Povinně zveřejňované informace
Poř. č.
1
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Název položky
Oficiální název
Důvod a způsob založení

Obsah
Dům dětí a mládeže Modřany
Dům dětí a mládeže Modřany - příspěvková organizace
zřízena ke dni 1. 1. 1992 a následné zřizovací listiny
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Sídlo organizace: Herrmannova 2016/24, 143 00
Praha 4 – Modřany
IČ: 45241295
Předmět činnosti
Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) je
střediskem pro volný čas dětí a mládeže. Zajišťuje
výchovné, vzdělávací a rekreační akce a osvětovou
činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky,
popřípadě i další osoby.
Činnost domů dětí a mládeže je vymezena
v § 111 a 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (dále jen školský zákon), vyhláškou
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
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Organizační struktura
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Kontaktní spojení
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Adresa e-podatelny
Datová schránka
Pověřenec pro ochranu
osobních údajů

Statutárním orgánem organizace je ředitelka, kterou
jmenuje a odvolává Rada Hlavního města Prahy.
Ředitelka jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému
nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj
vlastnoruční podpis.
Ředitelka řídí organizaci a odpovídá za plnění úkolů
organizace
Statutární zástupce řídí, koordinuje a kontroluje
práci zaměstnanců
Zástupkyně ředitelky řídí, koordinuje a kontroluje
práci zaměstnanců
Vedoucí pedagogických sekcí řídí, koordinují a plně
odpovídají za činnost jimi řízené sekce
Koordinátor zodpovídá za svěřené oblasti a je
oprávněn v odpovídajícím rozsahu zadávat pracovní
úkoly ostatním zaměstnancům a zároveň je
kontrolovat
Ostatní zaměstnanci (Pedagogové volného času
a THP) jsou přiděleni ke konkrétní organizační
jednotce, kterou řídí příslušný vedoucí zaměstnanec
a plní stanovené úkoly
Poštovní adresa: Dům dětí a mládeže Modřany,
Herrmannova 2016/24, Praha 4 – Modřany, 143 00
Telefon: 244 400 334
Fax: 242 410 524
info@ddmm.cz
q2azt9c
JUDr. Petr Pavlík, advokát
Křižíkova 159/56
186 00 Praha 8 – Karlín
Kontaktní e-mail: poverenec@akpavlík.cz
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Platby
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Dokumenty
Žádosti o informace
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Příjem žádostí a dalších
podání

a) v hotovosti na recepci
b) bankovním převodem – číslo účtu a variabilní
symbol obdrží každý žadatel individuálně
Seznam el. Dokumentů – uvedeny v záložce Ke stažení
Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí
zákonem. Žádost o poskytnutí informace se podává
ústně nebo písemně na pracovišti Herrmannova
2016/24, Praha 4 – Modřany, 143 00
(Písemné podání)
Z žádosti musí být zřejmé:
kdo dotaz činí – jméno, příjmení, adresa žadatele nebo
název a sídlo právnické osoby, u žádosti podané
prostřednictvím telekomunikačního zařízení, musí být
rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele,
u písemné žádosti jeho podpis;
která informace je požadována, a zároveň musí být
určena DDM Modřany
Neobsahuje-li žádost všechny stanovené údaje, není
podáním ve smyslu zákona a DDM tuto žádost odloží.
Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace DDM
posoudí obsah žádosti. v případě, že je žádost
nesrozumitelná, není zřejmé, která informace je
požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve
DDM žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby
žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů,
rozhodne DDM o odmítnutí žádosti. v případě, že
požadované informace se nevztahují k působnosti
DDM, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost
sdělí do 7 dnů žadateli.
V případě ústní nebo písemné žádosti poskytuje DDM
žadateli vyžádanou informaci neodkladně, pokud ji má
k dispozici, nebo pokud je to vzhledem k rozsahu
informace možné. Není-li žadateli na ústně podanou
žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li
žadatel informaci za dostačující, je nutno podat žádost
písemně.
DDM poskytne požadovanou informaci ve lhůtě
nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění
žádosti, a to způsoby uvedenými v zákoně (písemně,
nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si
kopii).
Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné
informace, sdělí DDM nejpozději do 7 dnů žadateli
údaje umožňující vyhledávání a získávání zveřejněné
informace.
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona DDM
neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj.
v případě utajovaných skutečností § 7, ochrany
osobnosti a soukromí § 8, ochrany obchodního
tajemství § 9, ochrany důvěrnosti majetkových
poměrů § 10, a dále v případě dalších omezení práva
na informace § 11.
Příslušné informace lze získat na základě ústní nebo
písemné žádosti předložené pracovníkům DDM.
Informace k působnosti DDM podle zákona,
žádost nebo stížnost lze písemně podat v DDM na
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Opravné prostředky
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Formuláře

adrese Herrmannova 2016/24, Praha 4, Modřany
Příjem žádostí:
Pondělí, středa 9,30 – 12,00 hod.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (i částečném) lze
podat odvolání do 15 dnů, od doručení rozhodnutí.
Odvolání se podává písemně.
Není stanoven formulář pro podání žádosti
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Sazebník úhrad

přímé náklady
kopírování
formát A4 – černobílá
Jednostranná kopie
Oboustranná kopie
Formát A4 – barevná
Jednostranná kopie
Oboustranná kopie
ostatní náklady
Informace
s mimořádně
rozsáhlým
vyhledáváním

v Kč
0,50
1,00
1,50
3,00

160 Kč za hodinu
a každých započatých
15 min 40 Kč

poštovní poplatky
dle tarifů České pošty

Celková sazba je dána součtem jednotlivých
nákladových položek.
Žadateli musí být vždy předáno potvrzení
o zaplacení.
Úhrada se dále nevyžaduje při vyřizování
ústních žádostí, které jsou vyřešeny přímo na místě.
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Výroční zpráva
k požadovaným
informacím

Bude vydána do 1. března
za předcházející kalendářní rok.

kalendářního

roku

