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Poskytnutí informací 

 

Dne 5. 12. 2022 jste  prostřednictvím elektronické podatelny zaslala městu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen 

„povinný subjekt“)  žádost o  poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v níž požadujete poskytnutí 

následujících informací  a to za období 2021 a za rok 2022 (k datu doručení Vaší žádosti):  

„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 administrovných 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 sjednávjí 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: 

• předpokládané 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: 

• předpokládané hodnota administrované veřejné zakázky 

• druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce)“ 

 (dále jen „Žádost“). 

Po posouzení obsahu Vaší Žádosti poskytuji  k bodům 1, 2, 3 a 6 následující informace: 

č.j.: MěÚ-RpR/137212/2022 

sp.zn.: MěÚ-RpR/132496/2022 

Datum: 19.12.2022 

Vyřizuje: Mgr. Hana Bočková 

Tel.: 571 661 146 

E-mail: hana.bockova@roznov.cz 

Počet listů / příloh: 2/0 

Vážená paní 

 

  Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

  Odbor kanceláře starosty 
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1. Zajišťujete  zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze vlastní zaměstnance, anebo 

si sjednáváte administraci veřejných zakázek externě? Či tyto varianty kombinujete? 

Zadávání veřejných zakázek je realizováno jak prostřednictvím zaměstnanců města, tak externími 

subjekty. 

Kolik u Vás bylo veřejných zakázek administrovných skrze externí subjekty v roce 2021, a kolik 

v roce 2022. 

Prostřednictvím externích subjektů bylo realizováno v roce 2021 celkem 16 veřejných zakázek a 

v roce 2022 celkem 10 veřejných zakázek. 

 

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? 

Pro administraci zakázek prostřednictvím externích subjektů se využívají ad hoc smlouvy. 

 

3. Jaké zřizujete příspěvkové organizace (název; sídlo; účel pro který jsou zřizovány)? 

Město Rožnov pod Radhoštěm zřizuje tyto příspěvkové organizace: 
a) Základní školy, mateřské školy a školská zařízení (účel: zajišťování úkolů v oblasti školství): 

- Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, 5. května 1700, Rožnov 
pod Radhoštěm, 756 61 

- Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Sevastopolská 
467, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

- Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, Rožnov 
pod Radhoštěm, 756 61 

- Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Videčská 63, Rožnov pod 
Radhoštěm, 756 61 

- Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Boženy Němcové 1180, 
Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

- Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, 1. máje 1153, Rožnov 
pod Radhoštěm, 756 61 

- Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, 5. května 1527, 
Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

- Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Na Zahradách 644, 
Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

- Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, 5. května 1701, Rožnov pod 
Radhoštěm, 756 61 

- Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, Rožnov pod 
Radhoštěm, 756 61 

b) Kulturní příspěvkové organizace (účel: zajišťování úkolů v oblasti kultury): 
- Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Bezručova 519, 

Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 
- Téčko, příspěvková organizace, 1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

c) Požární ochrana (účel: zajišťování úkolů a povinností v oblasti požární ochrany): 
- Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace, J. Wolkera 1144, 

Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 
 

6. Pokud Vaše organizace zadává veřejné zakázky skrze externí administrátory, prosím o přehled 

takto administrovaných veřejných zakázek s následujícími údaji: 

• předpokládané hodnota administrované veřejné zakázky 

• druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce) 

 

Veřejné zakázky administrované externími subjekty:  
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Město Rožnov pod Radhoštěm 

• Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm II., předpokládaná hodnota: 5,1 mil. Kč – dodávky 

(zrušená) 

• Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm III., předpokládaná hodnota: 7,34 mil. Kč – dodávky 

(zrušená) 

•  Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm IV., předpokládaná hodnota: 7,34 mil. Kč – dodávky 

(zrušená) 

• Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm V., předpokládaná hodnota: 8,08 mil. Kč - dodávky 

• Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve městě Rožnov pod Radhoštěm: 

předpokládaná hodnota 24 mil. Kč -  dodávky, služby 

• Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máj - etapa 1, předpokládaná hodnota:    

4 632 622,00 Kč (bez DPH) - služby 

• Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R., předpokládaná hodnota: 1 792 791,00 Kč (bez 

DPH) - stavební práce 

• Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022 a 2023, předpokládaná 

hodnota: 10 972 702,00 Kč (bez DPH) - služby 

• Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. II., předpokládaná hodnota: 1 792 791,00 Kč (bez 

DPH) - stavební práce 

• Revitalizace BD Moravská 1443, Rožnov pod Radhoštěm, předpokládaná hodnota: 13 878 536,76 Kč 

(bez DPH) - stavební práce 

• Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. III., předpokládaná hodnota: 1 792 791,00 Kč (bez 

DPH) - stavební práce 

• Obnova místních komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity v Rožnově pod 

Radhoštěm, předpokládaná hodnota: 7 276 269,00 Kč (bez DPH) - stavební práce 

• Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. IV., předpokládaná hodnota nezveřejněna (1 792 

791,00) - stavební práce 

• Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. V., předpokládaná hodnota nezveřejněna (1 792 

791,00 Kč) - stavební práce 

• Silnice III/4867: Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 3 (3.1 a 3.2) a oprava 
úseku 2, předpokládaná hodnota: 16.056.257,20 Kč (bez DPH) -  stavební práce 

• ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně, předpokládaná hodnota: 
10.118.859,02 Kč (bez DPH) - stavební práce 

• Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 04 - Divadelní a podjevištní skladová technika, AV 
technika, scénické osvětlení, předpokládaná hodnota: 16.777.386,00 Kč (bez DPH) dodávky 

• Interiérové vybavení knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, předpokládaná hodnota: 8.670.026,80 Kč 
(bez DPH) - dodávky 

• Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, předpokládaná hodnota: 
51.655.165,24 (bez DPH) - stavební práce 

• Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 06 - Vnitřní vybavení, předpokládaná hodnota: 
1.833.730,00 (bez DPH) - dodávky 

• Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 05 – Hlediště, předpokládaná hodnota: 
6.066.180,00 Kč (bez DPH) - dodávky 

• Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 02 - Venkovní prostory a sadové úpravy, 
předpokládaná hodnota: 16.777.386,00 Kč (bez DPH) - stavební práce 

• Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 01 – Hlavní stavba, předpokládaná hodnota: 
132.237.503,00 Kč (bez DPH)  - stavební práce 

• Předběžné tržní konzultace: Divadelní a související technika - Kulturní centrum v Rožnově pod 
Radhoštěm, předpokládaná hodnota: 18.192.161,00 (bez DPH)  (nezveřejněno) - dodávky 

• Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm III., předpokládaná 
hodnota: 3.847.400,00 Kč (bez DPH) - dodávky 

• Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm - Tylovice, úsek 1, předpokládaná hodnota: 15.269.563,00 
(bez DPH) - stavební práce 
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K bodům 4, 5 a 7 Vaší Žádosti bylo vydáno v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. samostatné 

rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informaci č.j. MěÚ-RpR/137214/2022. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Pavlína Štefániková 
vedoucí odboru kancelář starosty 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
 


