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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

 

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? 

 

Kolik veřejných zakázek bylo u Vámi zřizovaných příspěvkových organizací 

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 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). 

 

 

 

 

 

 



Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

1. Kombinací obou variant. 

2021 – 3, 2022 – 10 

 

2. Prostřednictvím ad hoc smluv. 

 

3. Příspěvkové organizace města Litovel:  

- Městský klub Litovel, nám. Přem. Otakara 753; organizace a podpora kulturního 

dění, poskytování veřejných služeb v oblasti kultury 

- Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc; základní škola 

- Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc; základní škola 

- Základní škola a mateřská škola Nasobůrky, Nasobůrky 91; základní a mateřská 

škola 

- Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace, Gemerská 506; mateřská škola 

- Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková organizace, G. Frištenského 917/19; 

mateřská škola 

- Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace, Studentů 91/1; školní jídelna 

- TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace, Cholinská 1008; plnění 

povinností města Litovel, jako vlastníka městského majetku, zabezpečovat veřejně 

prospěšné služby směřující k udržování a zlepšování úrovně životního prostředí, 

hygieny a čistoty a celkového vzhledu města a jeho místních částí. 

 

4. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ukládá povinnost poskytovat 

informace státním orgánům, územním samosprávným celkům a veřejným institucím. 

Příspěvkové organizace nemají postavení orgánu územního samosprávného celku, ale 

jsou samostatnými právnickými osobami, které se zapisují do obchodního rejstříku, tedy 

jsou to subjekty s vlastní právní subjektivitou.  

Jak postupovat při zadávání veřejných zakázek, právnickým osobám ukládá zvláštní 

zákon. Povinnost informovat svého zřizovatele, jak taková právnická osoba při zadávání 

veřejné zakázky konkrétně postupuje, nemá. Proto na Vámi položenou otázku Vám 

povinný subjekt nemůže požadovanou informaci poskytnout, neboť tyto nemá k dispozici. 

Takové informace můžete získat toliko přímou žádostí u jednotlivých příspěvkových 

organizací. 

 

5. Viz odpověď na otázku č. 4. 

 

6. Všechny zakázky zadávané prostřednictvím externího administrátora jsou dohledatelné 

na Profilu zadavatele MĚSTO LITOVEL CENT - veřejné zakázky (profilzadavatele-vz.cz) 

 

7. Viz odpověď na otázku č.4. 

 

 

Informaci zpracoval:  

19. 12. 2022 Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  

 

 

 

 

https://litovel.profilzadavatele-vz.cz/

