Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Zajištění dopravního spojení, dodavatelů energií, škol a domovů pro seniory zřizovaných
povinným subjektem
„Žádost o poskytnutí informací – týkajících se zajištění dopravního spojení na území
statutárního města České Budějovice, dodavatelů energií, škol a domovů pro seniory
zřizovaných povinným subjektem, GDPR a dalších oblastí.
K Vámi požadovanému Vám povinný subjekt sděluje následující.
ad otázka 1)
Poskytovatelem veřejné dopravy – městské hromadné dopravy, tj. subjektem, který pro
povinný subjekt zajišťuje autobusovou dopravu, je Dopravní podnik města České
Budějovice, a.s., IČO: 25166115. Autobusová doprava tímto poskytovatelem je
poskytována pouze na území statutárního města České Budějovice. Smlouvy, resp.
dodatky ke smlouvám uzavřeným pro roky 2018, 2019 a 2020 jsou přílohou tohoto přípisu.
Náklady činily za rok 2018 – 213.313.000,- Kč, za rok 2019 – 244.777.000,- Kč, za rok
2020 – 262.428.000,- Kč.
ad otázka 2)
Dodavatelem elektrické energie povinného subjektu (objekty ve vlastnictví povinného
subjektu) je E.ON Energie, a.s., IČO: 260 78 201. Náklady činily za rok 2018 –
2.979.192,- Kč, za rok 2019 – 3.721.218,- Kč a za rok 2020 (do října) – 2.379.951,- Kč.
Dodavatelem tepla povinného subjektu (objekty ve vlastnictví povinného subjektu) je
Teplárna České Budějovice, a.s., IČO: 608 26 835. Náklady činily za rok 2018 –
2.435.360,- Kč, za rok 2019 – 2.629.875,- Kč a za rok 2020 (do října) – 1 885 321,Kč.
Dodavatelem vody povinného subjektu (objekty ve vlastnictví povinného subjektu) je
ČEVAK a.s., IČO: 608 49 657. Náklady činily za rok 2018 – 290.302,- Kč, za rok 2019 –
236.093,- Kč a za rok 2020 (říjen) – 162.911,- Kč.
Vámi požadované smlouvy jsou přílohou tohoto přípisu. Veškeré smlouvy povinného
subjektu jsou veřejně dostupné buď v registru smluv, nebo na webových stránkách
povinného subjektu.
ad otázka 3)
Provozovatelem hřbitova je Pohřební ústav města České Budějovice, příspěvková
organizace, IČO: 70890412. Dochází k uzavírání smluv o nájmu hrobového místa,
ceník je dostupný na www.krematoriumcb.cz, přičemž cena za hrobové místo se liší
dle typu hrobového místa. Smlouva o nájmu hrobového místa se sjednává na dobu
určitou, a to u jednohrobů, dvojhrobů nebo hrobky na 11 let (U sv. Otýlie), nebo na 10 let
(Mladé, Třebotovice), u urnových hrobů a kolumbárních schránek na 10 let. Řád veřejného
pohřebiště a vzor smlouvy o hrobové místo jsou přílohou tohoto přípisu. Právní předpis
týkající se pohřebnictví je zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
ad otázka 4)
Povinný subjekt je zřizovatelem mateřských a základních škol. Jejich součástí jsou školní
jídelny. Stravu pro děti zajišťují vlastním vařením. Pracovníci jídelen jsou jejich
zaměstnanci zařazeni jako nepedagogický personál. Výjimkou je Školní jídelna U Tří
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lvů, která je samostatným právním subjektem a zajišťuje stravu nejen pro ZŠ Dukelská,
ale pro střední školy, konzervatoř a diagnostický ústav. Dále pak pro ZŠ J. Š. Baara, ZŠ
Nová a MŠ Staroměstská, jídlo se dováží a vydávají ho pracovníci výdejen, kteří jsou opět
zaměstnanci škol. Školní stravování je výhradně zabezpečováno vlastním vařením nebo
výdejem stravy, která je připravena v jídelně školy, jejíž součástí je odloučené pracoviště
s výdejnou. Pouze zajištění dietní stravy, pokud ji jídelna není schopna z určitých
důvodů (personálních, prostorových….) uvařit, je řešeno dovozem z Menzy Jihočeské
univerzity. Přehled názvů a IČO je přílohou tohoto přípisu.
ad otázka 5)
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, p.o., IČO: 00666238 – poskytování
odlehčovacích služeb dle §44 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, dále služby dle
§ 48,49 a 50 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Domov pro seniory Máj České Budějovice, p.o., IČO: 71173064 – poskytování
odlehčovacích služeb dle §44 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, dále služby dle
§ 46,49 a 50 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, p.o., IČO: 62537890 poskytování pobytových a terénních služeb soc. péče dle zákona 108/2006 Sb. o
sociálních službách, dále služby dle § 40,44 a 49 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách.
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p.o., IČO: 62537962 – poskytování služeb
dle §57 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

ad otázka 6)
Nelze určit přesný počet a umístění. Existují přejezdové prahy mobilní a trvalé stavební.
Jsou osazovány na žádost Policie České republiky v částech, kde dochází ke vzniku
parkovacích zón. Dále se přejezdové prahy používají např. v blízkosti školských zařízení
apod.
ad otázka 7) a 8)
Povinný subjekt má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů se společností KRUCEK, s.r.o., IČO: 02037297. Povinný subjekt zajišťuje
osobu pověřence pro ochranu osobních údajů taktéž pro Městskou policii České
Budějovice a pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice,
p.o. Pověřenec byl vybrán na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako veřejná zakázka
malého rozsahu. Cena za tyto služby činí 816,75 Kč včetně DPH za každou 1
hodinu
poskytování
služeb.
Smlouva
je
přílohou
tohoto
přípisu.

