
ŽÁDOST 

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

 
 

Žádost o informaci č. 1 ze dne 03.04.2018, Zámecká kavárna v Moravské 

Třebové 
 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace):   
(požadovány) 

1. Veškeré podklady k výběrovému řízení na provozovatele zámecké kavárny 
z roku 2016, včetně vyřazených nabídek a odůvodnění proč byli nějaké firmy 
z výběrového řízení vyloučeny.    

2. Smlouvu, o provozování zámecké kavárny, uzavřenou mezi městem a 
nynějším provozovatelem zámecké kavárny.  

 
Způsob poskytnutí informace: elektronickou poštou (e-mail) 
 
Dne: 11.04.2018 
 
Odpověď na žádost: 
 
ad 1) 
V příloze (přílohy 1 – 3) předkládám povinnému subjektu dostupné podklady k výběru 
provozovatele zámecké kavárny, tj. podkladové materiály (tisky) pro jednání rady města 
v označené věci, tj.  

1. Tisk RM 30.11.2015, výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Nájem 
nebytových prostor a provoz gastronomických služeb na zámku v Moravské 
Třebové“  

2. Tisk RM 25.01.2016, nabídky k projednání (2.1 – 2.4) 

3. Tisk RM 25.01.2016, zápis hodnotící komise (včetně sdělení o vyřazení nabídky, 
úplná informace tak, jak jí povinný subjekt disponuje) 

ad 2) 

V příloze předkládám kopii vyžádané smlouvy (příloha 4).  

Pro úplnost dodávám, že Magdalenin sál na zámku v Moravské Třebové je součástí 
té části zámku, kterou užívá na základě smlouvy o výpůjčce příspěvková organizace 
města Kulturní služby města Moravská Třebová. Příspěvková organizace je 
oprávněna uzavírat smlouvy o nájmu vypůjčeného majetku, který dočasně 
nepotřebuje k plnění svých úkolů, přičemž k pronájmům majetku na dobu delší 
jednoho roku je nutný předchozí souhlas zřizovatele. Rada města byla proto 
obeznámena s návrhem formou podkladového materiálu pro jednání RM a po 
projednání uložila řediteli Kulturních služeb města Moravská Třebová usnesením č. 
1275/R/250116 uzavřít nájemní smlouvu na zámeckou kavárnu s firmou PCNET 



group a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, U Malvazinky 2670/30, PSČ 150 00, IČO: 
28487362. Neexistuje tedy smlouva uzavřená mezi městem a provozovatelem 
kavárny. Smlouva, která je přílohou tohoto sdělení, byla vyžádána od ředitele 
kulturních služeb s cílem vstřícně a věcně vyřídit předloženou žádost o informaci. 

 

 

 
 
 
JUDr. Jana Zemánková 
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka 
Městský úřad Moravská Třebová 
 


