MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 — Lipence

Č.j.:0193/2-2021

V Praze dne 24. února 2021

František Kubečka

Poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb. - zaslání

Městská část Praha-Lipence, se sídlem K Obcí 47, 155 31 Praha 5 - Lipence, dne 12. 02. 2021
prostřednictví datové schránky obdržela Vaší žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, a to o poskytnutí těchto informací:

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 pism. c) a d) zákona č. 134/2016
Sb. (dále jen „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence
povinného subjektu?
Odpověď:
Podle ustanovení § 4 odst. 1, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. nebyla Městskou částí Praha-Lipence
zřízena žádná příspěvková organizace.
Podle ustanovení § 4, odst. 1 písm. d) zák. č. 134/2016 byly Městskou části zřízeny:
Základní škola Lipence, se sídlem Černošická 168, 155 31 Praha 5 - Lipence, lČ:70 108 145,

právní forma příspěvková organizace
Mateřská škola, Praha 5, K Samoobsluze 211, se sídlem K samoobsluze 211, 155 31 Praha 5 Lipence, lČ: 70 108 013, právní forma příspěvková organizace.

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 pism. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016
Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
Odpověď:
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Praha-Lipence, sídlo jednotky Na Bambouzku č. p. 457,
155 31 Praha 5 - Lipence., kategorie jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha-Lipence:
JPO III.

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1. pism. e) bod 1. a bod 2. zákona
č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného
subjektu?
Odpověď:

Žádné.
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Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zák. č. 134/2016 Sb.?
Odpověď:
Zádné.

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny vkalendářním roce 2020 na základě
horizontální spolupráce dle § 102 zákona č. 134/2016 Sb.?
Odpověď:
Žádné.

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli,
kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Odpověď:
- Zhotovitel projektové dokumentace a inženýring, 2x ulice v Praze-Lipencich Ill.
- Bezpečná herní plocha ZŠ Praha Lipence
- Strategický plán rozvoje s koncepční rozvahou MČ Praha-Lipence

Jakým způsobem zajišt'uje povinný subjekt dodržení zásad transparentnosti podle § 6 ZVZ
ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku
dle § 29 pism. k) ZVZ?
Odpověď:
MČ Praha-Lipence nezadávala zakázku na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 pism. k)
ZVZ.

Jaká organizační služka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
Odpověď:
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy.

V čele Úřadu MČ Praha-Lipence je tajemník úřadu. Úřad MČ Praha-Lipence vzhledem k tomu, že
čítá pouze 5 referentů a 2 pracovniky údržby komunikací a zelené, patří mezi nejmenší v rámci hl.
m. Prahy, nemá zřízeny žádné odbory ani oddělení.

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu
§ 214 povinný subjekt používá?
Odpověď:
httpszl/wwwvhodne-uvereineni.cz/proň|/mestska-cast-Qraha-lipence

lng. Petr Jindra
tajemník úřadu

Digitálně podepsal
ln g _ Petr lng.
Petr Jindra
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František Kubečka

ID: a4da5ui ] IČO: 00241431 | Praha K Obci

„Povinný subjekt"

„Žadatel"
V Praze dne 11.2. 2021

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací:
Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb.
(dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
Uvedenou informaci prosim uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové
organizace a včetně popisu jejího účelu.
Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb.,
byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické
osoby a včetně popisu jejího účelu.
Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 pism. e) bod 1. a bod 2. zákona č.

134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného
subjektu?
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny vkalendářním roce 2020 na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky
považujte nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je vdaném
kalendářním roce nejvyšší.
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny vkalendářním roce 2020 na základě horizontální
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, Že skutečnou hodnotu zakázky nelze
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je vdaném
kalendářním roce nejvyšší.

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří
nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedeni všech identifikačních údajů druhé smluvní
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je vdaném
kalendářním roce nejvyšší.
Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve

vztahu kveřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29
písm k) ZVZ?
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo
uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
Prosim o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury),
včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení

a sekci a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214
povinný subjekt používá?
Vážení, omlouvám se za rozsah požadovaných informací a budu Vám velmi vděčný za jejich
poskytnutí. Jedna' se pouze o základní informace sledující transparentnost příjemců veřejných
prostředků.
Uvedené informace prosím poskytnout prostřednictvím datové zprávy do datové schránky žadatele:
S úctou
František Kubečka

