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Věc: Poskytnutí informace 

K Vaší žádosti ze dne 11. 2. 2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Město Mikulov,  
Náměstí 158/1, PSČ 692 01  (dále jen „povinný subjekt“) následující informaci: 

1) Povinný subjekt po dobu své existence je resp. byl  zřizovatelem  dále uvedených 
příspěvkových organizací, které naplňují znaky veřejného zadavatele ve smyslu § 4 odst. 1 
písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů: 

Domovní správa Mikulov, příspěvková organizace 
sídlo: Mikulov, Pavlovská 12, PSČ 692 01, 
IČ: 65804325, 
účel: zajišťování správy majetku povinného subjektu, 
ode dne 1. 1. 2005  přešlo zjišťování správy majetku povinného na obchodní společnost 
TEDOS Mikulov s.r.o., 
Mikulovská sportovní, příspěvková organizace 
sídlo: Mikulov, Na Hradbách 1474/13, PSČ 692 01, 
IČ: 65804325, 
účel: zajišťování činností v oblasti sportu,  provozování sportovních zařízení povinného 
subjektu, 
 
G – centrum Mikulov, příspěvková organizace 
sídlo: Mikulov, Republikánské obrany 945/13, PSČ 692 01, 
IČ: 72048841, 
účel: zajišťování činností v oblasti poskytování sociálních služeb, provozování sociálního 
zařízení povinného subjektu, 
Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace 
sídlo: Mikulov, Pod Strání 1290/6, PSČ 692 01, 
IČ: 70876991, 
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účel: zajišťování předškolního vzdělávání, 
Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace 
sídlo: Mikulov, Habánská 865/82, PSČ 692 01, 
IČ: 49137051, 
účel: zajišťování předškolního vzdělávání, 
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617/E, příspěvková organizace 
sídlo: Mikulov, Hraničářů 69/617, PSČ 692 01,  
IČ: 70279055, 
účel: zajišťování základního vzdělávání, 
Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace, 
sídlo:  Mikulov, Valtická 845/3, PSČ 692 01, 
IČ: 70262179, 
účel: zajišťování základního vzdělávání, 
Základní škola Mikulov, Pavlovská 52 okres Břeclav, příspěvková organizace 
Sídlo: Mikulov, Pavlovská 52, PSČ 692 01 
IČ: 70880565 
účel: zajišťování základního vzdělávání 
k 1. 1. 2004 sloučena se Základní školou Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace. 
 

2) Povinný subjekt po dobu své existence je  resp. byl zakladatelem  dále uvedených  jiných 
právnických osob, které naplňují znaky veřejného zadavatele ve smyslu § 4 odst. 1 písm. 
e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů: 

Fond obnovy a rozvoje Mikulova, s.r.o. 
sídlo: Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01 
IČ: 46973915 
Majetková účast povinného subjektu: 100% 
účel: zajištění provozování tělovýchovných zařízení a garáží a odstavných ploch pro 
motorová vozidla, 
zrušena ke dni 31. 12. 1996 s likvidací 
TEDOS Mikulov  s.r.o., 
sídlo: Mikulov,  Republikánské obrany 1584/1, PSČ 692 01, 
IČ: 26949962, 
majetková účast povinného subjektu:  100%  
účel: zajišťování správy majetku povinného subjektu 
Mikulovská rozvojová s.r.o., 
sídlo: Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01,  
IČ: 27689310 
majetková účast povinného subjektu: 100% 
účel: zajišťování kulturních akcí, provozování kulturních zařízení povinného subjektu 
STKO, spol. s r.o., 



sídlo: Mikulov, Brněnská 1090/65, PSČ 692 01,  
IČ: 72535041, 
majetková účast povinného subjektu: 40,1% 
účel: zajišťování svozu tuhých komunálních odpadů, provozování sběrného dvora, 
Mikulovsko-destinační společnost, zájmové sdružení právnických osob 
sídlo: Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, 
IČ: 72535041 
účel: zajištění spolupráce pro oblast cestovního ruchu v regionu 
Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí,  
sídlo: Mikulov, Náměstí 24/27, PSČ 692 01,  
IČ: 70419027 
účel: ochrana a prosazování společných zájmů obcí v regionu 

3) Povinný subjekt za celou dobu své existence nezaložil právnickou osobu, nespadající pod 
definici § 4 odst. 1. písm. e) bod 1. a bod. 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Povinný subjekt v roce 2020 nezavřel žádnou nadlimitní veřejnou zakázku  na základě 
vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5) Povinný subjekt v roce 2020 neuzavřel žádnou nadlimitní veřejnou zakázku na základě 
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

6) Povinný subjekt v roce 2020 neuzavřel žádnou nadlimitní veřejnou zakázku s dodavatelem, 
který není veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

7) Povinný subjekt zajišťuje dodržení zásady transparentnosti podle § 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadívání veřejných 
zakázek malého rozsahu vydáním Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek  orgány 
města Mikulov, která kromě jiného obsahuje povinnost při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu tuto zásady dodržovat. Povinnost dodržovat tuto zásadu  se týká všech 
veřejných zakázek malého rozsahu, právní služby nevyjímaje. 
Povinný subjekt  v souvislosti se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž 
předmětem byl  úkon jiný než jsou právní úkony   uvedené v § 29 písm. k)  bod 1. až  bod 3. 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů   
oslovil pouze 1 advokátní kancelář. Osloveným dodavatelem byla advokátní kancelář 
Steska, Kavřík, s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 7, PSČ 639 00, IČ: 03045315. 

8) Povinnému subjektu není přímo nadřízena žádná organizační složka státu. Podle  § 178  
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se pod pojmem 
nadřízený správní orgán obce rozumí krajský úřad. V případě povinného subjektu jejím 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, který organizační složkou státu není. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje je povinnému subjektu nadřízen i v záležitostech podle zákona 
č. 106/19990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 



Povinnému subjektu není přímo nadřízena žádná organizační složka státu, pokud by její 
nadřízenost měla vyplývat z postavení zakladatele či zřizovatele.  Povinný subjekt byl 
ustaven zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)  a podle § 7 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, spravuje své 
záležitosti samostatně. 

9) Organigram své organizační struktury povinný subjekt poskytuje přílohou datové zprávy. 
10) Povinný subjekt používá k poskytování informací o svých  veřejných zakázkách profil 

zadavatele ve smyslu § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů adresou profilu zadavatele: 
 http://ezak.mikulov.cz/profile_display_2.html 
 
 
 

                                                                                                                    Bc. Petr  Z o u b e k   
                                                                                                                  odborný zaměstnanec 
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