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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE v PRAZE DNE

UMC P_SUCH 0365/2021 _ 25. 2. 2021

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pism. d) zákona č. 106/1999,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část Praha-Suchdol obdržela dne 12. 2. 2021 Vaší žádost podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se

domáháte poskytnutí následujících informací:

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 prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů

příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.

Za dobu existence subjektu byly zřízeny následující příspěvkové organizace:

- Základní škola Mikoláše Alše, IČ 60 434 651, zajišt'uje výchovu a základní vzdělávání ve

smyslu § 44 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, podle vzdělávacích programů;

součástí příspěvkové organizace je školní jídelna zařízení školního stravování poskytuje

školské služby dle § 119 školského zákona (stravování žáků v době jejich pobytu ve škole) a

závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace a školní družina (školské zařízení

pro zájmové vzdělávání zajišťuje zájmové vzdělávání dle § 111 dle vzdělávacích programů

uvedených v § 5 školského zákona)

- Mateřská škola Gagarinova, IČ 70992223, poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se

řídí § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, prováděcími předpisy ke školskému zákonu

a vzdělávacími programy uvedenými v § 3, §4 a § 5 školského zákona; organizace dále

poskytuje školní stravování ve školní jídelně a ve školní jídelně - výdejně, které jsou

součástmi příspěvkové organizace, a zároveň poskytuje stravování zaměstnancům

příspěvkové organizace, dále poskytuje školní stravování ve školní jídelně a ve školní jídelně

- výdejně, které jsou součástmi příspěvkové organizace, a zároveň poskytuje stravování

zaměstnancům příspěvkové organizace.

— Mateřská škola K Roztokům, IČ 70992231, poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se

řídí § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, prováděcími předpisy ke školskému zákonu

a vzdělávacími programy uvedenými v §3, §4 a § 5 školského zákona; organizace dále

poskytuje školní stravování ve školní jídelně a ve školní jídelně — výdejně, které jsou

součástmi příspěvkové organizace, a zároveň poskytuje stravování zaměstnancům

příspěvkové organizace, dále poskytuje školní stravování ve školní jídelně a ve školní jídelně

- výdejně, které jsou součástmi příspěvkové organizace, a zároveň poskytuje stravování

zaměstnancům příspěvkové 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?

Povinným subjektem nebyly jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 pism. e) bod 1. a

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., založeny.

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?

Povinným subjektem nebyly založeny žádné právnické osoby, které nespadají pod definici

§ 4 odst. 1 pism. e) bod 1. a bod 2. zékona č. 134/2016 Sb.

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě

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

Na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. nebyly uzavřeny

v kalendářním roce 2020 žádné zakázky;

(viz též profil zadavatele: https://www.vhodne—uvereineni.cz/profil/0023231,případně registr

smluv).

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě

horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

Na základě horizontální spolupráce § 12 zákona č. 134/2016 Sb. nebyly uzavřeny

v kalendářním roce 2020 žádné zakázky;

(viz též profil zadavatele: https://www.vhodne-uvereineni.cz/profiI/0023231,případně registr

smluv).

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020

s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

V kalendářním roce 2020 nebyly uzavřeny žádné nadlimitní veřejné zakázky.

Jakým způsobem zajišt'uje povinný subjekt dodržení zásady transparentnosti podle

§ 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající

pod výjimku dle § 29 pism k) ZVZ?

Právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ městská část Praha-Suchdol v

roce 2020 nezadávala.

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

Městské části Praha-Suchdol je přímo nadřízeno hlavní město Praha.

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve

smyslu § 214 povinný subjekt používá?

Povinný subjekt používá následující profil zadavatele:

www.vhodne—uvereineni.cz/profi|/00231231

S pozdravem,

 

lng. Petr—Hejl v

starosta městské části Praha-Suchdol


