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

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 5.12.2022 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující: 

 

             Dotaz: 

1. Zajišťujete zadávání veřejných zakázek ve vaší organizaci skrze vlastní zaměstnance, nebo 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? 

             Odpověď: 

Převážnou většinu veřejných zakázek administrují vlastní zaměstnanci. V roce 2021 byla skrze 

externí subjekty administrována celkem 1 veřejná zakázka, v roce 2022 nebyla tímto způsobem 

administrována žádná veřejná zakázka.  

 

             Dotaz: 

2. Zajišťujete-li zadávání veřejných zakázek ve vaší organizaci skrze externí administrátory, probíhá 

toto na základě rámcových smluv nebo prostřednictvím ad hoc smluv? Či tyto varianty 

kombinujete? 

Odpověď: 

Zadávání veřejných zakázek, jsou-li zadávány skrze externí administrátory, probíhá 

prostřednictvím ad hoc smluv. 

 

              Dotaz: 

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

Odpověď: 

Město Hustopeče zřídilo níže uvedené příspěvkové organizace za účelem školního či volnočasového 

vzdělávání: 

 

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvková organizace; Školní 25, 693 01 

Hustopeče, IČ: 71 00 98 33.  

Účel: činnost mateřské školy a jídelny 

 

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5 okres Břeclav, příspěvková organizace; Na Sídlišti 961/5, 

693 01 Hustopeče. IČ 70882291.  

Účel: činnost mateřské školy a jídelny 

 

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace; Nádražní 4, 69301 

Hustopeče. IČ 71009868. 

Účel: činnost základní školy a školní družiny 

 

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace; 

Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče. IČ 49137077. 

Účel: činnost základní školy, školní jídelny, školního klubu, školní družiny 

 

Sportovní zařízení města Hustopeče, příspěvková organizace; Brněnská 526/50; 69301 Hustopeče. 

IČ 499 63 147. 

Účel: umožnit mládeži a všem občanům využívat veškerá tělovýchovná zařízení včetně zařízení 

navazujících a rozvíjet tak tělovýchovnou a sportovní aktivitu ve městě 

 

Centrum volného času, příspěvková organizace; Šafaříkova 1017/40, 693 01 Hustopeče.  
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IČ: 71200398. 

Účel: poskytování služeb zabezpečujících kulturně výchovný a společenský rozvoj občanů města a 

plnění funkce výchovně vzdělávací a rekreační, upravené zákonem č.561/2004 Sb. školský zákon 

v platném znění a prováděcími předpisy k němu.  

 

       Dotaz: 

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? 

Odpověď:   

Většinu veřejných zakázek, zadávaných příspěvkovými organizacemi, administrují zaměstnanci 

města Hustopeče 

 

Dotaz: 

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? 

Odpověď: 

Naše příspěvkové organizace nezadávají administraci veřejných zakázek externě. 

 

Dotaz: 

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). 

            Odpověď: 

Naše příspěvkové organizace nezadávají administraci veřejných zakázek skrze externí 

administrátory. 

 

 

Dotaz: 

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). 

 

 

            Odpověď: 

            Naše příspěvkové organizace nezadávají administraci veřejných zakázek skrze externí 

administrátory. 

 

 
 
S pozdravem  
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