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Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne

MCP20 003286/2021/0HSl/Str Mgr. Jitka Straňáková 23. 2. 2021

Věc: Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 12. 2. 2021 jsme obdrželi Vaší žádost o informace. Poskytujeme odpovědi na jednotlivé dotazy.

Dotaz:

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 pism. 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.

Odpověď:

Seznam příspěvkových organizací (u škol popis účelu neuvádíme, je zřejmý z jejich názvu):

1. Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, IČO: 63830825, http:/lzs-hpcz/

2. Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, IČO: 63830809, http:/lwww.zschvaly.cz/

3. Fakultnízákladníškola, Praha 9- Horní Počernice, Chodovická 2250, IČO: 49625195,

http://www.fzschodovicka.eu/

4. Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, IČO: 70945381, http:/lwwwms-

chodovicka.cz/

5. Mateřská škola “U Rybníčku “ , Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115, IČO: 70922144,

http://www.msurvbnicku.cz/

6. Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408, IČO: 63830817,

http://www.divadlopocernice.cz/domecek/kulturni-Centrum/kontakt

7. Místní veřejná knihovna, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754, IČO: 75142937,

https://www.knihovnapocernice.cz/,

Předmět činnosti:

Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům, přístup ke kulturním hodnotám

a informacím obsažených v knihovnických a informačních fondech a svými knihovnickými a

informačními službami přispívání ke zvyšování kulturní a vzdělaností úrovně

 

Bank. spojení: Komerční banka a.s. č. u 107-6787610247/0100 Web: www.pocernice.cz

ICO: 00240192 DIC: CZ00240192 Email: urad@pocernice.cz

Datová schránka: seibq29 Telefon: 271071611 Fax: 281920093



8. Kulturní centrum Horní Počernice, IČO: 49366424, http:/lwww.divadlopocernice.cz/domecek/kulturni-

centrum/kontakt

Předmět činnosti:

 

Veřejně prospěšné služby a produkty v oblasti kultury a vzdělávání.

Živě provozování díla - organizační a provozní zajištění veřejného předvedení autorských děl

(pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení apod.)

Pořádání výstav (zejména originálů á rozmnoženin autorských děl) - jejich organizační a provozní

zajištění.

Vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací, propagačních materiálů a tiskovin mistniho

významu.

Vzdělávací a přednášková činnost- zejména pořádání odborných kurzů, tématických přednášek,

akcí mimoškolního vzdělávání pro děti a mládež.

Výuka jazyků a výuka v oblasti umění a společenského tance.

Poskytování všestranné podpory zájmovým kulturním aktivitám občanů jak jednotlivcům, členům

různých spolků a sdružení, tak i uměleným souborům vlastním.

Umožnění činnosti jiným právnickým i fyzickým osobám formou krátkodobého pronájmu svěřených

nebytových prostor (společenské a kulturní akce, prezentace, schůze, apod.)

Poskytování zprostředkovatelské a poradenské pomoci při kulturních akcích jiných pořadatelů.

9. Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899, IČO: 70966681, httpszl/wwwddm-

hp.cz/

Předmět činnosti:

realizace zájmového vzdělání a programové činnosti pro mládež a dospělé zájemce v jejich volném

čase, spolupráce s rodičovskou veřejností

zajišťování pravidelně zájmové činnosti a příležitostné zájmové činnosti pro neorganizovanou

mládež a děti

odborné vedení, výchova a rozvoj talentované mládeže

organizace a provádění letních a zimních táborů, další prázdninové činnosti a kurzy, jejich

kompletní zajištění, včetně ubytování a stravování

organizace sportovních soutěží, kulturních akcí - výstav, přehlídek a nabídka spontánních aktivit, a

to během celého roku

rozvoj spolupráce s organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se zájmovou činností dětí

a mládeže na území hl.m. Prahy a zahraničními partnery

program ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy - protidrogová prevence

pořádání kurzů a školení pro děti a mládež

zapůjčování vybavení v rámci zajištění zájmové činnosti

spolupráce se základními, mateřskými i středními školami

10. Chvalský zámek, příspěvková organizace, IČO: 72551011, http://www.chvalskvzamek.cz/

Předmět činnosti:

Dotaz:

 

pořádání akcí kulturního a společenského charakteru

pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a jiných obdobných akcí

pořádání vzdělávacích programů a kurzů

mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže

provozování městského informačního centra

provozování galerie

podpora činnosti zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních a duchovních potřeb

dětí, mládeže i dospělých

agenturní činnost v oblasti kultury a umění

reprografická, reklamní, zprostředkovatelská a vydavatelská činnost

veřejně předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl

provozování obřadní síně

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?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a včetně

popisu jejího účelu.



deověď:

Zádné takové právnické osoby nebyly povinným subjektem založeny.

Dotaz:

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?

deověď:

Zádné takové právnické osoby nebyly povinným subjektem založeny.

Dotaz:

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním 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 v daném kalendářním roce nejvyšší.

deověď:

Zádné veřejné zakázky na základě vertikální spolupráce nebyly zadány.

Dotaz:

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním 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 v daném kalendářním roce nejvyšší.

deověď:

Zádné veřejné zakázky na základě horizontální spolupráce nebyly zadány.

Dotaz:

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou

veřejným zadavatelem podle ZVZ?

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 v daném kalendářním roce nejvyšší.

Odpověď:

V roce 2020 nebyla zadána žádná nadlimitní veřejná zakázka.

Dotaz:

Jakým způsobem zajišt'uje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu

k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 pism k) ZVZ?

Uvedenou informaci prosim uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo uvedením

seznamu oslovovaných kanceláří , tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.

Odpověď:

U zakázek malého rozsahu (nejen na právní služby) povinný subjekt postupuje podle své vnitřní směrnice pro

zadávání veřejných zakázek, podle níž veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad 500 000 Kč bez DPH

zveřejňuje na svých internetových stránkách https://www.pocernice.cz/urad/vereine-zakazkyl.
 

Dotaz:

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?



Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně

uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření

vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný

subjekt používá?

Odpověď:

Městská část Praha 20 je územní samosprávný celek, není jí tedy nadřízená organizační složka státu. V příloze

zasíláme organizační strukturu úřadu MČ Praha 20.

Subjekt používá profil zadavatele na adrese https://zakazkv.pocernice.cz/.

Ing. Zdeněk Vavruška

vedoucí odboru


