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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
 

 

Odbor správních činností Městského úřadu Nymburk, který je příslušný k vyřizování žádostí podaných 

dle zákona o svobodném přístupu k informacím podle Článku 2 odst. 1 vnitřního předpisu č. 4/2017, 

Vám na základě žádosti o poskytnutí informace, podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném 

přístupu k informacím dne 11.01.2022, sděluje, že: 

Přehled povinným subjektem zřizovaných organizací je zveřejněn na webových stránkách povinného 

subjektu, viz odkaz: http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=1&zobraz=prispevkove-organizace. 

Jedná se o: Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 - příspěvková organizace, 

Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 - příspěvková organizace, Základní škola a 

Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace, Nymburské kulturní centrum, 

Podnikatelský inkubátor Nymburk, příspěvková organizace, Technické služby města Nymburka a 

Městská knihovna Nymburk. Současně má povinný subjekt majetkovou účast ve dvou obchodních 

společnostech, konkrétně se jedná o Nemocnice Nymburk s.r.o. a Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 

V souladu s § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím Vás u požadovaných zřizovacích listin 

a u výší rozpočtů, se kterými organizace zřizované povinným subjektem hospodaří, tímto odkazujeme na 

schválený rozpočet povinného subjektu zveřejněný na elektronické Úřední desce povinného subjektu 

v části Rozpočty, viz odkazy: http://www.mesto-nymburk.cz/files/uredni-

deska/rozpocty/rozpocet2022.pdf  (rozpočet města na rok 2022) a http://www.mesto-

nymburk.cz/files/uredni-deska/rozpocty/rozpocet2022_po.pdf (rozpočty PO na rok 2022). 

Požadované zřizovací listiny jsou zveřejněny ve „Veřejný rejstřík a Sbírka listin“ pod následujícími 

odkazy: 

- Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 - příspěvková organizace 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=949682 
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- Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 - příspěvková organizace 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=281104 

- Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=278719 

- Nymburské kulturní centrum https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=965526 

- Podnikatelský inkubátor Nymburk, příspěvková organizace https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

firma?subjektId=304373 

- Technické služby města Nymburka https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=967032 

- Městská knihovna Nymburk https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=967814 

- Nemocnice Nymburk s.r.o. https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=296469 

- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=419848 

Dále sdělujeme, že ostatní Vámi uváděné služby (Centrum kultury Nymburk, Dům dětí a mládeže 

Nymburk, Centrální školní jídelna, Sociální služby města Nymburk, Základní umělecká škola) povinný 

subjekt nezřídil. 

Dále Vás v souvislosti s požadovanými kopiemi písemností týkajících se přidělování bytů (osoby ve 

starobním důchodu a osoby v plném invalidním důchodu) odkazujeme na zveřejněnou životní situaci na 

stránkách povinného subjektu Potřebuji si vyřídit, viz odkaz: http://www.mesto-

nymburk.cz/index.php?zobraz=zivotni-situace&sekce=2&detail=29, kde v části Jaké jsou potřebné 

formuláře a kde jsou k dispozici, jsou zveřejněny veškeré potřebné formuláře, včetně Kritérií a zásad pro 

pronájem obecních bytů. 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Jiří Myška 
vedoucí oddělení přestupkových agend 
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