MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA _ NEBUŠICE
ET

Starosta

Váš dopis zn.:
Ze dne: 12.02.2021
Vyřizuje:

Naše č.j.: MCPNE 00400/2021
Datum: 22.02.2021
Vyřizuje: L. Kášková

Tel.: 22096 1439

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
v-vt

k informacím, ve znění pozdejsmh předpisů.

Vážený pane Kubečko,
Městská část Praha — Nebušice obdržela dne 12.02.2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů, v níž žádáte o následující:

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?
Od pověď:
Dnem 1.1.1994 zřídila MČ Praha-Nebušice příspěvkovou organizaci Mateřská škola Nebušice,

IČ 70886369, sídlo Nad Želivkou 598, Praha 6, 164 00;
hlavní účel zřízení: předškolní vzdělávání , školní stravování v době pobytu v MŠ , zřizovací
listina byla průběžně aktualizována v závislosti na legislativních změnách;

Činnost této PO byla ukončena 30.6.2010 (viz sloučení).
Dnem 1.9.1996 zřídila MČ Praha-Nebušice příspěvkovou organizaci Základníškola Nebušice,
IČ 49624539, sílo Nebušická 369, Praha 6, 164 00;
hlavní účel zřízení: poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů, školní
družiny a zabezpečování školního stravování s provozovnou školníjídelny a závodní stravování;
Zřizovací listina byla průběžně až do doby sloučení ZŠ a MŠ aktualizována v závislosti na
legislativních změnách.

Obě výše uvedené příspěvkové organizace byly dnem 1.7.2010 sloučeny a byla zřízena
příspěvková organizace (nástupnická právnická osoba) Základníškola a mateřská škola, Praha—
Nebušice, IČ 49624539, sídlo Nebušická 369, Praha-Nebušice, 164 00;

hlavní účel zřízení: poskytování základního vzdělávání (ZŠ) podle platných právních předpisů
v devíti ročnících; školní družina slouží naplnění volného času dětí zájmovou činností;

poskytování předškolního vzdělávání (MŠ) podle platných právních předpisů; zařízení školního
stravování s provozovnou školníjídelny pro děti a žáky, dále závodní stravování pro
zaměstnance. Zřizovací listina je průběžně aktualizována v závislosti na legislativních změnách.
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Dnem 1.1.2001 byla MČ zřízena příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Nebušice, IČ
70888159, sídlo K Šedivce 406, Praha 6, 164 00;
hlavní účel zřízení: zajištění a poskytování sociálních služeb a ošetřovatelské péče občanům
v souladu s platnými právními předpisy; provozování Domu seniorů s intenzivní péčí,
provozováníjednotky přechodného pobytu, pečovatelských služeb v domácnostech,
provozování Klubu seniorů. Zřizovací listina byla průběžné aktualizována v závislosti na
legislativních změnách.

Dotaz: 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?

Odpověď: Žádné

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?

Odpověď: Žádné

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

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

Odpověď: Žádné
Odkazy na zveřejnění veřejných zakázek:
web MČ
https://www.prahanebusice.cz/urad-a-samosprava/verejne-zakazky/
Profil zadavatele:
https://tenderarena.cz/profily/STAROSTA

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

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

Odpověď: Žádné
Odkazy na zveřejnění veřejných zakázek:
web MČ
https://www.prahanebusice.cz/urad-a-samosprava/verejne-zakazky/
Profil zadavatele:
https://tenderarena.cz/profily/STAROSTA

Dotaz: Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli,

kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Odpověď: Žádné nadlimitníVZ uzavřeny nebyly

Dotaz: 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?
Odpověď: Žádnou takovou zakázku MČ neřešila

Dotaz: Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
Odpověď: Nadřízenou institucí městské části je Magistrát hl. m. Prahy a Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
Organizační složky státu jsou ministerstva a správní úřady s kterými spolupracujeme, ale nejsou nám
přímo nadřízenými složkami.

Dotaz: Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační
struktury), včetně uvedení odborů, sekcía oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů,
oddělení a sekcí a vyjádřenívztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
Odpověď:
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Dotaz: Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu §

214 povinny’ subjekt používá?
Odpověď:
web MČ
https://www.prahanebusice.cz/urad-a-samosprava/verejne-zakazky/
Profil zadavatele:
https://tenderarena.cz/profin/STAROSTA

S pozdravem
Ing. Viktor Komárek

