MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
TAJEMNÍK

Nařízení tajemníka č. 4/2020 ze dne 29. 5. 2020

Náprava chyby zjištěné při přezkoumání hospodaření
Na základě výsledků přezkoumání hospodaření provedeného Magistrátem hl. m. Prahy
v Městské části Praha 16 za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 vydávám toto nařízení za
účelem odstranění zjištěné chyby (nedostatku) uvedeného ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření městské části Praha 16, jejíž součástí je i konstatování, že za rok 2018 a předchozí roky
byly všechny chyby a nedostatky v souladu s vydanými nápravnými opatřeními napraveny. Rovněž
oba méně závažné nedostatky zjištěné při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření za rok 2019
byly v plném rozsahu odstraněny.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ustanovení § 212 odst. 8
Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne
17. 10. 2019 a na profilu zadavatele dne 16. 10. 2019, tj. o den dříve než ve Věstníku veřejných
zakázek, tím došlo k porušení ustanovení § 212 odst. 8 zákona, který stanoví, že informace
o zahájení zadávacího řízení nesmí být uveřejněna na profilu zadavatele před uveřejněním
formuláře ve Věstníku veřejných zakázek.
Nápravné opatření: Při vyhlašování veřejných zakázek a jejich administraci postupovat
v souladu se všemi právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění. Dodržovat všechny lhůty stanovené právními předpisy i vnitřními
předpisy MČ jako zadavatele.
Úkol:
OMH
Termín: ihned, trvale
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vydání. Za splnění úkolu ve stanovených termínech
nesou zodpovědnost příslušní pracovníci a vedoucí Odboru místního hospodářství ÚMČ (OMH).
Průběžný stav plnění úkolu bude předložen tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16
do 15. června 2020.
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