odbor životního prostředí s 5 zaměstnanci, Sociální odbor
s 9  zaměstnanci,  Ekonomický  odbor  s 9  zaměstnanci,  Odbor  územního  plánování  s 5
zaměstnanci,  odbor  Živnostenský  úřad  s 5  zaměstnanci,  odbor  Stavební  úřad  se  7
zaměstnanci.  1  pracovník  interního  auditu  je  mimo  odbory  úřadu  a  je  podřízen  přímo
starostovi města.

Dotaz č. 9: Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele
ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

Odpověď:  Město  Hustopeče  používá  tuto  internetovou  adresu  profilu
zadavatele  ,,www.vhodne-uvrejneni.cz“.Veřejné  zakázky  povinného  subjektu  jsou
dohledatelné  na  tomto  profilu  v sekci  „Veřejné  zakázky“  po  vyplnění  některého
z identifikátorů povinného subjektu. 

S pozdravem

……………………………
MVDr. Pavel Michalica
tajemník


