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Čj: MCPPK 00124/2021 V Praze dne: 15.2.2021

Věc: Poskytnutí informace

Dne 12.2.2021 obdržel ÚMČ Praha — Přední Kopanina Vaši žádost o sdělení informací. Na

žádosti nebylo uvedeno datum narození — vyzvali jsme dne 12.2.2021 k doplnění dopisem

doručeným do DS.

Dne 12.2.2021 obdržel ÚMČ Praha — Přední Kopanina Vaši doplněnou žádost o Sdělení

informací jak následuje

— 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?

-neby1y zřízeny žádné příspěvkové organizace ad výše uvedené

- jaké jiné právnické osoby, ve smyslu §4 odst. 1 písm. e) bod 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb.,

byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

- nebyly založeny žádné právnické osoby ad výše uvedené

— jaké právnické osoby, které nespadají pod definici §4 odst. 1 písm. e) bod 1 a 2 zákona č.

134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného

subjektu?

- nebyly založeny žádné právnické osoby ad výše uvedené

- jaké tři nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny V kalendářním roce 2020 na základě

vertikální spolupráce dle §11 zákona č. 134/2016 Sb.?

- nebyly uzavřeny žádné zakázky ad výše uvedené

- jaké tři nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny V kalendářním roce 2020 na základě

horizontální Spolupráce dle §11 zákona č. 134/2016 Sb.?

- nebyly uzavřeny žádné zakázky ad výše uvedené

- jaké tři nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny V kalendářním roce 2020

s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

- nebyly uzavřeny žádné zakázky ad výše uvedené

-jakým způsobem zajišťuje 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

- řídíme se směrnicí naší městské části, kde jsou schválená pravidla pro zadávání

veřejných zakázek

— www.profilzadavatelecz



-jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

- zastupitelstvo městské části Praha Přední Kopanina a nad ním zastupitelstvo hl.m.

Praha

— úřad Praha Přední Kopanina nemá Žádné odbory, sekce a oddělení

- celkový počet zaměstnanců 2

-1 tajemník-nadřízený, 1 referentka-podřízená tajemníkovi

- internetová adresa profilu zadavatele: www.proňlzadavatele.cz

S pozdravem

Jaroslavva Doksanská

referentka UMC Praha — Přední Kopanina


