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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 27770/2016
spisový znak: KHEJ 21927/2016/kakr/3

datum: 23.02.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 8. 2. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 2. 2016, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
zda byla ze strany Vašeho krajského úřadu, a ze strany Vámi zřízených příspěvkových organizací uzavřena smlouva
s kolektivním správcem OSA (IČ: 63839997),a INTERGRAM (IČ: 00537772) v letech 2014 až 2015. V případě, že ano, chtěl
bych Vás požádat o poskytnutí těchto smluv v anonymizované podobě.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Jihočeský kraj neuzavřel v letech 2014 až 2015 smlouvy s kolektivním správcem OSA (IČ: 63839997) a INTERGRAM
(IČ: 00537772).
Všechny Domy dětí a mládeže zřizované Jihočeským krajem uzavřely v roce 2015 hromadné kolektivní smlouvy
prostřednictvím Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice (IČ: 66004837) viz příloha č. 1 a č. 2.
Základní umělecké školy uzavřely v roce 2014 kolektivní smlouvy v rámci Asociace základních uměleckých škol České
republiky (IČ: 69346178) viz příloha č. 3 a č. 4. Jedná se o ZUŠ Kaplice IČ 60084294, ZUŠ Písek IČ 60869950, ZUŠ Prachatice
IČ 70841101, ZUS Strakonice IČ 60650745, ZUŠ Blatná IĆ 70834792. Ostatní ZUŠ smlouvy s OSA ani Intergram v daných
letech nemají.
Ze středních škol uzavřely ve výše uvedených letech smlouvu či smlouvy:
Gymnázium Milevsko IČ 60869046, příloha č. 5 a č. 6; Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné
učiliště, Kaplice IČ 75050081, příloha č. 7 a č. 8; Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Písek IČ 60869089, příloha č. 9; Střední škola, Trhové Sviny IČ 00582298, příloha č. 10; Střední škola obchodu, služeb a
podnikání a Vyšší odborná škola, České Budějovice IČ 60075953, příloha č. 11; Střední škola obchodu, služeb a řemesel a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor IČ 75050099, příloha č. 12; Vyšší odborná škola, Střední průmyslová
škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice IČ 72549581, příloha č. 13 a č. 14, Krajské školní hospodářství,
České Budějovice IČ 7129477, příloha č. 15. Ostatní střední školy smlouvy uzavřené v daných letech nemají.
Kulturní instituce zřizované Jihočeským krajem, které uzavřely ve výše uvedených letech smlouvu či smlouvy:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích IČ 73504, příloha č. 16 a č. 17; Prachatické muzeum IČ 00071854,
příloha č. 18; Prácheňské muzeum v Písku IČ 00367851, příloha č. 19; Regionální muzeum v Českém Krumlově IĆ 00070572,
příloha č. 20. Ostatní kulturní instituce zřizované Jihočeským krajem smlouvy uzavřené v daných letech nemají.
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Zařízení sociálních služeb zřizovaná Jihočeským krajem, která uzavřela ve výše uvedených letech smlouvu či smlouvy:
Domov pro seniory Bechyně IČ 75011239, příloha č. 21; Domov důchodců Dobrá Voda IČ 00666262, příloha č. 22 a č. 23;
Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice IČ 00477109, příloha č. 24 a č. 25; Domov pro seniory Světlo IČ 70869812, příloha
č. 26. Ostatní zařízení sociálních služeb zřizovaná Jihočeským krajem smlouvy uzavřené v daných letech nemají.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –

* 26x příloha:

příloha č.1-DDM-INTEGRAM_2015 .jpg

příloha č.2-DDM-OSA_2015.pdf

příloha č.3-AZUŠ-INTEGRAM_2014.pdf

příloha č.4-AZUŠ-OSA_2014.pdf

příloha č.5.jpg

příloha č.6.jpg

příloha č.7.pdf

příloha č.8.pdf

příloha č.9.pdf

příloha č.10.pdf

příloha č.11.pdf

příloha č.12.pdf

příloha č.13.pdf

příloha č.14.pdf

příloha č.15.pdf

příloha č.16.pdf

příloha č.17.pdf

příloha č.18.pdf

příloha č.19.pdf

příloha č.20.pdf

příloha č.21.pdf

příloha č.22.pdf

příloha č.23.pdf

příloha č.24.pdf

příloha č.25.pdf

příloha č.26.pdf

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 2

