
Technická výpomoc KT

odesílání dat ISP dle zákona č.  289/2002 Sb., v platném znění, příprava dat,  

kontrola dat, nahrání na médium, odeslání dat, vyhotovení protokolu 1 20/úkol 7000 7000

Technická výpomoc KT

odesílání dat ISP dle zákona č.  289/2002 Sb., v platném znění, příprava dat,  

kontrola dat, nahrání na médium, odeslání dat, vyhotovení protokolu 1 20/úkol 7000 7000

Projekty EU KS

zajišťování poradenství v oblasti přípravy projektů pro financování ze 

strukturálních fondů EU, spolupráce s jednotlivými odbornými pracovníky ÚMČ 

Praha 10,  příprava projektových záměrů, realizace projektových záměrů,  

vyhledávání informací o aktuálních výzvách MČ Praha 10, včetně jejích 

příspěvkových organizací. 4 300/rok 10000/měsíc 40 000

administrativní výpomoc OŽD

zpracovávání listů přepravy nebezpečných opadů, jejich roztřídění, kontrola 

uvedených údajů, zapsání do elektronického systému, příprava dokumentů pro 

následnou archivaci 2 300/rok 7200/úkol 7200

administrativní výpomoc OŽD

zpracovávání listů přepravy nebezpečných opadů, jejich roztřídění, kontrola 

uvedených údajů, zapsání do elektronického systému, příprava dokumentů pro 

následnou archivaci 1 54/úkol 6480/úkol 6480

Dočasná personální výpomoc OKP

Uvaděčka; podávání informací k akci na místě; dohled při vítání občánků;  

zajišťování provozu šatny při vítáních občánků; manipulace s drobným mobiliářem 12 300/rok 150/hod. 17250

Konzultační poradenství OKP

Provádění konzultační činnosti při tvorbě kroniky; jazyková korektura kroniky; 

odborná pomoc; kulturně výchovná činnost; posuzování literárních prací v 

soutěžích 1 300/rok 5000/úkol 5000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 2000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 2000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1000

  DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE 2013

pracovní měsíční 
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očně v Kčnázev pozice odbor náplň činnosti

počet 
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člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 2000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1500



člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 3500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1500



člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/komise 500

Technická výpomoc OMP

V rámci akce "Vršovický Zámeček" - účast na pravidelných i mimořádných 

kontrolních dnech a prohlídkách stavby, na základě výzvy účast  a případně 

zastupování m.č. Praha 10 při jednáních s dotčenými orgány státní správy a 

samosprávy, na základě výzvy účast popřípadě zastupování na jednáních s 

investorem, dodavatelem, TDI a projektantem, průběžná kontrola celkové 

realizace akce v rámci e-mailové korespondence, pravidelné předávání „hlášení“ 

vedoucímu OSD o průběhu realizace včetně upozorňování na problémy a návrhy 

jejich řešení
12 max300/rok 350/hod. 165041

volby OOS

Organizačně technické práce při přípravě a konání voleb do Parlamentu v rámci

FNKV, pomoc při sestanování zvláštního seznamu voličů, včetně jeho aktualizace,

organizačně technická pomoc okrskovým volebním komisím při zajištění hlasování

ve FNKV. 1 16/úkol 2000 2000

volby OOS

Organizačně technické práce při přípravě a konání voleb do Parlamentu v rámci

FNKV, pomoc při sestanování zvláštního seznamu voličů, včetně jeho aktualizace,

organizačně technická pomoc okrskovým volebním komisím při zajištění hlasování

ve FNKV. 1 16/úkol 2000 2000

volby OOS

Technická výpomoc při zajištění voleb do Parlamentu ČR, nepřetržitá služba na

ÚMČ Praha 10 v době hlasování k zajištení fotografických služeb - průkazových

fotografií pro vydání občanského průkazu bez strově čitelných údajů s dobou

platnosti na 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva. 1 150/rok 4000/úkol 4000

technická výpomoc OOS

Organizačně technické práce v obřadní síni ÚMČ Praha 10 - uvaděčka, šatnářka při

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech (státoobčanské

sliby, vítání občánků, jubilejní svatby). Zajišťuje dohled na pořádek v předsálí

obřadní síně před obřadem, v době obřadu i po obřadu. Plní i další úkoly zadané

matrikářkou k zajištění průběhu obřadů. 12 max300/rok 200/hod 21000



technická výpomoc OOS

Technické práce v obřadní síni ÚMČ Praha 10 - obsluha hudební aparatury v

obřadní síni při svatebních obřadech a dalších občanských obřadech

(státoobčanské sliby, vítání občánků, jubilejní svatby). Sjednává se snoubenci

hudební doprovod obřadu. Plní i další úkoly zadané matrikářkou k zajištění

průběhu obřadů. 12 max300/rok 250/h 32250

volby OHS

technické a IT vybavení volebních místností na P10, shromažďování poznatků a 

jejich implementace do volebních okrsků, školení jednotlivých volebních komisí, 

technická podpora v případě nefunkčních aplikací, spolupráce a dohled při 

závěrečném sběru dat jednotlivých volebních okrsků  

1

max300h/rok 5000/úkol 5000

odborná výpomoc OHS

 programátorské práce, úprava SW 5Mdat, správa e-spisu,  správa aplikací MS 

Windows a Linux,  administrátorská podpora ostatních programů, řešení 

požadavků uživatelů

1

20h/úkol 20000/úkol 26800

odborná výpomoc OHS

zajištění správy počítačové techniky,  zajištění technické podpory informačních 

televizí po úřadě,  zajišťování počítačové techniky při školení a aukcích,  podpora a 

zajištění požadavků uživatelů z řad zaměstnanců úřadu, reinstalace SW, podpůrná 

činnost v aplikacích používaných na úřadě.

5

50h/měs. 5000/měs. 5000

odborná výpomoc OHS

programátorské práce,  úprava SW 5Mdat, správa e-spisu, správa aplikací MS 

Windows a Linux, administrátorská podpora ostatních programů, řešení 

požadavků uživatelů 1 15h/úkol 15000/úkol 20100

volby OHS

technické a IT vybavení volebních místností na P10,  shromažďování poznatků a 

jejich implementace do volebních okrsků, školení jednotlivých volebních komisí, 

technická podpora v případě nefunkčních aplikací,spolupráce a dohled při 

závěrečném sběru dat jednotlivých volebních okrsků  
1 max150h/rok 5000/úkol 5000

volby OHS

technické a IT vybavení volebních místností na P10,  shromažďování poznatků a 

jejich implementace do volebních okrsků,  školení jednotlivých volebních komisí, 

technická podpora v případě nefunkčních aplikací, spolupráce a dohled při 

závěrečném sběru dat jednotlivých volebních okrsků  
1 max150h/rok 6000/úkol 6000

odborná výpomoc OHS

poradenská činost v oblasti zabezpečení objektu ÚMČ Praha 10,  školení nově 

nastoupené ostrahy,  zabezpečení přechodu ostrahy objektu na novou firmu vč. 

administrace,  evidence, seznámení se a školení s podpůrnými bezpečnostními 

systémy EPS, EZS, aj., pochůzková služba a ostraha objektu
1 max300h/rok 15000/měs. 20100

odborná výpomoc OHS

zajištění IT techniky při školení, technická podpora v průběhu školení,  příjem, 

rozdělení a plnění požadavků uživatelů,  podpůrná činnost v aplikacích,  správa 

počítačové a IT techniky 1 max300h/rok 10000/měs. 10000

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 4 150/rok 1500/měs. 6000

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 12 150/rok 1500/měs. 18000

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 12 150/rok 1500/měs. 18000



odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 12 150/rok 1500/měs. 18000

Technická výpomoc KT

odesílání dat ISP dle zákona č.  289/2002 Sb., v platném znění, příprava dat,  

kontrola dat, nahrání na médium, odeslání dat, vyhotovení protokolu 1 20/úkol 7000 7000

Technická výpomoc KT

odesílání dat ISP dle zákona č.  289/2002 Sb., v platném znění, příprava dat,  

kontrola dat, nahrání na médium, odeslání dat, vyhotovení protokolu 1 20/úkol 7000 7000

Projekty EU KT

zajišťování poradenství v oblasti přípravy projektů pro financování ze 

strukturálních fondů EU, spolupráce s jednotlivými odbornými pracovníky ÚMČ 

Praha 10,  příprava projektových záměrů, realizace projektových záměrů,  

vyhledávání informací o aktuálních výzvách MČ Praha 10, včetně jejích 

příspěvkových organizací. 3 300/rok 10000 30000

Komise KT

účast v komisi Pro posouzení alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování 

Úřadu MČ Praha 10, kontrola dokladů, administrativní výpomoc, dohled nad 

regulerností průběhu jednání 6 20/úkol 1000 1000

Komise KT

účast v komisi Pro posouzení alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování 

Úřadu MČ Praha 10, kontrola dokladů, administrativní výpomoc, dohled nad 

regulerností průběhu jednání 6 20/úkol 1000 1000

Technická výpomoc KT

systémový integrátor - podpora při zpracování analýzy prostředí pro integraci a 

implementaci změn vyplývajících ze závěrů projektu záměru informační strategie 

MHMP do ICT koncepce ÚMČ Praha 10 ze strany MČ Praha 10, účast na 

následném testování,  aktualizace ICT koncepce ÚMČ Praha 10 ze strany MČ Praha 

10, komunikace s dodavatelem 1 30/úkol 15000 20100

Technická výpomoc KT

hlavní systémový integrátor - podrobná analýza prostředí pro integraci a 

implementaci změn vyplývajících ze závěrů  projektu do ICT koncepce ÚMČ Praha 

10 ze strany MČ Praha 10, účast na následném testování, aktualizace ICT koncepce 

ÚMČ Praha 10 ze MČ Praha 10, řízení systémového integrátora 1 15/úkol 7000 7000

Volby KT

administrativní výpomoc v průběhu konání referenda R3 a komunálních voleb, 

vyřizování mailové korespondence, skenování a kopírování dokumentů, plnění 

jednotlivých aktuálních úkolů k volbám 1 50 200 10000

Technická výpomoc KS

sepisování a dokumentace předmětů/mobiliáře ve vile Karla Čapka, které nebudou 

zahrnuty do návrhu na prohlášení za kulturní památku, včetně editace, rešerše, 

textové úpravy, komunikace se specialisty, příprava na komunikaci s médii a 

úpravy fotografií 5 17 100/hod 28814

Technická výpomoc KS

sepisování a dokumentace předmětů/mobiliáře ve vile Karla Čapka, které nebudou 

zahrnuty do návrhu na prohlášení za kulturní památku, včetně editace, rešerše, 

textové úpravy, komunikace se specialisty, příprava na komunikaci s médii a 

úpravy fotografií 5 17 100/hod 28814

 DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE 2014

název pozice odbor náplň činnosti

počet 

měsíců

pracovní měsíční 

úvazek/ počet hodin 

měsíčně v hod

celkem mzdové 

náklady/měsíčně  

(hrubá mzda) v Kč

celkem mzdové 

náklady hrazené 

zaměstnavatelem/r

očně v Kč



Technická výpomoc KS

sepisování a dokumentace předmětů/mobiliáře ve vile Karla Čapka, které nebudou 

zahrnuty do návrhu na prohlášení za kulturní památku, včetně editace, rešerše, 

textové úpravy, komunikace se specialisty, příprava na komunikaci s médii a 

úpravy fotografií 5 17 100/hod 28814

Technická výpomoc KS

sepisování a dokumentace předmětů/mobiliáře ve vile Karla Čapka, které nebudou 

zahrnuty do návrhu na prohlášení za kulturní památku, včetně editace, rešerše, 

textové úpravy, komunikace se specialisty, příprava na komunikaci s médii a 

úpravy fotografií 5 17 100/hod 28814

Technická výpomoc KS

pořízení dokumentačních záznamů, fotodokumentace včetně digitálních záznamů, 

vypracování evidenčních záznamů, kategorizace, zpracování posudků na koberce 

nacházejících se ve vile Karla Čapka 1 17 100/hod 1700

administrativní výpomoc OŽD

zpracovávání listů přepravy nebezpečných opadů, jejich roztřídění, kontrola 

uvedených údajů, zapsání do elektronického systému, příprava dokumentů pro 

následnou archivaci 2 300/rok 120/hod 14880

dočasná personální výpomoc OŽD

kontrolní činnost v oblasti stavu veřejných prostranství se zaměřením na 

všeobecnou čistotu, výskyt černých skládek, poškození městského mobiliáře, 

nelegální reklamy, technické závady na komunikacích 8 40/měs 5000/měsíc 40000

administrativní výpomoc OŽD

zpracovávání listů přepravy nebezpečných opadů, jejich roztřídění, kontrola 

uvedených údajů, zapsání do elektronického systému, příprava dokumentů pro 

následnou archivaci 3 300/rok 120/hod 28860

Dočasná personální výpomoc OKP

Uvaděčka; podávání informací k akci na místě; dohled při vítání občánků;  

zajišťování provozu šatny při vítáních občánků; manipulace s drobným mobiliářem 12 300/rok 150/hod. 19200

Konzultační poradenství OKP

Provádění konzultační činnosti při tvorbě kroniky; jazyková korektura kroniky; 

odborná pomoc; kulturně výchovná činnost; posuzování literárních prací v 

soutěžích 1 300/rok 5000/úkol 5000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000



člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500



člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500



člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

administrativní výpomoc OMP

vypracování a podání žalob, případně opravných prostředků (/odvolání), 

vypracování a podání zpracovných návrhů na nařízení finančních exekucí pro EÚ v 

Praze 5 (spolupráce s EÚ), vypracování a podání zpracovaných návrhů na exekuční 

vyklizení bytů a nebyt. prostor, zajišťování a realizace výkonu rozhodnutí exekucí 

pro ÚMČ 10 ve spolupráci s Obvodním soudem pro Prahu 10 a zpracovnání 

podkladových materiálů pro RMČ a ZMČ, jednání u Obvodního soudu pro Prahu 10 

ve věci podaných žalob a nahlížení do spisových materiálů 3 max300/rok 150/hod. 42000

technická výpomoc OOS

Technické práce v obřadní síni ÚMČ Praha 10 (Galerie Deset) - obsluha hudební 

aparatury v obřadní síni při svatebních obřadech a dalších občanských obřadech 

(státoobčanské sliby, vítání občánků, jubilejní svatby. Sjednává se snoubenci 

hudební doprovod svatebního obřadu. Plní i další úkoly zadané matrikářkou k 

zajištění průběhu obřadů. 4 max300/rok 200/hod. 9200

technická výpomoc OOS

Obsluha audiovizuální techniky v obřadní síni ve Vršovickém zámečku při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech (státoobčanské sliby, vítání 

občánků, jubilejní svatby), včetně přípravy na zahájení provozu audiovizuálního 

zařízení v nové obřadní síni - vytvoření  nabídky skladeb, školení atd. Sjednává se 

snoubenci hudební doprovod svatebního obřadu a plní další činnosti dle pokynu 

matrikářky k zajištění občanských obřadů. 11 max300/rok 250/h 50300

technická výpomoc OOS

Obsluha audiovizuální techniky v obřadní síni ve Vršovickém zámečku při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech (státoobčanské sliby, vítání 

občánků, jubilejní svatby). Sjednává se snoubenci hudební doprovod svatebního 

obřadu a plní další činnosti dle pokynu matrikářky k zajištění občanských obřadů. 5 max300/rok 250/h 10250

technická výpomoc OOS

Organizačně technické  práce v obřadní síni ÚMČ Praha 10 - uvaděčka, šatnářka při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech                          (státoobčanské 

sliby, vítání občánků, jubilejní svatby). Zajišťuje dohled na pořádek v předsálí 

obřadní síně před obřadem, v době obřadu i po obřadu,  plní i další úkoly zadané 

matrikářkou k zajištění průběhu obřadů. (Přijata z důvodu zprovoznění 

Vršovického zámečku). 8 max300/rok 200/hod. 17200



technická výpomoc OOS

Organizačně technické  práce v obřadní síni ÚMČ Praha 10 - uvaděčka, šatnářka při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech                          (státoobčanské 

sliby, vítání občánků, jubilejní svatby). Zajišťuje dohled na pořádek v předsálí  

obřadní síně před obřadem, v době obřadu i po obřadu,  plní i další úkoly zadané 

matrikářkou k zajištění průběhu obřadů. 12 max300/rok 200/hod. 19400

volby OOS

Organizačně technické práce při přípravě a konání voleb do Evropského 

parlamentu v rámci FNKV, pomoc při sestanování zvláštního seznamu voličů, 

včetně jeho aktualizace, organizačně technická pomoc okrskovým volebním 

komisím při zajištění hlasování ve FNKV. 1 16h/úkol 2000 2000

volby OOS

Organizačně technické práce při přípravě a konání voleb do Evropského 

parlamentu v rámci FNKV, pomoc při sestanování zvláštního seznamu voličů, 

včetně jeho aktualizace, organizačně technická pomoc okrskovým volebním 

komisím při zajištění hlasování ve FNKV. 1 16/h úkol 2000 2000

volby OOS

Technická výpomoc při zajištění voleb do Evropského parlamentu, nepřetržitá 

služba na ÚMČ Praha 10 v době hlasování k zajištení fotografických služeb - 

průkazových fotografií pro vydání občanského průkazu bez strově čitelných údajů 

s dobou platnosti na 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva. 1 300/rok 5000 5000

volby OOS

Technická výpomoc při zajištění voleb doplňovacích voleb do Senátu PČR, 

nepřetržitá služba na ÚMČ Praha 10 v době hlasování k zajištení fotografických 

služeb - průkazových fotografií pro vydání občanského průkazu bez strově 

čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního 

práva 1 300/rok 6000 6000

volby OOS

Technická výpomoc při zajištění voleb do zastupitelstev obcí, nepřetržitá služba na 

ÚMČ Praha 10 v době hlasování k zajištení fotografických služeb - průkazových 

fotografií pro vydání občanského průkazu bez strově čitelných údajů s dobou 

platnosti na 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva. 1 300/rok 4000 4000

odborná výpomoc OHS

 programátorské práce, úprava SW 5Mdat, správa e-spisu,  správa aplikací MS 

Windows a Linux,  administrátorská podpora ostatních programů, řešení 

požadavků uživatelů 1 32h/úkol 8000/úkol 8000

volby OHS

technické a IT vybavení volebních místností na P10, shromažďování poznatků a 

jejich implementace do volebních okrsků, školení jednotlivých volebních komisí, 

technická podpora v případě nefunkčních aplikací, spolupráce a dohled při 

závěrečném sběru dat jednotlivých volebních okrsků  
1 max300h/rok 5000 5000

volby OHS

technické a IT vybavení volebních místností na P10, shromažďování poznatků a 

jejich implementace do volebních okrsků, školení jednotlivých volebních komisí, 

technická podpora v případě nefunkčních aplikací, spolupráce a dohled při 

závěrečném sběru dat jednotlivých volebních okrsků  
1 max300h/rok 6000 6000

volby OHS

technické a IT vybavení volebních místností na P10, shromažďování poznatků a 

jejich implementace do volebních okrsků, školení jednotlivých volebních komisí, 

technická podpora v případě nefunkčních aplikací, spolupráce a dohled při 

závěrečném sběru dat jednotlivých volebních okrsků  
1 max300h/rok 8000/úkol 8000



volby OHS

technické a IT vybavení volebních místností na P10, shromažďování poznatků a 

jejich implementace do volebních okrsků, školení jednotlivých volebních komisí, 

technická podpora v případě nefunkčních aplikací, spolupráce a dohled při 

závěrečném sběru dat jednotlivých volebních okrsků  
1 max300h/rok 8000/úkol 8000

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 10 150/rok 1500/měs. 15000

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 10 150/rok 1500/měs. 15000

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 10 150/rok 1500/měs. 15000

administrativní výpomoc OSO

Archivace spisové dokumentace dávek sociální péče, archivace dávek sociální 

potřebnosti , další administrativní práce spojené s vyřazení dávek sociální péče a 

dávek sociální potřebnosti z evidence OSO 5 150/rok 1500/měs. 7500

Technická výpomoc KT

odesílání dat ISP dle zákona č.  289/2002 Sb., v platném znění, příprava dat,  

kontrola dat, nahrání na médium, odeslání dat, vyhotovení protokolu 1 20/úkol 7000 7000

Technická výpomoc KT

odesílání dat ISP dle zákona č.  289/2002 Sb., v platném znění, příprava dat,  

kontrola dat, nahrání na médium, odeslání dat, vyhotovení protokolu 1 20/úkol 7000 7000

Projekty EU KT

zpracování projektových záměrů pro projekty financované z EU fondů v rámci 

nového programového období, včetně aktivit s tímto spojených, konzultace s 

jednotlivými vedoucími odborů, vypracování doporučení z těchto konzultací, 

kooperace s MV ČR ohledně možných projektů, vytipování možných budoucí 

projektů financovaných z fondů EU v oblasti HR 3 40 9950 49750

Technická výpomoc KT

administativně technická výpomoc při řešení elektronické archivace dokumentů 

spisové služby, řešení konkrétních problematických a nestandartních jevů za 

období 2005 až 2015 1 40/úkol 7000 7000

Dočasná personální výpomoc KT

konuzultační a odborná výpomoc při implementaci nového modulu organigram 

financovaného z projektu EU a napojení na stávající aplikace 1 45/úkol 9900 9900

Dočasná personální výpomoc KT

příprava a související konzultace v oblasti vzdělávání "měkkých a tvrdých 

dovedností" zaměstnanců MČ Praha 10, zařazených do ÚMČ Praha 10 v 

návaznosti na zamýšlenou výzvu MV ČR v oblasti HR, spolufinancovanou ESF, 

konzultace s vedoucími odborů, návrhy budoucích školících oblastí, návrhy na 

doplnění Plánu vzdělávání 3 300/rok 250/hod 27750

 DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE 2015

název pozice odbor náplň činnosti

počet 

měsíců

pracovní měsíční 

úvazek/ počet hodin 

měsíčně v hod

celkem mzdové 

náklady/měsíčně  

(hrubá mzda) v Kč

celkem mzdové 

náklady hrazené 

zaměstnavatelem/r

očně v Kč



Odborná výpomoc KT

analýza stávajících spisoven a veřejných archivů vedených v rámci ÚMČ Praha 10, 

s příhlédnutím k požadavkům zákona č. 499/2004 Sb., v platném znění, o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, např. umístění a 

zabezpečení archivů a spisoven, nakládání s archiváliemi, skartace. 4 75/úkol 15000 15000

Odborná výpomoc KT

analýza stávajících spisoven a veřejných archivů vedených v rámci ÚMČ Praha 10, 

s příhlédnutím k požadavkům zákona č. 499/2004 Sb., v platném znění, o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, např. umístění a 

zabezpečení archivů a spisoven, nakládání s archiváliemi, skartace. 2 50/úkol 10000 10000

Dočasná personální výpomoc KS

korekce podkladových materiálů a dokumentů pro Výbor životního prostředí ZMČ 

Praha 10, výpomoc při sběru a zpracování dat a údajů k těmto materiálům a 

podkladům, organizace pracovního diáře, plnění jednotlivých aktuálních úkolů od 

předsedy výboru, vyřizování mailové korespondence, skenování a kopírování 

dokumentů 9 30 5100 45900

Odborná výpomoc KS

činnost odborného umělecko-historického dozoru, konzultace, koncepce provozu 

Čapkovy vily, spolupráce při přípravě výběru projektanta, spolupráce s autorským 

a technickým dozorem investora, kontrola restaurátorských postupů z hlediska 

odborného umělecko-historického dozoru. 6 20 500/h 14000

Odborná výpomoc KS

sepisování a dokumentace předmětů/mobiliáře ve vile Karla Čapka, které nebudou 

zahrnuty do návrhu na prohlášení za kulturní památku, včetně editace, rešerše, 

textové úpravy, komunikace se specialisty, příprava na komunikaci s médii a 

úpravy fotografií 3 300 100/hod 5100

Konzultační poradenství KS

konzultační práce, hodnotitelské práce fotografických snímků z meziválečného 

období, poskytnutí soupisu Čapkových negativů, zhotovování fotokopií z novin, 

časopisů a publikací, pořízení dokumentačních záznamů, fotodokumentace včetně 

digitálních záznamů, vypracování evidenčních záznamů 1 40 10000 10000

Technická výpomoc KS

sepisování a dokumentace předmětů/mobiliáře ve vile Karla Čapka, které nebudou 

zahrnuty do návrhu na prohlášení za kulturní památku, včetně editace, rešerše, 

textové úpravy, komunikace se specialisty, příprava na komunikaci s médii a 

úpravy fotografií 10 17 100/hod 20000

Technická výpomoc KS

sepisování a dokumentace předmětů/mobiliáře ve vile Karla Čapka, které nebudou 

zahrnuty do návrhu na prohlášení za kulturní památku, včetně editace, rešerše, 

textové úpravy, komunikace se specialisty, příprava na komunikaci s médii a 

úpravy fotografií 10 17 100/hod 17900

Technická výpomoc KS

sepisování a dokumentace předmětů/mobiliáře ve vile Karla Čapka, které nebudou 

zahrnuty do návrhu na prohlášení za kulturní památku, včetně editace, rešerše, 

textové úpravy, komunikace se specialisty, příprava na komunikaci s médii a 

úpravy fotografií 7 17 100/hod 11300

dočasná personální výpomoc OŽD

kontrolní činnost v oblasti stavu veřejných prostranství se zaměřením na 

všeobecnou čistotu, výskyt černých skládek, poškození městského mobiliáře, 

nelegální reklamy, technické závady na komunikacích 5 40/měsíc 5000/měsíc 25000

dočasná personální výpomoc OŽD

kontrola podkladů fakturací, zmapování nádob na KO na veřejných prostranstvích, 

kontrola a dokomentace stavu pozemků v soukromém vlastnictví, kontrola čistoty 

u nádob na separovaný odpad, výpomoc při přípravě archivace 1 80/úkol 120/hod 5640



administrativní výpomoc OŽD

zpracovávání listů přepravy nebezpečných opadů, jejich roztřídění, kontrola 

uvedených údajů, zapsání do elektronického systému, příprava dokumentů pro 

následnou archivaci 2 max220/hod 170/hod 48066

Dočasná personální výpomoc OKP

Uvaděčka; podávání informací k akci na místě; dohled při vítání občánků;  

zajišťování provozu šatny při vítáních občánků; manipulace s drobným mobiliářem 12 300/rok 150/hod. 18000

Konzultační poradenství OKP

Provádění konzultační činnosti při tvorbě kroniky; jazyková korektura kroniky; 

odborná pomoc; kulturně výchovná činnost; posuzování literárních prací v 

soutěžích 2 300/rok 5000 5000

Odborná výpomoc OKP

Fotografické práce; úprava fotografií; správa fotoarchivu; pořizování 

videozáznamů; střih a úprava videozáznamů 9 300/rok 190/hod. 22515

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 2000



člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 3500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 2000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000



člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 1000



člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

technická výpomoc OOS

Obsluha audiovizuální techniky v obřadní síni ve Vršovickém zámečku při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech (státoobčanské sliby, vítání 

občánků, jubilejní svatby). Sjednává se snoubenci hudební doprovod svatebního 

obřadu a plní další činnosti dle pokynu matrikářky k zajištění občanských obřadů.
12 300/rok 250/hod. 36750

technická výpomoc OOS

Obsluha audiovizuální techniky v obřadní síni ve Vršovickém zámečku při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech (státoobčanské sliby, vítání 

občánků, jubilejní svatby). Sjednává se snoubenci hudební doprovod svatebního 

obřadu a plní další činnosti dle pokynu matrikářky k zajištění občanských obřadů.
12 300/rok 250/hod. 32000

technická výpomoc OOS

Obsluha audiovizuální techniky v obřadní síni ve Vršovickém zámečku při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech (státoobčanské sliby, vítání 

občánků, jubilejní svatby). Sjednává se snoubenci hudební doprovod svatebního 

obřadu a plní další činnosti dle pokynu matrikářky k zajištění občanských obřadů.
7 300/rok 250/hod. 12750

technická výpomoc OOS

Obsluha audiovizuální techniky v obřadní síni ve Vršovickém zámečku při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech (státoobčanské sliby, vítání 

občánků, jubilejní svatby). Sjednává se snoubenci hudební doprovod svatebního 

obřadu a plní další činnosti dle pokynu matrikářky k zajištění občanských obřadů.
6 300/rok 250/hod. 8750

technická výpomoc OOS

Organizačně technické  práce v obřadní síni ÚMČ Praha 10 - uvaděčka, šatnářka při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech                          (státoobčanské 

sliby, vítání občánků, jubilejní svatby). Zajišťuje dohled na pořádek v předsálí  

obřadní síně před obřadem, v době obřadu i po obřadu,  plní i další úkoly zadané 

matrikářkou k zajištění průběhu obřadů.
12 300/rok 200/hod. 25600

technická výpomoc OOS

Organizačně technické  práce v obřadní síni ÚMČ Praha 10 - uvaděčka, šatnářka při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech                          (státoobčanské 

sliby, vítání občánků, jubilejní svatby). Zajišťuje dohled na pořádek v předsálí  

obřadní síně před obřadem, v době obřadu i po obřadu,  plní i další úkoly zadané 

matrikářkou k zajištění průběhu obřadů.
12 300/rok 200/hod. 21000

odborná výpomoc OHS

 zajištění správy počítačové techniky, zajištění technické podpory informačních 

televizí po úřadě,  zajišťování počítačové techniky při školení a aukcích,  podpora a 

zajištění požadavků uživatelů z řad zaměstnanců úřadu,reinstalace SW, podpůrná 

činnost v aplikacích používaných na úřadě.
6 50h/měs. 5000/50h 5000

odborná výpomoc OHS

 zálohování dat z PC,  fyzická výměna HDD,  reinstalace PC,  instalace SW,  

nastavení systému dle daného uživatele 2 max300h/rok 4000/20h 22512

odborná výpomoc OHS

 zálohování dat z PC,  fyzická výměna HDD, reinstalace PC, instalace SW,  nastavení 

systému dle daného uživatele 1 max300h/rok 4000/20h 22512

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 11 300/rok 2000/měs. 22000



odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 11 300/rok 2000/měs. 22000

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 11 300/rok 2000/měs. 22000

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 11 300/rok 2000/měs. 22000

Technická výpomoc KT

odesílání dat ISP dle zákona č.  289/2002 Sb., v platném znění, příprava dat,  

kontrola dat, nahrání na médium, odeslání dat, vyhotovení protokolu 1 20/úkol 7000 7000

Dočasná personální výpomoc KS

korekce podkladových materiálů a dokumentů pro Výbor životního prostředí ZMČ 

Praha 10, výpomoc při sběru a zpracování dat a údajů k těmto materiálům a 

podkladům, organizace pracovního diáře, plnění jednotlivých aktuálních úkolů od 

předsedy výboru, vyřizování mailové korespondence, skenování a kopírování 

dokumentů 1 25 5100 5100

Dočasná personální výpomoc OKP

Uvaděčka; podávání informací k akci na místě; dohled při vítání občánků;  

zajišťování provozu šatny při vítáních občánků; manipulace s drobným mobiliářem 1 300/rok 150/hod. 2250

Odborná výpomoc OKP

Fotografické práce; úprava fotografií; správa fotoarchivu; pořizování 

videozáznamů; střih a úprava videozáznamů 1 300/rok 190/hod. 3230

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 500

člen hodnotící komise VZ OMP

otvírání obálek,                                                                                                           

kontrola podaných nabídek,                                                                                 

hodnocení podaných nabídek                                                                                      

dohled nad regulérním průběhem veřejných zakázek 1 max300/rok 500/1 komise 2000

 DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE 2016

název pozice odbor náplň činnosti

počet 

měsíců

pracovní měsíční 

úvazek/ počet hodin 

měsíčně v hod

celkem mzdové 

náklady/měsíčně  

(hrubá mzda) v Kč

celkem mzdové 

náklady hrazené 

zaměstnavatelem/r

očně v Kč



technická výpomoc OOS

Obsluha audiovizuální techniky v obřadní síni ve Vršovickém zámečku při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech (státoobčanské sliby, vítání 

občánků, jubilejní svatby). Sjednává se snoubenci hudební doprovod svatebního 

obřadu a plní další činnosti dle pokynu matrikářky k zajištění občanských obřadů.
1 300/rok 250/hod. 1000

technická výpomoc OOS

Obsluha audiovizuální techniky v obřadní síni ve Vršovickém zámečku při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech (státoobčanské sliby, vítání 

občánků, jubilejní svatby). Sjednává se snoubenci hudební doprovod svatebního 

obřadu a plní další činnosti dle pokynu matrikářky k zajištění občanských obřadů.
1 300/rok 250/hod. 4250

technická výpomoc OOS

Obsluha audiovizuální techniky v obřadní síni ve Vršovickém zámečku při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech (státoobčanské sliby, vítání 

občánků, jubilejní svatby). Sjednává se snoubenci hudební doprovod svatebního 

obřadu a plní další činnosti dle pokynu matrikářky k zajištění občanských obřadů.
1 300/rok 250/hod. 750

technická výpomoc OOS

Obsluha audiovizuální techniky v obřadní síni ve Vršovickém zámečku při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech (státoobčanské sliby, vítání 

občánků, jubilejní svatby). Sjednává se snoubenci hudební doprovod svatebního 

obřadu a plní další činnosti dle pokynu matrikářky k zajištění občanských obřadů.
1 300/rok 250/hod. 1000

technická výpomoc OOS

Organizačně technické  práce v obřadní síni ÚMČ Praha 10 - uvaděčka, šatnářka při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech                          (státoobčanské 

sliby, vítání občánků, jubilejní svatby). Zajišťuje dohled na pořádek v předsálí  

obřadní síně před obřadem, v době obřadu i po obřadu,  plní i další úkoly zadané 

matrikářkou k zajištění průběhu obřadů.
1 300/rok 200/hod. 3200

technická výpomoc OOS

Organizačně technické  práce v obřadní síni ÚMČ Praha 10 - uvaděčka, šatnářka při 

svatebních obřadech a dalších občanských obřadech                          (státoobčanské 

sliby, vítání občánků, jubilejní svatby). Zajišťuje dohled na pořádek v předsálí  

obřadní síně před obřadem, v době obřadu i po obřadu,  plní i další úkoly zadané 

matrikářkou k zajištění průběhu obřadů.
0 300/rok 200/hod. 0

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 1 300/rok 2000/měsíc 2000

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 1 300/rok 2000/měsíc 2000

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 1 300/rok 2000/měsíc 2000

odborná komise OSO

činnosti spojené s členstvím v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, příprava a 

účast na jednání komise, příprava koncepčních materiálů, připomínkování 

koncepčních materiálů 1 300/rok 2000/měsíc 2000
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