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MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY 

Odbor investic 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany 
 
Č. j. T/3242/2021,  
Vyřizuje: Ing. Tomáš Langer  
 
XXXXXXXX  
XXXXXXXX  
XXXXXXXX  
XXXXXXXX  
 
V Sedlčanech 15. února 2020 
 
Poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) 
 
Dne 12. února 2021 byla Městskému úřadu Sedlčany doručena žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Znění žádosti (pro přehlednost odpovědi do textu očíslovány jednotlivé otázky, resp. proveden 
jejich opis): 
„Vážení, tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto 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? 
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? 
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 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.? 
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, jejichž skutečná, nebo 
předpokládaná hodnota, je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 
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. 
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6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, 
kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 
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, jejichž skutečná, nebo 
předpokládaná, hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

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? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, 
nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní 
prostředí. 

8. 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. 

9. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu 
§ 214 povinný subjekt používá? 

Vážení, omlouvám se za rozsah požadovaných informací a budu Vám velmi vděčný za jejich 
poskytnutí. Jedná se pouze o základní informace sledující transparentnost příjemců veřejných 
prostředků.  

Uvedené informace prosím poskytnout prostřednictvím datové zprávy do datové schránky 
žadatele:“ 
 
Odpověď Odboru investic Městského úřadu Sedlčany: 
Vážený pane žadateli, k Vašemu dotazu Vám sděluji následující: 
1. Seznam příspěvkových organizací zřízeným Městem Sedlčany je zveřejněn na stránkách: 

https://www.mesto-sedlcany.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/zrizovane-
organizace/prispevkove-organizace.html. Popis účelu organizací je zřejmý z jejich názvu, dále 
jsou uvedeny identifikační údaje. 
1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany, IČ: 47074299, 
2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, 264 01 Sedlčany, IČ: 48954004, 
Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69, 264 01 Sedlčany, IČ: 
70999104, 
Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67, 264 01 Sedlčany, IČ: 70999112, 
Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, IČ: 70999058, 
Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany, IČ: 61904287, 
Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, IČ: 42728452, 
Městské muzeum Sedlčany, Tyršova 136, 26401 Sedlčany, IČ: 70973431, 
Městská knihovna Sedlčany, Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, IČ: 71294694, 
Sportovní areály Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany, IČ: 72554541. 
Další informace jsou veřejně dostupné na www stránkách těchto subjektů. 
 

2. Dle Vašeho dotazu se jedná o organizace uvedené na https://www.mesto-
sedlcany.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/zrizovane-organizace/obchodni-organizace.html 
Popis účelu organizací je zřejmý z jejich názvu, dále jsou uvedeny identifikační údaje. 
Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., Církvičská 581, 264 01 Sedlčany, IČ: 26214059, 
Sedlčanské technické služby, s. r. o., Karla Hynka Máchy 651, 264 01 Sedlčany, IČ: 27167127. 
Další informace jsou veřejně dostupné na www stránkách těchto subjektů. 

https://www.mesto-sedlcany.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/zrizovane-organizace/prispevkove-organizace.html
https://www.mesto-sedlcany.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/zrizovane-organizace/prispevkove-organizace.html
https://www.mesto-sedlcany.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/zrizovane-organizace/obchodni-organizace.html
https://www.mesto-sedlcany.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/zrizovane-organizace/obchodni-organizace.html
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3. Takové organizace nebyly Městem Sedlčany založeny.  

4. V roce 2020 nezadávalo Město Sedlčany zakázky v nadlimitním režimu na základě vertikální 
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.  

5. V roce 2020 nezadávalo Město Sedlčany zakázky v nadlimitním režimu na základě horizontální 
spolupráce dle §12 zákona č. 134/2016 Sb. 

6. V roce 2020 nezadávalo Město Sedlčany zakázky v nadlimitním režimu dle §12 zákona č. 
134/2016 Sb. 

7. Město Sedlčany nezadávalo v posledních letech zakázku na právní služby dle položeného 
dotazu.  

8. Město Sedlčany spravuje samostatně své záležitosti a při výkonu této samostatné působnosti 
se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Sedlčany má 
vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených 
zvláštním zákonem. Město Sedlčany vykonává ve svém území státní správu v rozsahu 
stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a 
právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi 
ústředních správních úřadů.  Organizační struktura Města je uveřejněna pod odkazem: 
https://www.mesto-sedlcany.cz/filemanager/files/1052471.pdf Počty zaměstnanců uvedeny 
Přílohou. 

9. Město Sedlčany využívá profil zadavatele na adrese: https://nen.nipez.cz/profil/mestosedlcany  

 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
    Ing. Tomáš Langer 
vedoucí Odboru investic 

https://www.mesto-sedlcany.cz/filemanager/files/1052471.pdf
https://nen.nipez.cz/profil/mestosedlcany

