
Vážení,

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

1. zajišťujete zadáváni 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. zajištujete-ii zadáváni 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; sIdk; účel, pro který jsou zřizovány)?

r

4. Zřizujete-ii příspěvkové organizace prosím o informaci, zdali tyto zadávají veřejné zakázky skrze
vlastní zaměstnance, anebo si sjednávaji 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?

Kolik veřejných zakázek bylo u Vámi zřizovaných příspěvkových organizaci administrováno skrze
externí subjekty v roce 2021, a kolik v roce 2022 (k datu doručení této žádosti)?

6. Pokud Vaše organizace zadává veřejné zakázky skrze externí administrátory, prosím q přehled takto
administrovaných veřejných zakázek s následujíchni údaji:

· předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky,
· druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce).

7. Pokud Vámi zřizované příspěvkové organizace zadávaji veřejné zakázky skrze externí administrátory,
prosím o přehled takto administrovaných veřejných zakázek s následujIchni údaji:

· předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky,
· druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce).

Předem děkuji za odpovědi.
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Město Ustľ nad Orlicí
Mgr. Gabriela Mánková

tajemník městského úřadu

Vaše č.j.:
Ze dne: 07.12.2022

NaŠe č.j.: MUUO/106710/2022/PAM/gm Vyřizuje:
Čisto spisu: 10363/2022 Tel:
Poč, listů: 3 E-rňäil:
PoČ. příloh: O Datum:
Poč. lis. př.: O Místo'

Mgr. Gabriela Mánková
465 514 222
mankově@muuc.cz
2(1.12.2022
Ústí nad Orlici

[ Částečné odložení žádosti a odpověď' na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

na základě Vaši žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ"), doručené dne 7. 12. 2022 na podatelnu
Městského úřadu Ústi nad Orlicí, Vám sdělujeme nás|edujÍcÍinformace:

l) zajišťujete zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze vlastni 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.

Odpověď': Varianty kombinujeme podle potřeby. V roce 2021 byla externě zadána administrace tří
veřejných zakázek, v roce 2022 byla externě zadána administrace šesti veřejných zakázek.

2) zajišťujete-li zadáváni veřejných zakázek ve vaší organizaci skrze externí administrátory, probíhá toto
na základě rámcových smluv, anebo prostřednictvím ad hoc smluv? Či tyto varianty kombinujete?

Odpověď': Rámcová smlouva není uzavřena, administrace veřejných zakázek s externími subjekty
probíhá na základě ad hoc smluv.

Digitálně podepsal Gabriela Mánková
Datum: 20.12.2022 10:5$:00 "01:00

adresa: Sychrcva 16, 562 24 Ústi nad Orlicí lČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 bankovní spojeni:
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo.cz KB Ústi nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz ID datové schránky: bxcbwmg
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3) Ja ké zřizujete příspěvkové organizace (název, sídlo, účel, pro který jsou zřizovány)?

Odpověď':
Název: Sídlo: Účel:
Mateřská Škola ÚSti nad OrlicI Pod Lesem 290, 562 03 Ústí nad Orlicí Škola/školské zařIzeni
Mateřská škola Ústí nad OrlicI Sokolská 165, 562 04 Ústí nad Orlici Škola/Škdské zařÍzenÍ
Mateřská škola Ústi nad Orlici Na výsluní 200, 562 01ÚStí nad OrlicI Škola/školské zařIzenI
Mateřská škola Ústi nad OrlicI Černovir 96, 562 01ÚStÍ nad OrlicI Škola/školské zařIzenI
Mateřská škola Pastelka Ústi nad Knapovec 8, 562 01 Ústí nad Orlici Škola/Školské zařIzení
Orlici
Mateřská škola KLUBÍČKO Ústi nad Dělnická 67, 562 01ÚSti nad Orlicí Škola/školské zařIzenI
Orlicí
Mateřská Škola Lentilka Ústi nad Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí Škola/školské zařízení
Orlicí
Mateřská škola jasánek Ústí nad Nerudova 136, 562 03 Ústí nad Orlicí Škola/školské zařIzenI
OrlicI
ZákkdnIškola Ústí nad OrlicI Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí Škola/školské zařIzení
Zák|adniško|a Ústí nad Orlicí Komenského 11, 562 01 Ústi nad Orlicí Škola/školské zařjzenÍ
Základni škola Ústi nad Orlici Třebovská 147, 562 03 Ústi nad OrlicI Škola/školské zařkeni
Zák|adníško|a Ústi nad Orlici Školní75, 562 04 Ústí nad Orlici Škola/školské zařízeni
Školní jídelna Ústínad Orlici Smetanova 43, 562 01 Ústi nad OrlicI Škola/školské zařízeni
Dům dětía mládeže Duha Ústí nad 17. listopadu 1600, 562 01 Ústí nad Orlici Škola/školské zařIzeni
Orlicí
Základní umělecká škola j. Kociana Smqtanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí Škola/školské zařIzenI
Ústí nad OrlicI
KLUBCENTRUM v Ústínad OrlicI Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad OrlicI Ku|turnÍzařízenÍ
Městské muzeum v Ústi nad 17. listopadu 72, 562 01ÚSti nad Orlicí KulturnI zařízení
Orlicí
Městská knihovna Ústi nad Příkopy 376, 562 01 Ústi nad Orlicí KulturnI zařIzenI
OrlicI
Domov důchodců Ústí nad OrlicI Cihlářská 761, 562 01 Ústi nad Orlicí Sociálni zařízeni
Centrum sociální péče Ústí nad Na Pláni 1343, 562 06 Ústi nad OrlicI Sociálni zařIzenI
OrlicI

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
kombinuji?

S) Pokud si Vámi zřizované příspěvkové organizace sjednávají administraci veřejných zakázek externě,
prosím o informaci, zdali toto probíhá na základě rámcových smluv, anebo prostřednictví ad hoc
smluv? Či jsou tyto varianty kombinovány?

Kolik veřejných zakázek bylo u Vámi zřizovaných příspěvkových organizací administrováno skrze
externísubjekty v roce 2021, a kolik v roce 2022 (k datu doručenítéto žádosti)?

Odpověd'na otázku č. 4 a 5:

Městský úřad Ústi nad Orlici nedisponuje informacemi o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými
organizacemi zřizovanými městem Ústí nad Orlicí, které maji právni subjektivitu. Podle ustanoveni § 2
odst. 1 lnfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahujÍcÍ se k jejich působnosti.
Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Městského úřadu Ústi nad

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústinad Orlici lČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
tel.: +420 465 514111 email: podatelna@muuo.cz
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústi nad Orlici, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg
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, ustNp22v01f4xOrlicI, Městský úřad Ustľ nad Orlici Vaši žádost týkajÍcÍ se těchto informací v souladu s ustanovením § 14
odst. 5 písm. c) lnfZ odkládá.

6) Pokud Vaše organizace zadává veřejné zakázky skrze externí administrátory, prosím o přehled takto
administrovaných veřejných zakázek s následujichni údaji:
· Předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky,
· Druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce).

Odpověď': Na základě ustanovení § 6 odst. 1 InfZ Vám sdělujeme, že kompletní přehled veřejných
zakázek města Ústi nad OrlicI naleznete na adrese Přehled - E-LA.K Město Ústí nad 0rli.c.í,..a spolcčnost
Tep.vos..spci. s r.o. {mu uo.cz}..

7) Pokud Vámi zřizované příspěvkové organizace zadávají veřejné zakázky skrze externí administrátory,
prosím o přehled takto administrovaných veřejných zakázek s následujIchni údaji:
· Předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky,
· Druh administrované veřejné zakázky {služby, dodávky, stavební práce).

Odpověď': Městský úřad Ústí nad Orlicí nedisponuje informacemi o zadávání veřejných zakázek
příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Ústí nad Orlicí, které mají právní subjektivitu, Podle
ustanoveni § 2 odst. 1 lnfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahujÍcÍ se k jejich
působnosti. Vzhledem k tomu, Že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Městského
úřadu Ústí nad Orlicí, Městský úřad Ústí nad OrlicI Vaši žádost týkajIcI se těchto informací v souladu
s ustanovením § 14 odst. 5 pÍsm. c) lnfZ odkládá.

S pozdravem

Mgr. Gabriela Mánková
tajemnice MěÚ

l
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