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NAŠE ZN./Č.J.: MULU -63893/2022/20/VaV 
  
VYŘIZUJE: Veronika Vavrysová 
TELEFON: 577197448 
EMAIL: vavrysova@luhacovice.eu 

 

  
DATUM: 20.12.2022 
 

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím 
 

Vážená paní XXXXX, 
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, kterou jsme obdrželi dne 05.12.2022, a kterou žádáte o informaci týkající se zadávání 
veřejných zakázek, Vám sdělujeme následující: 
 
Ad 1.  
Kombinujeme obě varianty – skrze vlastní zaměstnance i externě. 
Rok 2021 – počet veřejných zakázek administrovaných externími subjekty: 4. 
Rok 2022 – počet veřejných zakázek administrovaných externími subjekty: 4. 
 
Ad 2. 
Veřejné zakázky s externími administrátory zajišťujeme prostřednictvím ad hoc smluv. 
 
Ad 3. 
Sportovní centrum Radostova Luhačovice, příspěvková organizace 
Hradisko 1029, 763 26 Luhačovice,  
zajištění využití provozování objektu víceúčelové tělocvičny Hradisko č. p. 1029, Luhačovice a 
přilehlých sportovišť, pronájem a poskytování služeb s tím souvisejících místním školským zařízením a 
místním tělovýchovným organizacím, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení 
sloužících regeneraci a rekondici, zajištění provozu Městské plovárny Luhačovice, 
 
Kulturní a kongresové centrum Elektra, p.o. 
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, 
pořádání divadelních, filmových a jiných audiovizuálních představení, koncertů, hudebních a tanečních 
vystoupení, pořádání výstav výtvarných děl, užitého umění a prací výtvarné tvořivosti, výroba, 
rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukověobrazových záznamů, provozování převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelového systému nebo prostřednictvím družic, provozování informačního centra 
Luhainfo, vydávání periodik Luhačovické noviny a Kam za kulturou v Luhačovicích, vydávání publikací v 
edici Prameny a dalších propagačních materiálů města, zajišťování televizního vysílání Infokanálu, 
zajišťování náplně webových stránek města, pořádání kulturních, společenských a uměleckých akcí, 
festivalů a prohlídek, 
 
Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace 
Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice, 
čištění ulic a veřejných prostranství, nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů, údržba veřejné 
zeleně, parků a veřejných prostranství, provoz a údržba veřejného osvětlení, provozování pohřebišť, 
provozování parkovišť včetně hlídaných, výstavba, oprava, údržba a majetková správa pozemních 
komunikací v majetku města Luhačovice, včetně jejich součástí a příslušenství, provoz veřejných WC, 
správa a údržba nemovitého majetku města Luhačovice užívaného městem Luhačovice, jeho 
organizačními složkami a jím zřizovanými organizacemi, 
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Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace 
Školní 666,763 26 Luhačovice, 
zabezpečení základního vzdělání, zajištění stravování žáků, zajištění stravování současných a bývalých 
zaměstnanců, péče o děti předškolního věku, které jsou do této péče rodiči svěřeny, zajišťování činnosti 
školní družiny, zajišťování činnosti školního klubu v době mimo vyučování, 
 
Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín,  příspěvková organizace 
Komenského 301, 763 26 Luhačovice, 
zabezpečení předškolní výchovy dětí, zajištění stravování dětí, 
 
Středisko volného času Luhačovice, příspěvková organizace 
Školní 811, 763 26 Luhačovice, 
zajišťování výchovných, vzdělávacích, zájmových, popřípadě tématických rekreačních akcí a osvětové 
činnosti. 
 
Ad 4. 
Město Luhačovice nedisponuje požadovanými informacemi. 
 
Ad 5. 
Město Luhačovice nedisponuje požadovanými informacemi. 
 
Ad 6. 
rok 2021 – zakázky administrované externě 

zakázka  předpokládaná hodnota druh administrované zakázky 

1 5,957 mil. Kč bez DPH stavební práce 

2 37,993 mi. Kč bez DPH stavební práce 

3 12,117 mil. Kč bez DPH stavební práce 

4 13,145 mil. Kč bez DPH stavební práce 
 

rok 2022 – zakázky administrované externě 

zakázka předpokládaná hodnota druh administrované zakázky 

1 1,836 mil. Kč bez DPH stavební práce 

2 7,178 mil. Kč bez DPH stavební práce 

3 3,674 mil. Kč bez DPH dodávky a s tím související stav. práce 

4 zajišťováno celorepublikově ministerstvem 
zemědělství jako centrálním zadavatelem 

dodávky 

 
Ad 7. 
Město Luhačovice nedisponuje požadovanými informacemi. 
 

Na základě § 4a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto považujeme 
informaci za poskytnutou. Úhrada nákladů za poskytnutí informace podle § 17 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb. není požadována. 
 

 

Bc. Veronika Vavrysová 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
elektronicky podepsáno 

 


