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Městská část Praha-Řeporyje
starosta městské části

anonymizovano
anonymizovano
anonymizovano

Čj./SZn:
MC P-RPRJ 00322/2021/
SZ MC P-RPRJ
00322/2021/2
Počet listů:
3

Vaše značka:

Vyřizuje:
Miloslava Jirasová

V Praze dne:
22.2.2021

Počet příloh:
0

Počet listů příloh:
0

Počet svazků příloh:
0

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

Dne 12.2.2021 obdržela Městská část Praha-Řeporyje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Dotaz:
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?
Odpověď:
§ Příspěvková organizace Základní škola Řeporyje, Od školy čp. 596, P-5-Řeporyje, zřizovací listina
ze dne 5.11.1992, předmět činnosti - poskytování základního vzdělání dětí, zajištění výchovné
činnosti dětí ve středisku volného času dětí – družiny mládeže, jiná hospodářská činnost (např.
realizace pracovně právních vztahů, hospodaření s národním majetkem, uzavírání smluv
hospodářských, hospodaření s nebytovými prostory, služebním bytem apod.); zřizovací listina
byla průběžně aktualizována v závislosti na legislativních změnách; aktuálně je platná Zřizovací
listina ze dne 25.2.2020 příspěvkové organizace Základní škola Praha 5 – Řeporyje, sídlo
organizace Od Školy 596/5, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, IČO 47611219, vymezení hlavního účelu
a předmětu organizace – zajištění základního vzdělávání ve smyslu školského zákona a vyhlášky
MŠMT o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v
platném znění, zabezpečování školního stravování a závodního stravování; součástí školy je
školní jídelna a školní družina;
§ Příspěvková organizace Školní jídelna v Praze – Řeporyjích se sídlem Od školy 596, 155 00 Praha
513 – Řeporyje, IČO 063622, zřizovací listina ze dne 20.7.1993, účinnost od 1.ledna 1994,
vymezení základního účelu – výroba a prodej hotových teplých jídel; od 1. ledna 1999 byla školní
jídelna převedena pod příspěvkovou organizaci Základní škola Řeporyje, Od Školy č.p. 596;
§ Malá příspěvková organizace Kulturní středisko v Praze – Řeporyjích, IČO 360112, sídlo Nad
náměstím 84, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, zřizovací listina ze dne 15.12.1993, předmět činnosti
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– provozování místního kina, kurzy, zajišťování odborných přednášek pro občany včetně školní
mládeže, zajišťování a pořádání tematických poznávacích zájezdů včetně zájezdů mimo území
republiky, další nespecifikované činnosti sloužící ke kulturnímu vyžití obyvatel obce; organizace
zanikla dnem 31.5.2001 na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha – Řeporyje ze dne
18.4.2001.
Zakládací listinou ze dne 14.11.1995 byla založena Mateřská škola v Praze Řeporyjích,
příspěvkovou organizací se stala na základě zřizovací listiny ze dne 11. 10. 2000 s názvem
MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 - Řeporyje, se sídlem K Závětinám 815, Praha 5 - Řeporyje; IČO
70872392; zřizovací listina byla průběžně aktualizována v závislosti na legislativních změnách;
aktuálně je platná Zřizovací listina ze dne 25.2.2020 příspěvkové organizace Mateřská škola
Praha 5 – Řeporyje, sídlo organizace K Závětinám 815, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, IČO
70872392, vymezení hlavního účelu a předmětu organizace – zajištění předškolního vzdělávání
ve smyslu školského zákona; součástí organizace je školní jídelna.

Dotaz:
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?
Odpověď:
Žádné.
Dotaz:
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?
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 - viz profil zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241628 případně registr smluv.
Dotaz:
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
Odpověď:
Žádné - viz profil zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241628 případně registr smluv.
Dotaz:
Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří
nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Odpověď:
Nadlimitní žádné - viz profil zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241628 případně registr
smluv.
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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:
Takové zakázky nejsou - viz profil zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241628 případně
registr smluv.
Dotaz:
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
Odpověď:
Nadřízenou organizací povinného subjektu je Magistrát hlavního města Prahy a Zastupitelstvo hlavního
města Prahy. S organizačními složkami státu, kterými jsou ministerstva a správní úřady, povinný subjekt
spolupracuje, ale nejsou mu přímo nadřízenými složkami.
Dotaz:
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.
Odpověď:
viz - https://www.prahareporyje.cz/index.php/statni-sprava/o-uradu
Povinný subjekt má tři uvolněné zastupitele (starosta a dva místostarostové), jednoho tajemníka. Ve
vztahu podřízenosti ke starostovi jsou místostarostové, tajemník a čtyři zaměstnanci údržby.
Tajemníkovi je podřízen jediný odbor (hospodářsko-správní) se sedmi zaměstnanci.
Dotaz:
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214
povinný subjekt používá?
Odpověď:
www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241628

Za poskytnutí informace není od žadatele požadována úhrada dle Sazebníku úhrad nákladů
schváleného a stanoveného v souvislosti s poskytováním informací, protože její zodpovězení
nevyžadovalo rozsáhlé zpracování a informace je poskytnuta elektronicky prostřednictvím datové
schránky.
S pozdravem
Pavel Novotný, DiS.
starosta
podepsáno elektronicky

