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Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry (dále jen jako „povinný subjekt“) obdržela dne 

14.12.2022 Vaši žádost o informace vedenou u městské části pod sp.zn. MCPCH 

03537/2022.  

Žadatel žádá o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999  

Sb., (dále jen „InfZ“), a to následujícího znění: 

 

Žádám tímto ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb.,o hl.m. Praze § 51 odst. 2) písm. c) 

v souvislosti s výkonem své funkce zastupitele a ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím o informace týkající se zadávání veřejných zakázek 

a smluvních vztahů. Ve smyslu směrnice č. 1/2019 k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu požaduji: 

Informace o zakázkách malého rozsahu 1. kategorie realizovaných přímým zadáním 

starostkou popř., starostkou pověřeným zástupcem bez organizace výběrového řízení, 

a to o výběru dodavatele a parametrech dodávky uzavřených městskou části Praha-

Dolní Chabry v období od 1.1.2022 do 14.12.2022 

Informace a podklady k zakázkám 1. kategorie jsme Vám nasdíleli na účet Dropboxu 

vedeného na Váš email milan.golas@dchabry.cz. 

 

Dále jsou předmětem žádosti o informace rovněž informace o veškerých zakázkách 

malého rozsahu, 2. kategorie a 3. kategorie a smlouvách uzavřených od 1.1.2022 do 

14.12.2022. 
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Konkrétně požaduji u zakázek 2. a 3. kategorie informaci o zveřejnění oznámení o záměru, 

doklady týkající se uskutečněných výběrových řízení včetně dokladů prokazujících 

oslovení min. 3 dodavatelů, seznam smluv obsahující číslo smlouvy, název a IČ smluvní 

strany, stručný předmět smlouvy, hodnotu smlouvy v Kč s/bez DPH, datum uzavření, 

datum ukončení platnosti smlouvy a hypertextový odkaz na registr smluv v případě, že 

existovala zákonná povinnost smlouvu v registru smluv zveřejnit. 

1. Informace a podklady k zakázkám 2. kategorie jsme Vám nasdíleli na účet 

Dropboxu vedeného na Váš email milan.golas@dchabry.cz. 

2. Informace k zakázkám 3. kategorie: 

- Zakázka hřiště Ulčova:  

https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-

platne/p:pzp:query=Doln%C3%AD%20Chabry/detail-

profilu/DCHABRY/uzavrene-zakazky/detail-zakazky/N006-22-

V00012418/detail-info/1410723503  

- Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování návrhu úsporných 

energetických opatření (studie) MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké náměstí a 

MŠ Beranov a následného zpracování příslušné PD včetně zpracování 

výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, výkon autorského dozoru, výkonu 

TDI, zajištění inženýrské činnosti a spolupráce při realizaci jednotlivých 

stavebních akcí, zajištění dotačního poradenství, zejména podání žádosti o 

dotaci, projednání dotačních titulů na následné podání žádosti. Výběr 

schválen RMČ, nikoli ZMČ.  

Ukončeno. 

https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00020836 

 

3. Podklady k zakázkám 3. kategorie jsme Vám nasdíleli na účet Dropboxu vedeného na Váš 

email milan.golas@dchabry.cz. 
 

V souladu s Vaším požadavkem zasíláme odpověď a podklady v elektronické podobě. 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Lenka Drdová 

tajemnice 
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