Město Ústí nad Orlicí
ID: bxcbwmg l IČO: 00279676 l Ústi nad
Orlicí Sychrova

,,povinný subjekt"

,,Žadatel"
V Praze dne 11. 2. 2021

Žádost o 'nformace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném př"stupu k 'nformac"m

Vážen/:
tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informacl:
Jaké konkrétni 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.
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.
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?
jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikálni
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 uved'te předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 zvz. Za nejvýznamnější zakázky
považujte nadlimitnI veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném
kalendářním roce nejvyšší.
jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontálnI
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 uved'te předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném
kalendářním roce nejvyšší.
Jaké 3 nejvýznamnějsi veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří
nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedeni všech identifikačních údajů druhé smluvní
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky, V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze
určit, tak prosím uved'te předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 zvz, Za nejvýznamnější zakázky
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném
kalendá řním roce nejvyšší.
jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve
vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadajIcI pod výjimku dle § 29
pÍsm k) ZVZ?
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo
uvedením seznamu oslovovaných kanceláři, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.
jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury),
včetně uvedeni odborů, sekci a odděleni, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, odděleni
a sekcia vyjádřenivztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214
povinný subjekt používá?
váženj omlouvám se za rozsah požadovaných informací a budu Vám velmi vděčný za jejich
poskytnutL jedná se pouze o základní informace s/edujlc/ transparentnost při)"emců veřejných
prostředků.
Uvedené informace prosím poskytnout prostřednictvím datové zprávy do datové schránky žadatele:
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Na základě Vaši žádosti o informace, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze
dne 12. 2. 2021Vám sdělujeme následujIcŕ
l)
Příspěvkové organizace ve smyslu § 4 odst. 1pIsm. c) a d) zákona č, 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,ZVZ"):

Název: Adresa:lČ:
Účel:
Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Or1icIDělnická 67, 562 01 Ústi nad Orlicí
Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí Heranova 1348, 562 06 Ústí nad OrlicI
Mateřská škola Jasánek, Ústí nad OrHcI Nerudova 136, 562 03 Ústínad OrlicI
Mateřská škola Ústínad Orlici
Černovír96, 562 01ÚStí nad OrlicI
Mateřská škola Pastelka, Ústínad ôrlicÍ Knapovec 8, 562 01ÚStí nad OrlicI
Mateřská škola Ústinad Orlicí
Na výsluní 200, 562 01 Ústi nad OrlicI
Mateřská škola Ústínad OrlicI
Pod Lesem 290, 562 03 Ústi nad OrlicI
Mateřská škola Ústínad OrlicI
Sokolská 165, 562 04 Ústí nad Orlici
Zák|adníškola Ústí nad Or[icí
Bratři Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orhci
Zák|adníško|a Ústí nad OrlicI
Komenského 11, 562 01Ústinad Or|icÍ
Zák|adniško|a Ústinad OrlicI
Školní75, 562 04 Ústi nad Orlicí
Zák|adníško|a Ústí nad OrlicI
Třebovská 147, 562 03 Ústi nad OrlicI
Základni umělecká škola Jar. Kociana Smetanova 1500, 562 01ÚStí nad Orlicí
Školní jídelna Ústinad Orlici
Smetanova 43, 562 06 Ústi nad Orlicí
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75017318
75017393
75017555
75017717
75017636
75017237
75017474
75018284
75018446
75018365
75018608
75018527
72085142
75018683

školství
školství
školství
školství
školství
školství
školství
školství
školství
školství
školství
školství
školství

stravování
Digitálně podepsal Mgr. Gabriela
Mánková
Datu1:a&mímÁi,14:40:57 +01:00
KB Ústí nad Orlici, Č.ú.: 19-420611/0100

id datové schránky: bxcbwmg

Centrum sociální péče města Ústi nad Or[icí Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad OrlicI70857156 soc. služby
Domov důchodců Ústinad Orlicí Cihlářská 761, 562 01ÚStí nad Orlici
70857130 soc. služby
Dům dětía mládeže DUHA
Špindlerova 1167, 562 01ÚStí nad Orlicí
KLUBCENTRUM v Ústínad Orlicí Lochmanova 1400, 562 01Ústi nad OrlicI
Městská knihovna Ústínad OrlicI Příkopy 376, 562 01Ústinad OrlicI
Městské muzeum v Ústi nad Orlici17. Listopadu 72, 562 01ÚStí nad Orlici

školství
kultura
kultura
kultura

Právnické osoby ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. ZVZ:

2)

Název Adresa lČ

3)

72554291
00485195
68212691
00486329

Účel:

-

TEPVOS, spoL s r. o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlici
technické služby města

25945793

-

Kabelová televize Ústí nad OrlicĹ spol.s r. o.
Tvardkova 115, 562 01 Ústínad Orlicí
47471581
poskytovatel televiznIho signálu

Právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1, a bod 2, ZVZ:

Žádné.
4)
Tři nejvýznamnějšizakázky uzavřené v kalendářním roce 2020 na základě vertikálnIspdupráce
dle § 11 ZVZ:
TEPVOS, spol. S r.o.
lČ: 25945793, DIČ: CZ25945793
se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01Ústinad OrlicI
zastoupený Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem, jednateli společnosti
bankovní spojeni: ČSOB a.s., pobočka Ústí nad OrlicI, Č. účtu: 171481347/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16762:
l. Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo číslo č. 203004 uzavřené dne 25. 2. 2003 - CeloročnI provoz sběrného
dvora
výše plnění: 6 968 686,95 KČ
íl. Dodatek č. 2 k PřÍkaznísm|ouvě ze dne 2. 11. 2018 - Závazek přIkaznIka zastupovat příkazce při
správě nemovitostí
výše plnění: 2 022 330,45 KČ
lil. Smlouva o dílo (č. ORM/2825/6/2019) - Rekonstrukce kotelny Dukelská 300, Ústí nad C)rlicí
výše plnění: 1481958,00 KČ
5)
Tři nejvýznamnějšízakázky uzavřené v kalendářním roce 2020 na základě horizontálnI
spolupráce dle § 12 ZVZ:

Žádné zakázky na základě horizontálnkpolupráce nebyly uzavřeny.
6)
Tři nejvýznamnějšízakázky uzavřené v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou
veřejným zadavatelem podle ZVZ:
Žádné nadlimitnIveřejné zakázky nebyly uzavřeny.
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7)
Dodrženízásady transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu
na právníslužby nespadajÍcÍ pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ:

Na právnislužby nebyla zadána žádná veřejná zakázka,
8)

Organizační složka státu přímo nadřízená povinnému subjektu:

Městu Ústí nad OrlicI jako územnímu samosprávnému celku není nadřízená žádná organizační
složka státu,
Popis organizačnístruktury je uveden v příloze č. 1včetně uvedení počtu zaměstnanců
konkrétních odborů a odděleni.

Internetová adresa profilu zadavatele https://zakazky.muuo.cz/

S pozdravem

Mgr. Gabriela Mánková
tajemnice MěÚ

]
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