
Městská část Praha — Lochkov

starosta

 

 

V Praze dnev16.02.2021

Cj: 89/2021

Vážený pane,

V odpovědi na Vaši žádost ze dne 12. 2. 2021, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999

Sb., 0 svobodném přístupu k informacím, Vám k jednotlivým otázkám sdělujeme:

1) městská část Praha — Lochkov zřídila za celou dobu své existence pouze jednu příspěvkovou

organizaci, a to Mateřskou školu Praha — Lochkov

2) jiné právnické osoby ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., za celou

dobu své existence nebyly založeny

3) ani jiné právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2 zákona

č. 134/2016 Sb., za celou dobu své existence nebyly založeny

4) žádné veřejné zakázky na základě vertikální spolupráce dle §11 zákona 134/2016 Sb., nebyly V roce

2020 uzavřeny

5) žádné veřejné zakázky na základě horizontální spolupráce dle §12 zákona 134/2016 Sb., nebyly

V roce 2020 uzavřeny

6) MČ Praha — Lochkov uzavřela pouze dvě veřejné zakázky:

I.) Opěrná stěna Lochkov — Jaroslav Janáček — Staviso, Trojská 140/593, Praha 7, IČ

13829467

cena 938 640,60,- Kč

+ Dodatek ke smlouvě o dílo — (Cvičná běžecká hasičská dráha) —

— Jaroslav Janáček — Staviso, Trojská 140/593, Praha 7, IČ 13829467

cena 197 900,— Kč

11) Nákup traktoru Deutz-Fahr 6130 TTV včetně cisterny Pomot 546/A,

— Y-CZ s.r.o. Neplachov 129, IČ 28139887

cena 2 490 000,— Kč

7) veřejné zakázka pro nás zajišťuje oprávněný subjekt na základě příkazní smlouvy. Výběrového

jednání se zúčastňuje Komise pro otevírání obálek složená ze zastupitelů jmenovaných na základě

usnesení Zastupitelstva. Poté je výsledek soutěže projednán na jednání zastupitelstva, po schválení

pořadí je starosta pověřen podpisem smlouvy. Informace k veřejným zakázkám jsou zveřejňovány na

webové adrese: https://praha-lochkov.profilzadavatele-vz.(zz/profile cent 3085.html. 

8) Nadřízená složka státu pro MČ Praha — Lochkov je Hlavní město Praha.

 

Adresa: IČO:;41 458 Tel: 257 811 836

Za Ovčínem 1 Bank. spoj.: Ceská spořitelna

154 00 Praha 514 C. účtu: 2000698399/0800 E-mail: urad@praha-lochkov.cz



Povinný subjekt používá tuto adresu zadavatele: https://praha-lochk0v.profilzadavatele-VZ.(zz/profile

cent 3085.htm1.

  
S pozdravem

  

  

 

starosta


