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Věc:  Žádost o poskytnutí informací - ABL,ABI  
 
 
PO ve věci žádosti o poskytnutí informace ohledně smluv MČ Praha 11 s ABI a ABL zjistil 
z elektronického archívu a dotazem u dalších odborů tyto smlouvy: 
 
ABI Special, s.r.o. 
 
SM0800000443 – ze dne 30.6.2008 
 Smlouva o poskytování smluvních činností zajišťujících Systém integrované sociální 
intervence – eliminace výskytu sociálně – patologických jevů na území Městské časti Praha 
11 s důrazem na fyzickou ostrahu, terénní sociální práci a koordinaci jednotlivých 
spolupracujících institucí na území Městské části Praha 11. Uzavřena na dobu šesti měsíců 
od 1.7.2008 do 31.12.2008 
Smluvní odměna (za celý předmět plnění): 

5 690 000,- Kč bez DPH 
1 081 100,- Kč  19% DPH 
6 771 100,- Kč s DPH 

 
 
SM0800000552 – ze dne 28.7.2008 
Správa a ostraha parků Chodovská tvrz a Centrální park a zajištění terénní sociální práce, 
krizové intervence a nabídky volnočasových sportovních aktivit. Uzavřena na dobu určitou 5 
měsíců od 1.8.2008 31.12.2008 
Smluvní odměna (za celý předmět plnění): 
1 901 764,- Kč bez DPH 
   361 335,- Kč 19% DPH 
2 263 099,- Kč s DPH   
 
 
 
SM0900000081 – ze dne 31.3.2009 
 – Smlouva o poskytování smluvních činností zajišťující Systém integrované sociální 
intervence na území Městské části Praha 11 (navazující na smlouvu z 30.6.2008). Smlouva 
uzavřena na dobu neurčitou. 
Smluvní odměna (měsíční): 
1 246 371,- Kč bez DPH 
   236 810,- Kč 19% DPH 
1 483 181,- Kč s DPH 
 
_________________________________________________________________________ 



 

 

 
ABL, a.s. 
 
SM0700000069 – ze dne 1.3.2007 
Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění 
optimalizace řízení a hospodaření celkem 29 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 
11.  Smlouva uzavřena na dobu naplnění jejího účelu. 
Smluvní odměna (za celý předmět plnění): 
1.639.583 bez DPH 
1.951.104 včetně DPH 
 
Dodatek č.1 ze dne 23.7.2007, úprava předmětu činnosti, smluvní cena nezměněna 
Dodatek č. 2 ze dne 12.5.2008, doplněny další etapy, smluvní cena za doplněné etapy 
300.000,- Kč bez DPH, 357.000,- Kč včetně DPH 
 
SM0700000070 – ze dne 27.2.2007 
Zajištění služeb Informačního centra Úřadu městské části Praha 11 a zajištění 
Antikorupčního programu městské části Praha 11. Smlouva na dobu naplnění účelu. 
Smluvní odměna (za období od 1.3.2007 do 29.2.2008): 
1.380.240,- Kč bez DPH 
1.642.486,- Kč včetně DPH 
 
SM0700000310 – ze dne 28.5.2007 
Provedení pasportizace a kontroly oprávněnosti užívání bytů svěřených městské části 
Praha 11.  
Smluvní odměna (za celý předmět činnosti): 
bez DPH     6.469.760,- Kč 
DPH     1 229 254,- Kč 
s DPH     7.699.014,- Kč 
 
Dodatek č.1 ze dne 17.7.2008, sjednány další činnosti nad rámec původní smlouvy (ověření 
způsobu užívání bytů, kam nebyl umožněn přístup) 
Smluvní odměna za činnosti dle dodatku 
 bez DPH   1.200.000,- Kč   
  DPH      228.000,- Kč 
  s DPH   1.428.000,- Kč 
 
SM0800000061 – ze dne 13.2.2008 
Darovací smlouva, ABL poskytlo MČ Praha 11  ve výši 150.000,- kč na financování 
reprezentačního plesu městské části. 
 
SM0800000411 – ze dne 30.5.2008 
protikorupční auditu Úřadu městské části Praha 11 a příspěvkových organizací zřízených 
Městskou částí Praha 11, a zajištění protikorupčního programu Městské části Praha 11. 
Smluvní odměna (za celý předmět plnění od 1.6.2008 do 31.5.2011):  
 bez DPH   5.220.000,- Kč 
 DPH     991.800,- Kč 
S DPH 6.211.800,- Kč 
 
 
 



 

 

SM0800000439 – ze dne 24.6.2008  
o  zajištění  a uvedení do provozu SYSTÉM INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE na 
území Městské části Praha 11 (tzv. malá SISI) 
Smluvní odměna (za celý předmět plnění – 6 měsíců) 
1 590 000,- Kč bez DPH 
   302 100,- Kč 19% DPH 
1 892 100,- Kč s DPH 
 
 
SM0800000450 – ze dne 27.11.2008  

a) Mandátní smlouva o poskytování bezpečnostních služeb - fyzická ostrahu majetku a 
osob v objektech Nad Opatovým 2140 (OSVZ) a objektu Vidímova1324,1325 
+komunikace s Policií ČR a ostatními složkami integrovaného záchranného systému 
(dále jen „IZS“). Smlouva na dobu neurčitou 

Smluvní odměna (měsíční): 
27.410,- Kč bez DPH 
 
 
 
PO nemá informace o žádných dalších smlouvách uzavřených s těmito dvěma subjekty. 
 
     
       
          Mgr. Radek Pištora 
          vedoucí právního odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokyny: 
 

 k uložení  ke zpracování materiálu 
 na vědomí  k přepracování 
 k vyřízení  do programu 
 ke zpracování stanoviska  jednání 
 ke zpracování návrhu odpovědi Termín:       


