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Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane xxxx,
Město Kaplice jako povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, obdrželo dne 12.02.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací dle tohoto
zákona, ve které žádáte informace:
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?
o Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů
příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.
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?
o Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné
právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.
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?
4. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
o 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.
o Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
o 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.
5. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli,
kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
o 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.
6. 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?
o Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná
soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno
dostatečné tržní prostředí.
7. 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?

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.
Ad 1) Povinným subjektem byly zřízeny tyto příspěvkové organizace:
-

-

-

Mateřská škola Kaplice, Nové domovy 221, Nové domovy 221, Kaplice 382 41, IČ:
606 30 108. Organizace zabezpečuje předškolní výchovu v souladu s platnými
právními předpisy ČR. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří
základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání. Mateřská škola spolupracuje
s rodiči nebo jinými zákonnými zástupci dětí a dalšími občany s cílem vyvíjet aktivity a
organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí předškolního věku a prohloubení
vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. Organizace
zabezpečuje stravování dětí a pracovníků škol, zařízení dle platných právní předpisů
ČR.
Základní škola Kaplice, Fantova 446, Gen. Fanty 446, Kaplice 382 41, IČ: 005 83 634.
Organizace je základní škola. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou
výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity
a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a
ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola
připravuje žáky pro další studium a praxi.
Základní škola Kaplice, Školní 226, Školní 226, Kaplice 382 41, IČ: 005 83 669.
Organizace je základní škola. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou
výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity
a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a

-

-

ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola
připravuje žáky pro další studium a praxi.
Mateřská škola Kaplice, 1.máje 771, 1. máje 771, Kaplice 382 41, IČ: 709 22 616.
Organizace zabezpečuje předškolní výchovu v souladu s platnými právními předpisy
ČR. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní
předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání. Mateřská škola spolupracuje s rodiči nebo
jinými zákonnými zástupci dětí (dále jen zástupce dítěte) a dalšími občany s cílem
vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí předškolního věku a
prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti.
Mateřská škola Kaplice, Nové domky 643, Nové domky 643, Kaplice 382 41, IČ: 075
37 328. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností
v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu
příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy. PO jako mateřská škola
poskytuje předškolní vzdělávání dětem, její činnosti se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu. Součástí organizace je školní družina, sloužící dětem a
pracovníkům školy. V rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje.
Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady
jejich pozdějšího vzdělávání. Mateřská škola spolupracuje s rodiči nebo jinými
zákonnými zástupci dětí a dalšími občany s cílem vyvíjet aktivity a organizovat
činnosti ve prospěch rozvoje dětí předškolního věku a prohloubení vzájemného
výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. Organizace zabezpečuje
stravování dětí a pracovníků škol, zařízení dle platných právních předpisů ČR.

Ad 2) Povinným subjektem byly založeny tyto jiné právnické osoby:
-

-

Technické služby Kaplice spol. s r.o., Bělidlo 180, Kaplice 382 41, IČ: 639 07 992.
Předmět podnikání – výroba tepelné energie, elektřiny, podnikání v oblasti nakládání
s nebezpečnými odpady, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
truhlářství, podlahářství, zednictví, silniční motorová doprava, vodoinstalatérství,
topenářství aj.
Bytové družstvo Města Kaplice, Náměstí 70, Kaplice 382 41, IČ: 260 24 551. Předmět
– zajišťování bytových potřeb svých členů a správa domů s byty a nebytovými prostory
ve vlastnictví jiných osob.

Ad 3) Povinný subjekt nezaložil žádné právnické osoby, které nespadají pod definici § 4
odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb.

Ad 4) V kalendářním roce 2020 nebyla na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č.
134/2016 Sb. uzavřena žádná nadlimitní veřejná zakázka.

Ad 5) V kalendářním roce 2020 byly uzavřena tato jedna nadlimitní veřejná zakázka
s dodavatelem, který není veřejným zadavatelem podle ZVZ:
-

Bylo ukončeno koncesní řízení na služby - nadlimitní veřejná zakázka Město
Kaplice - výběr provozovatele vodohospodářského majetku, vyhlášené dne
13.08.2019,
uveřejněné
na
profilu
zadavatele:
https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_2.html, ve Věstníku veřejných
zakázek pod číslem Z2019-028203 a v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem
2019/S 157-389484, vítězný uchazeč ČEVAK a.s. IČ 60849657, Severní 2264/8,
České Budějovice.

Ad 6) Na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ neprobíhá běžná soutěž.

Ad 7) Povinnému subjektu není přímo nadřízená žádná organizační složka státu

Organizační struktura včetně uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů – viz. příloha.
Profil zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_2.html

Ing. Lukáš Bodnár
tajemník

