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Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím (InfZ) 

 

Městský úřad Králíky, odbor organizační a správní, obdržel dne 26.08.2020 žádost o poskytnutí 

informace dle InfZ. Na základě žádosti podané dle InfZ poskytujeme požadované informace: 
 

Požadavek č. 1: 

„Město Králíky uvádí na svých webových stránkách v sekci „Zřizované organizační složky“ tři 

složky:  

- Vojenské muzeum Králíky Sídlo: Prostřední Lipka č.p. 1, 561 69 Králíky 

- Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka Sídlo: 17. listopadu 1938, 561 69 Králíky 

- Muzeum čs. Opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ Králíky Sídlo: Velké 

náměstí 367, 561 69 Králíky 

1/ z žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., č. Ze dne: 23.03.2020, Číslo jednací: 

MUKR/4642/2020/OOS/JD, Evidenč. číslo: 4973/2020 je uvedeno ve Vaší odpovědi, že 

Ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., je upraveno, ve smyslu ustanovení § 26 písm. d) 

výše uvedeného zákona, zřizovací listinou příslušné organizační složky.“  

a) „Kdo je vedoucím organizačních složek viz. výše uvedených na stránkách 

https://www.kraliky.eu/#92/?“ 

Odpověď: Výše uvedené organizační složky nemají zaměstnance, tudíž zde není jmenován 

vedoucí organizační složky ve smyslu ust. § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

b) „Kdo je podle zákona § 25 odst. d) zákona č. 250/2000 Sb., oprávněná osoba, která jedná za 

výše uvedené organizační složky?“ 

Odpověď: Vymezení oprávněné osoby je uvedeno v čl. III zřizovací listiny níže uvedených 

organizačních složek následovně: 

- Vojenské muzeum Králíky je organizační složkou města Králíky bez právní 

subjektivity a bez zaměstnanců. Za organizační složku Vojenské muzeum Králíky je 

oprávněna jednat právnická osoba ARMY FORT s.r.o., Luční 199, 666 03 Hradčany, IČ 

25593889 (dále jen „ARMY FORT“) zastoupená jednatelem. Právnická osoba ARMY 

FORT vystupuje navenek jako osoba pověřená řízením organizační složky, 

zabezpečuje veškerý provoz zařízení, vykonává činnosti odborného správce 

a zabezpečuje činnosti vymezené touto zřizovací listinou. Vztah města Králíky 

k odbornému správci, včetně rozsahu oprávnění, je upraven příkazní smlouvou. 
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- Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka je organizační složkou města Králíky 

bez právní subjektivity a bez zaměstnanců. Za organizační složku Muzeum opevnění 

– dělostřelecká tvrz Hůrka je oprávněna jednat právnická osoba Společnost přátel 

čs. opevnění o. p. s., Luční 199, 666 03 HRADČANY, IČ 26963337 (dále jen „SPČSO“). 

Právnická osoba SPČSO vystupuje navenek jako osoba pověřená řízením 

organizační složky, zabezpečuje veškerý provoz zařízení, vykonává činnosti 

odborného správce a zabezpečuje činnosti vymezené touto zřizovací listinou. Vztah 

města Králíky k odbornému správci, včetně rozsahu oprávnění, je upraven příkazní 

smlouvou. 

- Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ Králíky (dále 

jen „Pevnostní muzeum“) je organizační složkou města Králíky bez právní 

subjektivity a bez zaměstnanců. Za organizační složku Muzeum čs. opevnění z let 

1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ Králíky je oprávněna jednat právnická 

osoba VHK ERIKA Brno, Viniční 136, 615 00 Brno, IČ 64329607 (dále jen „VHK Erika 

Brno“). Právnická osoba VHK Erika Brno vystupuje navenek jako osoba pověřená 

řízením organizační složky, zabezpečuje veškerý provoz zařízení, vykonává činnosti 

odborného správce a zabezpečuje činnosti vymezené touto zřizovací listinou. Vztah 

města Králíky k odbornému správci, včetně rozsahu oprávnění, je upraven příkazní 

smlouvou. 

c) „Zákonodárce předpokládá, že vedoucí organizační složky je zaměstnanec organizace a ve 

Vašem případě by měl patrně vzejít z výběrového řízení. Kdo vykonává u složek viz. výše 

(Vojenské muzeum Králíky, Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka, Muzeum čs. Opevnění 

z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ Králíky) jejich povinnosti z hlediska kompletního 

fungování složky? (např. potvrzování majetkových operací, inventur, potvrzovaní dodaných služeb, 

zhotovování periodických uzávěrek, tržeb a přehledů dle účetních předpisů atd.).“ 

Odpověď: Viz. bod 1 b) tohoto sdělení. Na základě těchto smluv jedná příkazník jménem a na 

účet příkazce, podle jeho pokynů a v jeho prospěch a v souladu s jeho zájmy, a to v oblasti 

cestovního ruchu, v oblasti provozní a v oblasti ekonomické (tj. Vámi uváděné operace 

zajišťuje město Králíky, např. inventarizaci zajišťuje majetkový odbor, finanční záležitosti 

řeší finanční odbor, organizační záležitosti řeší vedení města v součinnosti s výše 

uvedenými pověřenými osobami).  

d) „Byla tato Vaše úprava neexistence vedoucích organizačních složek auditována nadřízenou 

složkou, kdy a s jakým výsledkem?“ 

Odpověď: Audit hospodaření města Králíky je prováděn příslušným krajským úřadem 

1x ročně, v dané záležitosti neevidujeme žádná kontrolní zjištění a připomínky. 

Požadavek č. 2: 

„Proč není na stránkách https://www.kraliky.eu/#92/ uvedena podle zákona z.250/2000Sb., 

v platném znění § 25 odstavec d) oprávněná osoba, která jedná za výše uvedené organizační 

složky jako u "Sociální služby Králicka"?“. 

Odpověď: Pokud je myšlen § 26 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., tak tuto informaci zřizovací 

listina obsahuje. Pokud se jedná o zveřejnění informace na webových stránkách města 

Králíky, tak se nejedná o povinně uváděnou informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. ve smyslu 

ustanovení vyhlášky č. 442/2006 Sb. 

Požadavek č. 3: 

„z žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., č. Ze dne: 23.03.2020, Číslo jednací: 

MUKR/4642/2020/OOS/JD, Evidenč. číslo: 4973/2020 je uvedeno ve Vaší odpovědi, že 

Ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., je upraveno, ve smyslu ustanovení § 26 písm. d) 

výše uvedeného zákona, zřizovací listinou příslušné organizační složky.  

a) Je Vaše úprava ustanovení přes zřizovací listinu příslušné organizace nadřazena § 24 odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb.?“ 
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Odpověď: Zřizovací listiny organizačních složek zřizovaných městem Králíky nejsou 

v rozporu s právními předpisy ČR. 

Požadavek č. 4: 

„Jaké je aktuální využití budovy ve vlastnictví města Králíky katastrální území Prostřední Lipka 

(733806), Parcelní číslo st. 246, číslo listu vlastnictví 10001? Je budova aktivně využívána?“ 

Odpověď: Objekt je součástí areálu Vojenské muzeum Králíky a je aktivně využíván osobou 

pověřenou řízením organizační složky. 

Požadavek č. 5: 

„Jaké je aktuální využití budovy ve vlastnictví města Králíky katastrální území Králíky (672556), 

Parcelní číslo st. 1595, č.p. 1938, číslo listu vlastnictví 10001?“ 

Odpověď: Objekt je součástí areálu Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka a je aktivně 

využíván osobou pověřenou řízením organizační složky. V objektu je zřízeno zázemí pro 

návštěvníky. 

 

 
S pozdravem 

Ing. Jan Divíšek, v.r. 

tajemník MěÚ Králíky 

„otisk razítka Městského úřadu Králíky“ 

 




