








MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – LYSOLAJE 
Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 

Telefon 220 921 959, fax, záznamník 233 920 297, IČO 00231207, bankovní spojení 2000701359/0800 

e-mail: umc@praha-lysolaje.cz, www.praha-lysolaje.cz 

 
 

 
 

V Praze dne 22.2.2021 
 
 
č.j. 164/2021/TM 
 
VĚC:  Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím  
 

 
 
dne 12. 2. 2021 obdržela Městská část Praha – Lysolaje, územně samosprávný celek, se sídlem 
Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5, PSČ 165 00, IČO: 00231207, zastoupená Ing. Petrem Hlubučkem, 
starostou městské části, Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze dne 11. 2. 2021, ve které žádáte poskytnutí následujících informací: 
 
Dotaz 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? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové 
organizace a včetně popisu jejího účelu.“ 
 
Odpověď 1: 
Městská část Praha – Lysolaje sděluje, že nezřídila žádné příspěvkové organizace ve smyslu ust. § 4 
odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“). 
 
Městská část Praha – Lysolaje sděluje, že zřídila následující příspěvkové organizace ve smyslu ust. § 
4 odst. 1 písm. d) ZZVZ: 
 

1. Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje, příspěvková organizace
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Sídlo: Žákovská 164/3, Lysolaje, 165 00 Praha 6 
Identifikační číslo: 70106576 
Právní forma: Příspěvková organizace 
Předmět činnosti: V souladu se vzdělávacím programem základního vzdělávání poskytovat 
žákům v rámci výuky a výchovy během školní docházky základy kvalitního všeobecného 
vzdělávání v rozsahu jejich potřeb a možností a tím připravovat žáky na další vzdělávání a 
uplatnění v praktickém životě. Je zařazena do sítě státních škol. Předmět činnosti stanoven 
ustanoveními vyhlášky MŠMT ČR č. 35/1992 Sb. 

 
2. Název: Mateřská škola Pampeliška 

Sídlo: Mateřská 104/1, Lysolaje, 165 00 Praha 6 

Identifikační číslo: 71294074 
Právní forma: Příspěvková organizace 
Předmět činnosti: Hlavním účelem činnosti příspěvkové organizace jako mateřské školy je: 
Předškolní vzdělávání v souladu se zásadami a cíly uvedenými v ust. § 2 a § 33 zákona č. 
561/2004 Sb., školského zákona. Předmětem činnosti příspěvkové organizace, 
odpovídajícím hlavnímu účelu příspěvkové organizace, je: poskytování předškolního 
vzdělávání podle školních vzdělávacích programů v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
školský zákon   

 
Dotaz 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? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické 
osoby a včetně popisu jejího účelu.“ 
 
Odpověď 2.: 
 
Městská část Praha – Lysolaje sděluje, že nezřídila žádné takové právnické osoby. 
 
Dotaz č. 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?“ 
 
Odpověď č. 3.: 
 
Městská část Praha – Lysolaje sděluje, že nezřídila žádné takové právnické osoby. 
 
Dotaz č. 4.: 
„Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální 
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
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považujte nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. “ 
 
Odpověď č. 4: 
 
Městská část Praha – Lysolaje sděluje, že žádné takové zakázky v roce 2020 nebyly uzavřeny. 
 
Dotaz č. 5.: 
„Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší.“ 
 
Odpověď č. 5: 
 
Městská část Praha – Lysolaje sděluje, že žádné takové zakázky v roce 2020 nebyly uzavřeny. 
 
Dotaz č. 6.: 
„Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, 
kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší.“ 
 
Odpověď č. 6: 
 
Městská část Praha-Lysolaje uvádí následující 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v 
kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem: 
 

1) Smlouva o dílo - S0 108 - Bytový dům a centrální Část, objednatel Městská část Praha-

Lysolaje, zhotovitel RS Stavební s.r.o., IČO: 26156211, se sídlem Jeremiášova 2722/2a, 

Stodůlky, 155 00 Praha 5, hodnota veřejné zakázky: 70.125.423,- Kč, bez DPH 

2) Smlouva o dílo - SO 109 - Komunitní centrum a zahrada, objednatel Městská část Praha-

Lysolaje, zhotovitel JAPS TEN s.r.o., IČO: 290 40 582, se sídlem Lysolajské údolí 18/35, 

Praha Lysolaje, 165 00, hodnota veřejné zakázky: 38 886 420,86 Kč, 

3) Smlouva o dílo - Revitalizace Denkrovy pískovny - 2. fáze, objednatel Městská část Praha-

Lysolaje, zhotovitel STRABAG a.s., IČO: 60838744, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 

15000, Praha 5, hodnota veřejné zakázky: 26 946 926,59 Kč. 
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Dotaz č. 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? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo 
uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.“ 
 
Odpověď č. 7: 
 
Městská část Praha – Lysolaje má k dispozici za účelem dodržování zásad zadávání veřejných 
zakázek, včetně zásady transparentnosti, ve vztahu uvedeným k veřejným zakázkám interní 
pravidla zadávání veřejných zakázek, úřední desku  na adrese http://e-deska.cz/, veřejný profil  
zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/ a registr smluv na adrese 
https://smlouvy.gov.cz/. 
 
 
Dotaz č. 8.: 
„Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
 
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. 
 
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 
povinný subjekt používá?“ 
 
Odpověď č. 8: 
 
Základními právními předpisy upravující postavení Městské části Praha-Lysolaje jsou zákon č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Městské části Praha-Lysolaje je spravována Zastupitelstvem Městské části Praha-Lysolaje; dalšími 
orgány Městské části Praha-Lysolaje jsou starosta Městské části Praha-Lysolaje a Úřad Městské 
části Praha-Lysolaje. 
 
Městská část Praha-Lysolaje je veřejnoprávní korporací, která hospodaří podle vlastního rozpočtu. 
V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své 
záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými 
právními předpisy. 
 
Městská část Praha-Lysolaje vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a 
při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy. 
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Nadřízeným orgánem Městská část Praha-Lysolaje je v souladu s § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy. 
 
Městská část Praha-Lysolaje nemá přímo nadřízenou organizační složku státu.  
 
Adresa profilu zadavatele, Městské části Praha-Lysolaje je: 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-lysolaje 
 
Identifikátor profilu zadavatele Městské části Praha-Lysolaje je: 
Z2018-036647 
 
 
S úctou 
 
 

Městská část Praha – Lysolaje 

Ing. Petr Hlubuček, starosta 
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Městská část Praha-Lysolaje 

ID: einbsz9 | 

IČO: 00231207 | Praha Kovárenská 
 

 
Kód adresy:  
Adresa bydliště:  
Typ datové schránky: Fyzická osoba 
Identifikátor datové schránky:  
Příjem poštovních datových zpráv: Ano 

„Povinný subjekt“ „Žadatel“ 

 
V Praze dne 11. 2. 2021 

 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážení, 
tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací: 
 
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? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové 
organizace a včetně popisu jejího účelu. 
 
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? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické 
osoby a včetně popisu jejího účelu. 
 
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? 
 
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální 
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte  předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
považujte nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. 
 
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. 
 



Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří 
nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze 
určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky 
považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. 
 
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? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo 
uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí. 
 
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
 
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. 
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 
povinný subjekt používá? 
 
Vážení, omlouvám se za rozsah požadovaných informací a budu Vám velmi vděčný za jejich 
poskytnutí. Jedná se pouze o základní informace sledující transparentnost příjemců veřejných 
prostředků. 
 
Uvedené informace prosím poskytnout prostřednictvím datové zprávy do datové schránky žadatele:  
 
S úctou          
 


