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Poskytnutí informací 
 

Dne 12. 2. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 
poskytnutí těchto informací: 
  
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. 
 
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? 
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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? 
 
Městský úřad Kroměříž, odbor Útvar tajemníka Vás dne 1. 3. 2021 vyrozuměl o prodloužení 
lhůty pro vyřízení Vaší žádosti. 
 
Vzhledem k tomu, že jednotlivé otázky nejsou číslovány, sdělujeme Vám požadované 
informace vždy přímo pod textem dané otázky.  
 

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. 
 
Odpověď: 
Ke dni podání žádosti o poskytnutí informací existují tyto příspěvkové organizace zřízené 
městem Kroměříž: 
 
Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO: 21551430, sídlo: 
Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž, účel: poskytování služeb úzce souvisejících se sportem 
a tělesnou výchovou 
 
Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, IČO: 70962642, sídlo: Tovačovského 
2828/22 , 767 01 Kroměříž, účel: organizování a zabezpečování nabídky kulturních služeb pro 
občany a návštěvníky města a rozvoj místní kultury 
 
Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace, IČO: 00091120, sídlo: Slovanské náměstí 
3920/1, 767 01 Kroměříž, účel: 
- zabezpečování všeobecného a rovného přístupu ke kulturním hodnotám a informacím 
z knihovních a informačních fondů všem občanům a institucím tak, jak je vymezeno 
v příslušných ustanovením knihovního zákona č. 257/2001 Sb., v jeho platném znění 
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- zajišťováni provozu a činnosti Turistického informačního centra, Kroměříž, Prusinovského 
114, Kroměříž 
 
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IČO: 71193430, sídlo: 
Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž, účel: poskytování sociálních služeb 
 
Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace, IČO: 
70879940, sídlo: Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž, účel:  
- poskytování základního vzdělávání a příprava žáků pro další studium a praxi v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro žáky základní školy, případně žáky jiných škol 
v době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců základní školy formou 
závodního stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace, IČO: 70877017, sídlo: 
U Sýpek 1462/2, 767 01 Kroměříž, účel: 
- poskytování základního vzdělávání a příprava žáků pro další studium a praxi v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro žáky základní školy, případně žáky jiných škol v 
době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců základní školy formou závodního 
stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace, IČO: 47934409, sídlo: 
Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž, účel: 
- poskytování základního vzdělávání a příprava žáků pro další studium a praxi v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro žáky základní školy, případně žáky jiných škol v 
době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců základní školy formou závodního 
stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace, IČO: 70876649, sídlo: 
Mánesova 3861, 767 01 Kroměříž, účel: 
- poskytování základního vzdělávání a příprava žáků pro další studium a praxi v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro žáky základní školy, případně žáky jiných škol 
v době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců základní školy formou 
závodního stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, IČO: 47933810, sídlo: 
Albertova 4062, 767 01 Kroměříž, účel: 
- poskytování základního vzdělávání a příprava žáků pro další studium a praxi v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro žáky základní školy, případně žáky jiných škol 
v době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců základní školy formou 
závodního stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
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Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace, IČO: 70876487, sídlo: 
Švabinského nábřeží 2077, 767 01 Kroměříž, účel: 
- poskytování základního vzdělávání a příprava žáků pro další studium a praxi v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro žáky základní školy, případně žáky jiných škol 
v době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců základní školy formou 
závodního stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace, IČO: 70995532, sídlo: 
Gorkého 2566, 767 01 Kroměříž, účel: 
- poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro děti mateřské školy, případně děti jiných škol 
v době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců mateřské školy formou 
závodního stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace, IČO: 70995541, sídlo: 
Kollárova 3945, 767 01 Kroměříž, účel: 
- poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro děti mateřské školy, případně děti jiných škol v 
době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců mateřské školy formou závodního 
stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, IČO: 70995583, 
sídlo: Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž, účel: 
- poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro děti mateřské školy, případně děti jiných škol 
v době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců mateřské školy formou 
závodního stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace, IČO: 70995681, 
sídlo: Osvoboditelů 60, 767 01 Kroměříž, účel: 
- poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro děti mateřské školy, případně děti jiných škol v 
době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců mateřské školy formou závodního 
stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace, IČO: 70995591, 
sídlo: Páleníčkova 2851, 767 01 Kroměříž, účel: 
- poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro děti mateřské školy, případně děti jiných škol v 
době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců mateřské školy formou závodního 
stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace, IČO: 70995621, 
sídlo: Spáčilova 3239, 767 01 Kroměříž, účel: 
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- poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro děti mateřské školy, případně děti jiných škol v 
době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců mateřské školy formou závodního 
stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace, IČO: 70995672, sídlo: 
Štítného 3712, 767 01 Kroměříž, účel: 
- poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro děti mateřské školy, případně děti jiných škol v 
době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců mateřské školy formou závodního 
stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace, IČO: 70995699, sídlo: 
Žižkova 4019, 767 01 Kroměříž, účel: 
- poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
- poskytování služeb školního stravování pro děti mateřské školy, případně děti jiných škol v 
době jejich pobytu ve škole, a také stravování zaměstnanců mateřské školy formou závodního 
stravování v souladu s ustanovením § 119 školského zákona 
 
Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268, příspěvková 
organizace, IČO: 71229949, sídlo: Úprkova 3268, 767 01 Kroměříž, účel: poskytování služeb 
a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách v souladu se zákonem č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění 
 
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. 
 
Odpověď: 
Ke dni podání žádosti o poskytnutí informací existují tyto právnické osoby založené městem 
Kroměříž ve smyslu uvedeného ustanovení: 
 
Kroměřížské technické služby, s. r. o. – účast města Kroměříže 100 %, IČO: 26276437, 
sídlo: Kaplanova 2959/6, 767 01 Kroměříž, předmět činnosti: 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
- truhlářství, podlahářství 
- zámečnictví, nástrojářství 
- opravy silničních vozidel 
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivost 
- chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
- zprostředkování obchodu a služeb 
- velkoobchod a maloobchod 
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- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sport. činností 
- poskytování technických služeb 
- poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 
9 osob včetně řidiče, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 
nepřesahující 3,5 tuny 
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů 
tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW 
 
Pečovatelská služba Kroměříž z.ú., IČO: 26940931, sídlo: Nitranská 4091/11, 767 01 
Kroměříž, účel: zajišťovat veřejně prospěšnou činnost, a to prováděním těchto dílčích činností 
- komplexní domácí péče starým, nemocným a různě soběstačným a osamoceným lidem 
založenou na bázi pečovatelské služby, která se bude poskytovat v jejich domácím prostředí a 
ve střediscích společnosti 
- domácí zdravotní péče, spočívající v ošetřovatelské a rehabilitační službě poskytované 
klientům 
- ambulantní péče o seniory a zdravotně postižené 
 
Kroměřížská rozvojová kancelář, o.p.s., IČO: 27726444, sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 
Kroměříž, předmět činnosti:  
- fundraisingové aktivity, příprava projektů a získávání grantových prostředků, koordinace, 
administrace a realizace projektů s dopadem do cestovního ruchu, jejichž nositelem je 
Kroměřížská rozvojová kancelář o.p.s., město Kroměříž, případně další subjekty působící v 
oblasti cestovního ruchu v destinaci kroměřížského regionu 
- zapojení do rozvojových projektů v oblasti cestovního řešených ve vazbě na kroměřížský 
region jinými subjekty 
- zpracování a naplňování strategie rozvoje cestovního ruchu v kroměřížském regionu, dílčích, 
koncepčních a analytických materiálů, koordinace strategických aktivit v destinaci 
kroměřížského regionu 
- tvorba a podpora partnerství v území, kooperace a komunikace s partnery na všech úrovních 
řízení ČR 
- zajišťování publicity a public relations realizovaných projektů, zajišťování prezentace na 
veletrzích, organizace famtripů a presstripů, zastupování destinace u centrálních orgánů i 
profesních sdružení 
- služby zaměřené na rozvoj obce, zejména zkvalitňování podmínek pro život obyvatel, 
marketing, propagaci a podporu partnerství v oblasti cestovního ruchu v Kroměříži a destinaci 
kroměřížského regionu 
- poskytování turistického a informačního servisu pro návštěvníky a občany města Kroměříže 
 
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? 
 
Odpověď: 
Ke dni podání žádosti o poskytnutí informací existují tyto právnické osoby založené městem 
Kroměříž ve smyslu uvedeného dotazu: 
 



 

7 

 

BIOPAS, spol. s r. o. - účast města Kroměříže 50 %, IČO: 46960511, sídlo: Kaplanova 
2959/6, 767 01 Kroměříž, předmět činnosti: 
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti nad 3,5 tuny 
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
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. 
 
Odpověď: V kalendářním roce 2020 nebyly uzavřeny žádné významné zakázky na základě 
vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. 
 
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. 
 
Odpověď: V kalendářním roce 2020 nebyly uzavřeny žádné významné zakázky na základě 
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb. 
 
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. 
 
Odpověď: 
 
A, Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž 
 
druh řízení: otevřené řízení 
režim veřejné zakázky: nadlimitní 
smluvní cena: 29 850 000,- Kč bez DPH 
dodavatel: ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., IČO: 25932420 
 
B, Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici 
Havlíčkova - dílčí část 2 „Parkovací dům - OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“ 
 
druh řízení: otevřené řízení 
režim veřejné zakázky: podlimitní 
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smluvní cena: 70 417 000,- Kč bez DPH  
dodavatel: GEMO a.s., IČO: 13642464 
C, Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v 
Kroměříži 
 
druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení 
režim veřejné zakázky: podlimitní 
smluvní cena: 48 795 000,- Kč bez DPH,  
dodavatel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o., IČO:48529303 
 
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. 
 
Odpověď: Město Kroměříž v tomto případě postupuje vždy dle platné interní Směrnice 
č.2/2014 k zadávání veřejných zakázek. V případě, že se jedná o služby do 200.000,- Kč bez 
DPH, probíhá poptávkové řízení. 
 
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. 
 
Odpověď: Městu Kroměříž není přímo nadřízená žádná organizační složka státu. 
 
Jako přílohu č. 1 přikládáme organizační strukturu – město Kroměříž a Městský úřad 
Kroměříž. 
 
Co se týče počtu zaměstnanců, níže uvádíme stanovený počet zaměstnanců města 
Kroměříže zařazených do jednotlivých odborů, oddělení a útvarů městského úřadu ke dni 1. 2. 
2021. 
 
Odbor občansko-správních agend – 38  
- z toho na oddělení matriky: 4 
            na oddělení občansko-správních přestupků: 6 
            na oddělení dopravy a silničního hospodářství: 15 
            na oddělení správních agend: 12 
 
Odbor Stavební úřad – 24 
- z toho na oddělení územního rozhodování a stavebního řádu: 14 
             na oddělení územního plánování: 5 
             na oddělení státní památkové péče: 3 
 
Odbor finanční – 16 
- z toho na oddělení finanční účtárny a rozpočtu: 7 
             na oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek: 8 
 
Odbor živnostenský úřad – 10 
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- z toho na oddělení registrace: 4 
             na oddělení kontroly a správní: 5 
 
Odbor investic – 9 
- z toho na oddělení veřejných zakázek: 3 
             na oddělení přípravy a realizace investic: 4 
 
Odbor služeb – 10 
Odbor životního prostředí – 16 
- z toho na oddělení ekologie krajiny: 8 
             na oddělení ochrany vod a prostředí: 7 
 
Odbor školství, mládeže a sportu – 4 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 30 
- z toho na oddělení sociálně právní ochrany dětí: 16 
             na oddělení sociální práce: 11 
 
Odbor Kancelář úřadu – 16 
- z toho na oddělení podpory řízení úřadu: 4 
             na oddělení provozní správy: 4 
             na oddělení spisové služby: 7 
 
Odbor regionálního rozvoje – 11 
Odbor informačních technologií – 9 
Odbor právní – 7  
- z toho na oddělení majetkoprávním: 4 
 
Odbor Útvar tajemníka – 13  
- z toho na oddělení personálním: 3 
 
Útvar interního auditu a vnitřní kontroly – 3 
 
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 
214 povinný subjekt používá? 

 

Odpověď: 

 

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html 

ID profilu zadavatele ve VVZ: 369466 

 

 

 
 
 

Mgr. Petra Svačinová 
vedoucí odboru Útvar tajemníka 
 

 



 

 
 

Organizační struktura – město Kroměříž a Městský úřad Kroměříž 

 

 

 


