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Váš dopis zn./ze dne:   / 12.2.2021        

Naše č.j.  206/2021                   

Praha / datum:  15.2.2021                  
 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte poskytnutí informace: 

 

1. 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? 

2. 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? 

3. Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 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? 

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

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

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

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

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

nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

7. 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 

písm. k) ZVZ? 

8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

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

povinný subjekt používá? 

 

Poskytnutí požadovaných informací: 

 

1. Městská část Praha – Dolní Měcholupy zřídila dvě příspěvkové organizace: 

- Mateřskou škola Dolní Měcholupy, IČ:70926271 – předškolní zařízení 

- Základní škola Praha 10, Kutnohorská 36, IČ:70926280 – školní zařízení 

2. -  6.     nebyly 

7.   Městská část uzavřela dlouhodobé smlouvy, které byly schválené usnesením ZMČ a   

       zveřejněny na portále Registru smluv 

 8.   Magistrát hl. m. Prahy 

 9 . TendrAréna - Z0001590: Městská část Praha-Dolní Měcholupy - TENDER ARENA 

 

Šárka Fořtová, DiS. 

tajemnice 
elektronicky podepsáno 

 

 

Tel. 272 706 441, mob. 722 446 163, e-mail: urad@dolnimecholupy.cz, www.dolnimecholupy.cz          

 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001590
mailto:mudolme@mbox.vol.cz
http://www.dolnimecholupy.cz/
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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte poskytnutí informace: 

 

1. 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. 

 

Poskytnutí požadovaných informací: 

 

1. Na ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy nejsou zřízeny odbory, sekce ani oddělení. 

Organizační schéma úřadu o 10 zaměstnancích je zveřejněno na webu viz: Organizační 

struktura úřadu – Praha – Dolní Měcholupy (dolnimecholupy.cz) 
 
 

 

 

Šárka Fořtová, DiS. 

tajemnice 
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https://www.dolnimecholupy.cz/urad-mestske-casti/organizacni-struktura-uradu/
https://www.dolnimecholupy.cz/urad-mestske-casti/organizacni-struktura-uradu/
mailto:mudolme@mbox.vol.cz
http://www.dolnimecholupy.cz/

