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ŽÁDOST 

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

 
Žádost o informace k tiskům 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

Dobrý den, s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o poskytnutí 
informace dle níže uvedeného. Veškeré níže požadované informace prosím 
poskytnout pouze pro rok 2021, a za rok 2022 (k datu doručení této žádosti). 
 

1. Zajišťujete zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze vlastní 
zaměstnance, anebo 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. 

2. Zajišťujete-li zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze externí 
administrátory, probíhá toto na základě rámcových smluv, anebo 
prostřednictvím ad hoc smluv? Či tyto varianty kombinujete? 

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

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? 

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? 

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). 

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 na žádost:  
 
Vážená paní, reaguji na Vaši žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. 



 

 

Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

+420 461 353 111 

moravskatrebova.cz 
2 

1. Varianty zadávání veřejných zakázek kombinujeme skrze vlastní 
zaměstnance tak externí subjekty. 
V roce 2021 bylo externími subjekty administrováno 8 veřejných zakázek. 
V roce 2022 bylo externími subjekty administrováno 10 veřejných zakázek. 
 

2. Zadávání veřejných zakázek přes externí subjekty probíhá prostřednictvím ad 
hoc smluv. 
 

3. - I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy, IČO: 
70880611, se sídlem Piaristická 137/1, 571 01 Moravská Třebová, účel – 
předškolní výchova 
- II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, IČO: 
70880603, se sídlem Jiráskova 1141/33, 571 01 Moravská Třebová, účel – 
předškolní výchova 
- Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, IČO: 
62031813, se sídlem Palackého 1351/35, 571 01 Moravská Třebová, účel – 
poskytování základního vzdělávání 
- Základní škola U Kostela Moravská Třebová, 63609053, se sídlem Kostelní 
nám. 21/2, 571 01 Moravská Třebová, účel - poskytování základního 
vzdělávání 
- Základní umělecká škola Moravská Třebová, IČO: 47489791, se sídlem 
Zámecké nám. 185/1, 571 01 Moravská Třebová, účel – vzdělávání v 
uměleckých oborech 
- Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Moravská Třebová, IČO: 70997896, se sídlem Jevíčská 606/55, 
571 01 Moravská Třebová, účel - organizování pravidelné a příležitostné 
zájmové činnosti, prázdninové činnosti, soutěží a přehlídek 
- Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, IČO: 
70997004, se sídlem Zámecké nám. 185/1, 571 01 Moravská Třebová, účel - 
zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo 
prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fundu jiné veřejné 
knihovny, umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, zabezpečení 
kulturní, výchovné a vzdělávací činnost, zajišťování regionální funkce pro 
místní knihovny 
- Kulturní služby města Moravská Třebová, IČO: 00371769, se sídlem 
Svitavská 315/18, 571 01 Moravská Třebová, účel - zabezpečování pořadů z 
oblasti hudební, dramatické a vzdělávací, klubové pořady pro děti a dospělé v 
oblasti amatérské kultury, organizování festivalů, správa sbírkového fondu, 
výstavní činnost 
- Sociální služby města Moravská Třebová, IČO: 00194263, se sídlem 
Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, účel – poskytování sociální 
služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská 
služba, odlehčovací služba) 
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4. Příspěvkové organizace města zadávají prostřednictvím vlastních 
zaměstnanců pouze zakázky malého rozsahu, ostatní zakázky administruje 
zřizovatel. Nezajišťují administraci veřejných zakázek externě. 
 

5. Viz. bod 4) 
 

6. - 1.656.646,- Kč, dodávky 
- 5.286.207,40 Kč, dodávky 
- 1.923.136,- Kč, dodávky 
- 2.500.000,- Kč, služby 
- 1.547.051,- Kč, stavební práce 
- 8.183.890,- Kč, stavební práce 
- 6.500.000,- Kč, stavební práce 
- 2.100.000,- Kč, služby 
- 1.123.840,- Kč, dodávky 
- 3.060.257,44 Kč, stavební práce 
- 9.713.113,- Kč, stavební práce 
- 2.122.303,77 Kč, stavební práce 
- 2.122.303,77 Kč stavební práce 
- 2.247.000,- Kč, stavební práce 
- 5.292.000,- Kč, stavební práce 
- 31.800.000,- Kč, stavební práce 
- 13.500.000,- Kč, stavební práce 
- 6.500.000,- Kč, stavební práce 
 

7. Viz bod 4) 
 
 S pozdravem  
 
Petr Matějka  
vedoucí odboru investic a rozvoje města 
Městský úřad Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 29 
www.moravskatrebova.cz  
Tel.: +420 461 353 143 Mob.: +420 730 193 262  
E-mail: pmatejka@mtrebova.cz Z 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mail  
Dne: 14.12.202 
 


