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MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, e-mail: posta@mustribro.cz

VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE
EVID. Č.: 2957/21-STRIBRO
NAŠE Č. J.: 11/STAR/21
VYŘIZUJE: Martin Záhoř
TELEFON: 374801101
E-MAIL: zahor@mustribro.cz
DATUM: 25.02.2021
VYPRAVENO DNE:25.02.2021

František Kubečka
K Verneráku 82/3,
140 00 Praha 4
prostřednictví DS: gq7qn2i

Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. - sdělení
Vážený pane Kubečko,
na základě Vaší žádosti ze dne 11.02.2021, kterou jsme obdrželi 12.02.2021 sdělujeme:
Ad 1: 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?
Městské kulturní středisko ve Stříbře, příspěvková organizace, se sídlem: Benešova 587,
349 01 Stříbro, IČ: 64885 127, k účelu:
a) poskytování komplexních kulturních služeb ve městě a to informační, vzdělávací, odborně
poradenské, organizátorské, kulturně výchovné a společenské,
b) podílí se na rozvoji kulturně společenského života ve městě Stříbře; v této oblasti poskytuje
servis organizátorských, informačních a kulturních služeb školám, podnikům, zájmovým
sdružením, společenským sdružením a jiným organizacím; zejména podporuje vznik a rozvoj
zájmových uměleckých a kulturních aktivit a poskytuje jim odborné služby,
c) připravuje a organizuje soutěže, přehlídky, burzy, festivaly a vystoupení jednotlivců
a kolektivů,
d) spolupracuje při svých aktivitách s ostatními kulturními organizacemi,
e) podílí se na kulturních tvořivých aktivitách a estetické výchově,
f) samostatně, popř. ve spolupráci s dalšími partnery pořádá kulturní a společenské akce pro
všechny věkové kategorie,
g) poskytuje veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
v platném znění,
h) metodicky vede v regionu knihovny na základě smlouvy o spolupráci v oblasti knihovnických
služeb a to zejména při poskytování knihovního fondu, popř. zajišťuje informační servis pro
vedení knihoven.
Městské muzeum ve Stříbře, příspěvková organizace, se sídlem: Masarykovo náměstí 20,
349 01 Stříbro, IČ 48328 693, k účelu:
plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 5 muzejního zákona. Zřizuje se za účelem
získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat
veřejnosti sbírky muzejní povahy podle zákona o ochraně sbírek.
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Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace, se sídlem: Masarykovo náměstí 17, 349
01 Stříbro, IČ: 483 26 640, k účelu:
poskytuje zájmové vzdělávání dětem, žákům a studentům; její činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanovením § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace, se sídlem: Mánesova 485,
349 01 Stříbro, IČ 70937 605, k účelu:
zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle školského zákona.
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činností
základní školy vymezen zněním § 36 až 56 školského zákona a dalšími prováděcími předpisy.
Účel a předmět příspěvkové organizace jako školní jídelny v rámci školního stravování vydává
jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí
školským zákonem, zejména pak ustanovením § 119 školského zákona a dalšími prováděcími
předpisy.
Účel a předmět příspěvkové organizace jako školní družiny poskytuje zájmové vzdělávání; její
činnost se řídí školským zákonem zejména pak ustanoveními § 111 a § 118 a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu.
Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, se sídlem: Gagarinova
1039, 349 01 Stříbro, IČ: 709 37 613, k účelu:
zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle školského zákona.
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činností
základní školy vymezen zněním § 36 až 56 školského zákona a dalšími prováděcími předpisy.
Účel a předmět příspěvkové organizace jako školní jídelny v rámci školního stravování vydává
jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí
školským zákonem, zejména pak ustanovením § 119 školského zákona a dalšími prováděcími
předpisy.
Účel a předmět příspěvkové organizace jako školní družiny poskytuje zájmové vzdělávání; její
činnost se řídí školským zákonem zejména pak ustanoveními § 111 a § 118 a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu.
Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace, se sídlem: Soběslavova 1003, 349 01
Stříbro, IČ: 709 37 621, k účelu:
zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle školského zákona pro předškolní
vzdělávání.
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost
se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními části druhé a prováděcími předpisy ke
školskému zákonu.
Účel a předmět příspěvkové organizace jako školní jídelny v rámci školního stravování vydává
jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí
školským zákonem, zejména pak ustanovením § 119 školského zákona a dalšími prováděcími
předpisy.
Základní umělecká škola, Stříbro, příspěvková organizace, se sídlem: Kostelní 106, 349 01
Stříbro, IČ 750 48 477, k účelu:
poskytuje základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech; její činnost se řídí
školským zákonem, zejména pak ustanovením § 109 a části osmé a prováděcími předpisy ke
školskému zákonu.
Dále již zrušené organizace:
Lesy města Stříbra, příspěvková organizace, se sídlem: Palackého čp. 1418, 349 01 Stříbro,
IČ: 48329908, zrušena k 30.03.2006,
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Správa majetku města Stříbra, příspěvková organizace, se sídlem: Masarykovo nám. čp. 63,
34901 Stříbro, IČ: 005 74 481, zrušena k 01.12.2003,
Poliklinika Stříbro, příspěvková organizace, se sídlem: Benešova čp. 511, 34901 Stříbro, IČ:
005 74 520, zrušena k 31.10.2003.
Ad 2: 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?
Lesy města Stříbra, s. r. o., se sídlem: Palackého č. 1418, 349 01 Stříbro, IČ: 263 91 007,
k účelu:
zemědělská výroba
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Správa majetku města Stříbra, s. r. o., se sídlem: Nerudova 1009, 349 01 Stříbro, IČ 263
18 903, k účelu:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
vodoinstalatérství, topenářství
klempířství a oprava karoserií
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
vedení účetnictví, vedení daňové evidence
opravy silničních vozidel
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů
tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie
D
Ad 3: 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?
Na Vaši otázku by existovala pouze jediná řádné odpověď, která by zněla žádné, protože
vesměs veškeré společnosti založené městy spadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e), protože
pokud je město založilo, dělalo to za účelem uspokojování veřejného zájmu a aktivně se hlásí ke
svému postavení veřejného zadavatele.
Přestože by naše odpověď měla znít žádné, z důvodů výše popsaných, tak Vám sdělujeme, že
město Stříbro bylo zakladatelem, či spoluzakladatelem níže zmíněných subjektů.
Nadace Jakoubka ze Stříbra, se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, IČ: 182 53 024,
k účelu:
obnova historického jádra města Stříbra jako přitažlivého střediska turistického ruchu a kulturního
centra regionu, obnova nemovitých památek, kulturního mobiliáře a sbírkových fondů, tvorba
nadačních zařízení - publikační činnost, shromažďování kulturních sbírek a garance kulturních
akcí - seminářů, výstav a koncertů.
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Stavební a nájemní družstvo Vinice, bytové družstvo, se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01
Stříbro, IČ: 25235974, k účelu:
zajišťování bytových potřeb svých členů, zajištění výstavby bytů, správy nemovitostí, pronájmu
nemovitostí, bytů a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva.
Nájemní družstvo Sadová, družstvo, se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, IČ:
26343851, k účelu:
zajišťování bytových potřeb členů družstva,
pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s pronájmem
spojených.
Nájemní družstvo Stříbro - Vyhlídka, družstvo, se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01
Stříbro, k účelu:
zajišťování bytových potřeb svých členů podle stanov,
pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem
spojených.
Ad 4: Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
Smlouvy uzavřené na základě vertikální spolupráce nejsou veřejné zakázky.
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
Smlouvy uzavřené na základě horizontální spolupráce nejsou veřejné zakázky.
Ad 5: Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli,
kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Stříbro, lokalita Za Stadionem – 1.část – dopravní a technická infrastruktura, zhotovitel
společnost SMP ALGON – Stříbro – Za Stadionem ( 1.společník SMP CZ, a.s, Vyskočilova 1566,
14000 Praha 4, IČ: 27195147, DIČ CZ27195147, spisová značka: B 9654 vedená u Městského
soudu v Praze, 2.společník ALGON, a.s. Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČ: 28420403,
DIČ: CZ28420403, spisová značka: B 14403 vedená u Městského soudu v Praze), dle SOD HIO
SM 028 2020 ze dne 02.06. 2020, cena díla 36.770 959,00 Kč bez DPH, uveřejněno v registru
smluv - odkaz: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12874416 a dodatku č. 1, cena 154.229,56 bez
DPH, celková cena díla 36.925 188,56 Kč bez DPH.
Městský park ve Stříbře – II.etapa, 2.část, zhotovitel Lesní stavby s.r.o. ( nově LS Stavby s.r.o. ),
Palackého 764, 340 22 Nýrsko IČ: 64834042,DIČ: CZ64834042, spisová značka: oddíl C, vložka
7565 vedená u Krajského soudu v Plzni, dle SOD HIO SM 040 2020 ze dne 08.10. 2020, cena
díla 6.566 799,68 Kč bez DPH, uveřejněno v registru smluv - odkaz :
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14100184
ZUŠ Stříbro, stavební úpravy, zhotovitel PEGISAN sta s.r.o. K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň,
IČO: 29162483, DIČ: CZ2916248, spisová značka: oddíl C, vložka 28016 vedená u Krajského
soudu v Plzni, dle SOD HIO SM 025 2020 ze dne 28.08.2020 , cena díla 5.404.394,78 Kč bez
DPH, uveřejněno v registru smluv - odkaz : https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13633764
Ad 6: 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?
V souladu se směrnicí upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
příloha č. 11 Organizačního řádu, schválená usnesením 45.Rady města Stříbra dne 12.12. 2016.
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Veřejné zakázky s cenou převyšující 50.tis Kč bez DPH jsou zveřejněny v registru smluv.
Ad 7: Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
V samostatné působnosti obce není nadřízená žádná organizační složka státu, v přenesené
působnosti obce jsou nadřízenými složkami Ministerstva ČR dle jednotlivých resortů.
S pozdravem
Martin Záhoř
starosta města
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