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Sdělení -  poskytnutí informace

Dne 12. 2. 2021 byla městu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „povinný subjekt“) doručena 

prostřednictvím datové schránky Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

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

poskytnutí následujích 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 definicí § 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 vdaném 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
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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?“

(dále jen „Žádost").

Povinný subjekt posoudil v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost a 

k jednotlivým bodům poskytuje tyto informace:

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?
Požadované informace jsou uvedeny v příloze č. 1

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?

n á z e v IČO s íd lo ú č e l

TV Beskyd s.r.o. 2 5 8 4 4 33 4

1. m á je  1000

756  61 Rožnov pod Radhoštěm výroba  a šíření loká ln ího  zp ravoda js tv í

M ěstské lesy Rožnov, s .r.o . 6 0 3 2 3 02 7

Kulišťákova 1831

756  61 Rožnov pod Radhoštěm péče o lesy ve v la s tn ic tv í m ěsta

KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. 4 8 3 9 0 45 3

1. m á je  1000

756  61 Rožnov pod Radhoštěm

provozování z im ního  s tad ionu , správa 

bud o v  (po lik lin ika , garáže, sp rávn í budova)

KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. 4 9 6 0 6 36 1

M oravská 1787

756  61 Rožnov pod Radhoštěm

provozování k ry tého  bazénu a venkovního 

koupa liš tě

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?

Povinný subjekt nemá založeny žádné jiné právnické osoby.

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální 
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

Povinný subjekt v roce 2020 neuzavřel žádné zakázky ve smyslu uvedeného ustanovení.

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

Povinný subjekt v roce 2020 neuzavřel žádné zakázky ve smyslu uvedeného ustanovení.

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli,
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kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

Povinný subjekt v roce 2020 neuzavřel žádné nadlimitní zakázky s dodavateli, kteří nejsou 

veřejným zadavatelem podle ZVZ.

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?

Při zadávání VZMR na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ postupuje 

povinný subjekt podle interní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Pokud 

předpokládaná hodnota zakázky přesáhne částku 100 tis. Kč bez DPH a rada města nerozhodne o 

výjimce z postupu podle interní směrnice, uveřejňuje povinný subjekt informace o zadání veřejné 

zakázky na webových stránkách města a na profilu zadavatele.

Jaká organizační složka státu je  přímo nadřízená povinnému subjektu?

Povinný subjekt je veřejnoprávní korporací ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů vykonávající jak samostatnou tak přenesenou působnost. Na úseku 

samostatné působnosti lze jako nadřízený orgán povinného subjektu označit Ministerstvo vnitra, 

které vykonává v této oblasti dozor resp. kontrolu, na úseku přenesené působnosti je nadřízeným 

orgánem Krajský úřad Zlínského kraje.

Pokud jde o strukturu 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, je tato informace 

obsažena v příloze č. 2 tohoto sdělení.

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu 
§ 214 povinný subjekt používá?

https://www.vhodne-uvereineni.cz/profil/00304271

S pozdravem

Ing. Martin Beníček

pověřen vedením odboru kanceláře starosty 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Přílohy:

Příloha č. 1 -  Seznam příspěvkových organizací zřízených povinným subjektem 

Příloha č. 2 -  Organizační struktura povinného subjektu
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