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ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Žádost o informace k zadávání veřejných zakázek 
 

Žádám o poskytnutí informace: Informace týkající se zadávaní veřejných zakázek 
 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací: 
 
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? 

 
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? 

 
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.? 
 
5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 

horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 
 
6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s 

dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 
 
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? 

 
8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
 
Způsob poskytnutí informace: datovou schránkou 
 
Dne: 17.02.2021 
 
Odpověď na žádost: 
Text odpovědi v přiloženém souboru. 
 
Přílohy: 
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
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Mgr. Tereza Sísová 
tajemnice 
Městský úřad Moravská Třebová 
 
 
Datum zveřejnění informace: 17.02.2021 

 


