Město Dobruška
Městský úřad Dobruška
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

Váš dopis
ze dne:
11.02.2021
Č. j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

PDMUD 6907/2021
Janečková
494 629 643
mu@mestodobruska.cz

Počet listů/počet příloh:
Počet listů příloh:
Datum:

5/0
0

26.02.2021

Poskytnutí informací k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane xxx,
město Dobruška jako povinný subjekt obdrželo dne 12.02.2021 Vaši žádost o informace ze dne
11.02.2021 zaslanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž požadujete poskytnutí těchto informací (citace):
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.
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 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 jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném
kalendářním roce nejvyšší.
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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.
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, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce
nejvyšší.
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.
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.
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214
povinný subjekt používá?
Na základě shora označené žádosti Vám tímto dle InfZ poskytujeme následující informace:
Povinný subjekt zřídil tyto příspěvkové organizace ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a to za
celou dobu existence povinného subjektu:
Dům dětí a mládeže, Dobruška, Domašínská 363, se sídlem Domašínská 363, 518 01 Dobruška, IČ
64224635, účel: využití volného času dětí, mládeže i dospělých, pořádání zájmových kroužků a kurzů,
zajišťování zájezdů, soutěží, sportovních a turistických akcí, výstav, v rámci boje proti dětské
kriminalitě a drogám příprava osvětových a preventivních akcí s odborníky.
Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428, se sídlem Kostelní 428, 518 01 Dobruška, IČ
71234357, účel: poskytování základů uměleckého vzdělávání v oboru hudebním, tanečním, výtvarném
a literárně-dramatickém a příprava pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách
uměleckého zaměření, v konzervatořích a na vysokých školách s uměleckým zaměřením.
Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577, se sídlem Komenského 577, 518 01
Dobruška, IČ 75018535, účel: předškolní výchova a vzdělávání.
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Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou, se
sídlem Františka Kupky 350, 518 01 Dobruška, IČ 75018616, účel: školní výchova a vzdělávání
v rámci výchovně vzdělávací soustavy.
Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Pulická 378, 518 01
Dobruška, IČ 75018691, účel: školní výchova a vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací soustavy.
Jiné právnické osoby ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. ZVZ založené povinným
subjektem, a to za celou dobu existence povinného subjektu:
Nadační fond na podporu bezpečnosti a volnočasových aktivit na území Města Dobrušky, se sídlem
nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, IČ: 27526321, účel: podpora aktivit fyzických a právnických
osob v oblasti zvyšování bezpečnosti na území Města Dobrušky a v oblasti prevence patologických
jevů a volnočasových aktivit dětí a mládeže na území Města Dobrušky.
Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky, se sídlem nám. F. L. Věka 1, 518 01 Dobruška, IČ:
9857176, účel: vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí svazku obcí,
zejména řešení dalšího rozvoje měst a obcí, které se stanou členy tohoto svazku, jejich vyrovnání
evropských standardům a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského života, dále
řešení snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoje ekonomiky, infrastruktury,
cestovního ruchu a dalších oblastí vymezených § 50 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, jež
korespondují s cíli a posláním svazku.
Domov F. A. Skuherského, z. ú., se sídlem Tyršova 683, 517 73 Opočno, IČ: 09618724, účel: ve
smyslu ustanovení § 402 občanského zákoníku provozování společensky nebo hospodářsky užitečné
činnosti s využitím osobní a majetkové složky ústavu v oblasti péče o zlepšování životních podmínek
osob, jež mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou
demencí, a to především poskytování pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zvláštním
režimem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a
to zejména pro občany města Opočna a občany města Dobrušky, a případně pro občany ostatních obcí.
Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., se sídlem Čs. odboje 50, 518 01 Dobruška, IČ 25282719, účel:
rozvod tepelné energie, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
výroba tepelné energie.
Povinný subjekt nezaložil žádné právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod
1. a bod 2. ZVZ, a to za celou dobu existence povinného subjektu.
Povinný subjekt neuzavřel v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 ZVZ
žádnou zakázku.
Povinný subjekt neuzavřel v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 ZVZ
žádnou zakázku.
Povinný subjekt uzavřel v kalendářním roce 2020 pouze jednu veřejnou zakázku s dodavatelem, který
není veřejným zadavatelem podle ZVZ. Jedná se o zakázku s názvem Svoz směsného a tříděného
komunálního odpadu na území města Dobrušky, kde dodavatelem, s nímž byla uzavřena smlouva, je
Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920, a skutečná hodnota
veřejné zakázky je 10.842.426 Kč bez DPH.
Povinný subjekt dodržuje zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám
malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ tak, že uplatňuje
obecné principy transparentnosti, zveřejňuje smlouvy v registru smluv a v rámci transparentnosti
úřadu zveřejňuje na webových stránkách města výpisy usnesení přijatých na schůzích rady města a
zápisy ze zasedání zastupitelstva města.
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Povinnému subjektu není přímo nadřízená žádná organizační složka státu.
Organizační struktura povinného subjektu včetně vztahů nadřízenosti a podřízenosti je uvedena
v tomto schématu:

Počty zaměstnanců v jednotlivých odborech, odděleních a organizačních složkách dle shora
uvedeného schématu: kancelář tajemníka – 8 zaměstnanců, z toho oddělení informatiky - 3
zaměstnanci, odbor finanční a školský – 10 zaměstnanců, odbor rozvoje města – 12 zaměstnanců,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 7 zaměstnanců, odbor dopravy a správy vnitřních věcí – 24
zaměstnanců, odbor výstavby a životního prostředí – 10 zaměstnanců, z toho oddělení životního
prostředí – 5 zaměstnanců, odbor obecní živnostenský úřad – 3 zaměstnanci, oddělení správy budov –
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9 zaměstnanců, organizační složka Kulturní zařízení města Dobrušky – 15 zaměstnanců, organizační
složka Sportovní zařízení města Dobruška – 5 zaměstnanců, organizační složka Krytý bazén města
Dobruška – 12 zaměstnanců, organizační složka Pečovatelská služba – 6 zaměstnanců, organizační
složka Technické služby – 25 zaměstnanců, organizační složka Jednotka sboru dobrovolných hasičů –
25 zaměstnanců, Městská policie Dobruška – 6 zaměstnanců, a dále 1 zaměstnanec jako redaktor a
tiskový mluvčí.
Povinný subjekt používá tuto internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu
zadavatele ve smyslu § 214 ZVZ: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00274879.
S pozdravem
JUDr. Jan Šťastný, MPA
tajemník
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