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DATUM: 25.02.2021 
 

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím 
 
Vážený pane XXXXX,  
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, kterou jsme obdrželi dne 12.02.2021, a kterou žádáte o poskytnutí informací ohledně 
příspěvkových organizací, právnických osob a zakázek Města Luhačovice, Vám sdělujeme následující: 
 
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? 

 
Město zřídilo následující příspěvkové organizace podle § 4 odst. písm. d) ZVZ: 

- Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace, IČ: 49156608, 
Luhačovice, Školní 666, okres Zlín, PSČ 763 26,  

- Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ: 70997951, 
Komenského 301, 763 26 Luhačovice, 

- Středisko volného času Luhačovice, příspěvková organizace, IČ: 75062194, 
Školní 811, 763 26 Luhačovice, 

- Sportovní centrum Radostova Luhačovice, příspěvková organizace, IČ: 70974942, 
Luhačovice, Hradisko 1029, okres Zlín, PSČ 763 26, 

- Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, IČ: 00373281,  
Luhačovice, Masarykova 950, okres Zlín, PSČ 763 26, 

- Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace, IČ: 49156764, 
Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice. 

 
Aktuální identifikační údaje těchto příspěvkových organizací jsou uvedeny včetně předmětu jejich 
činnosti ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně: www.justice.cz. V sekci Sbírka listin 
lze vyhledat případně také příslušnou zřizovací listinu, v níž je popsán účel příspěvkové organizace.  
 
Požadavek splněn také přiloženými dokumenty.  
 
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? 

 
Město zřídilo následující právnické osoby ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2.  ZVZ resp. je 
jejich členem nebo spoluzakladatelem: 

- Mikroregion Luhačovské Zálesí (dobrovolný svazek obcí), IČO: 70287201, 
Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, 
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- Vodárny a kanalizace Zlín, a. s., IČ: 49454561, 

Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ: 760 49, 
- Kulturní Luhačovice z. s., IČ: 01875906, 

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice,  
- Akademie Václava Hudečka, o. p. s., IČ: 27737772 (již zanikla), 

nám. 28. října 543, Luhačovice, PSČ: 763 26.  
 
Aktuální identifikační údaje posledních tří uvedených právnických osob jsou zapsány ve veřejném 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně: www.justice.cz. V sekci Sbírka listin lze vyhledat také 
příslušnou zřizovací listinu, v níž je popsán účel založení těchto tří právnických osob.  
 
Požadavek splněn také přiloženými dokumenty. 
 
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? 
 
Město je u následujících právnických osob, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 
2 ZVZ, jejich členem: 
 
Společenství vlastníků jednotek domu Příční 635 a 636, 
Příční 636, 763 26  Luhačovice, 
IČ: 01395360, 
Spisová značka: S 9858 vedená u Krajského soudu v Brně, den zápisu: 14. února 2013, 
 
Společenství vlastníků Družstevní č. p. 864, 865, 866, Luhačovice, 
Družstevní 864, 763 26 Luhačovice, 
IČ: 04838939, 
Spisová značka: S 11831 vedená u Krajského soudu v Brně, den zápisu: 23. února 2016. 
 
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální 

spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 
 
Zakázky uvedeného rozsahu nebyly Městem Luhačovice v kalendářním roce 2020 realizovány.  
 
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 

spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 
 
Zakázky uvedeného rozsahu nebyly Městem Luhačovice v kalendářním roce 2020 realizovány.  
 
Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří 

nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 
 
Zakázky uvedeného rozsahu nebyly Městem Luhačovice v kalendářním roce 2020 realizovány.  
 
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? 

Město Luhačovice nedisponuje veřejnými zakázkami malého rozsahu na právní služby nespadající pod 
výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ (tyto služby Město Luhačovice nepoptává, zaměstnává právníka).  

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

Městu není přímo nadřízená žádná organizační složka státu. Stát může zasahovat do činnosti 
územních samosprávných celků (měst a obcí), jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem 
stanoveným zákonem. 

Počet zaměstnanců: 
vedení města – 3,  
odbor vnitřních věcí – 9, 
odbor správní - 8, 
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odbor finanční - 7, 
odbor správy majetku – 11, 
odbor stavební – stavební úřad – 7, 
odbor dopravy – 10, 
odbor životní prostředí – 6, 
odbor sociální – 7, 
odbor živnostenský – živnostenský úřad – 4. 
 
Požadavek splněn přiloženým dokumentem.  
Organizační schéma vyjadřuje vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi konkrétními odbory a odděleními.  
 
Profil zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284165. 
 

 

Bc. Veronika Vavrysová 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
elektronicky podepsáno 

 


