
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Zastupitelstvo m ěstské části  

 
7. zasedání 

dne 23. 9. 2015 
 

 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 61/15/ZMČ  
ke zveřejňování podkladů na webových stránkách MČ  

  
 
 
 
 
Zastupitelstvo M Č po projednání  
 
 
ukládá 
RMČ Praha Ďáblice  

I. Zapracovat do návrhu nového webu MČ Praha Ďáblice a jednacího řádu MČ 
Praha Ďáblice zveřejňování podkladů vyjmenovaných v příloze toho usnesení. 

II. Vypracovat metodiku zveřejňování podkladů uvedených v příloze tohoto 
usnesení. 

III. Výstupy dle bodu I. a II. předložit na prosincovém zasedání ZMČ roku 2015.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Martin Lonek  Ing. Miloš Růžička 
   zástupce starosty starosta 
 
                                                                      

 

 



Příloha 
 
 
1. Podklady k jednání Zastupitelstva (termín: minimálně 7 dnů před termínem konání Zastupitelstva) 

• Důvodová zpráva s přílohami k objasnění předkládaného návrhu 

• Návrh usnesení s přílohami 

• Další podklady dle obsahu příslušného bodu 
 
2. Podklady k přijatým usnesením Zastupitelstva (termín: maximálně 5 dnů po přijetí usnesení)  

• Usnesení s přílohami 

• Důvodová zpráva s přílohami k objasnění předkládaného návrhu 

• Další podklady dle obsahu příslušného bodu 
 
3.    Podklady k veřejným zakázkám (dále jen VZ) 

a/ Plánovaná výběrová řízení (dále jen VŘ) 

• Záměr (termín: 14 dnů před zadáním na vypracování Projektu) 

• Projekt a podklad pro ocenění zakázky (termín: 14 dnů před podáním žádosti o stavební 
povolení) 

• Zadávací dokumentace s přílohami (termín: 14 dnů před vyhlášením VŘ) 
b/ Aktuální VŘ   (termín: v den vyhlášením VŘ) 

• Zadávací dokumentace s přílohami 

• Připomínky soutěžících a doplnění zadavatele 
c/ VŘ ve fázi hodnocení (termín: v den otevření obálek)    

• Protokol o otevírání obálek 

• Předložené nabídky 
d/ Ukončená VŘ (termín: do 5 dnů) 

• Záměr    

• Projekt a podklad pro ocenění zakázky    

• Zadávací dokumentace s přílohami    

• Protokol o otevírání obálek 

• Protokol o vyhodnocení nabídek  

• Připomínky soutěžících a doplnění zadavatele 

• Podepsaná smlouva a její dodatky (s odkazy na příslušné usnesení) 

• Zápisy z kontrol plnění VŘ 
 

4.    Podklady k územně plánovacím dokumentům/změnám v k.ú Ďáblice a jeho bezprostředním okolí 
 

 
 
 
 


