
Žádost 7.12.2022  emailem 

 

Veškeré níže požadované informace prosím poskytnout pouze za rok 2021, a za rok 2022 k datu 
doručení této 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 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 adhoc 
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 zadávání 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 adhoc 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 

 

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 

 

 

 

Odpověď 20. 12. 2022  emailem 

Bod 1) 
Město Havlíčkův Brod zajišťuje zadávání veřejných zakázek pouze vlastními zaměstnanci (v 
roce 2021 a 2022 nebyla žádná veřejná zakázka administrována prostřednictvím 
externího subjektu). 

Bod 2) 
Externí administrace není využívána, žádné smlouvy tedy nebyly uzavřeny. 

 

 

 



Bod 3) 
Příspěvkové organizace zřizované Městem Havlíčkův Brod: 

Název sídlo účel 

Technické služby Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod, Na Valech 3523 

poskytování technických služeb, zejména:                                                                                                                                                          
správa a údržba místních komunikací  
provoz veřejných WC                                                                                                                                                                                     
zajištění provozu MHD                                                                                          
provoz a údržba sportovních zařízení města                                                                                                                                                                          
zajištění odpadového hospodářství                                                                                                                                                        
správa a údržba veřejného osvětlení péče o veřejnou zeleň, 
provoz městského hřbitova                                                                                                                                                                            
provoz útulku pro psy 

Sociální služby města Havlíčkův 
Brod 

Havlíčkův Brod, Reynkova 3643 
poskytování sociálních služeb seniorům a zdravotně 
postiženým občanům 

AZ Centrum Havlíčkův Brod - 
středisko volného času 

Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 
171 

středisko volného času 

Mateřská škola Korálky 
Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod, Příčná 191 mateřská škola 

Základní škola Havlíčkův Brod                                       
Nuselská 3240 

Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 základní škola 

Základní škola Havlíčkův Brod                          
Štáflova 2004 

Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 základní škola 

Základní škola Havlíčkův Brod                        
V Sadech 560 

Havlíčkův Brod, V Sadech 560 základní škola 

Základní škola a mateřská škola 
Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 

Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 základní a mateřská škola  

Základní škola a mateřská škola 
Havlíčkův Brod Konečná 1884 

Havlíčkův Brod, Konečná 1884 základní a mateřská škola 

ZUŠ J.V.Stamice Havlíčkův Brod 
Havlíčkův Brod, Smetanovo 
náměstí 31 

základní umělecká škola 

 

Bod 4) 
Město Havlíčkův Brod jako zřizovatel toto nezjišťuje a tuto informaci nemá k dispozici. 

Bod 5) 
Město Havlíčkův Brod jako zřizovatel toto nezjišťuje a tuto informaci nemá k dispozici. 

Bod 6) 
Externí administrace veřejných zakázek nebyla Městem Havlíčkův Brod v roce 2021 a 2022 
využita. 

Bod 7) 
Město Havlíčkův Brod jako zřizovatel toto nezjišťuje a tuto informaci nemá k dispozici. 

 

 
 

 


