Úřad městské části Praha 10
Odbor sociální

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-121529/2013
Mgr. Jeglík/l.323
21. 11. 2013

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní,
odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 6. 11. 2013 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“)
o poskytnutí informací ve znění:
„žádám o poskytnutí těchto dokumentů a informací:
1)

Analýza „Možnosti zvýšení efektivnosti CSOP Praha 10: Analýza a doporučení“

2)

Pravidla pro přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova

3)

Znění smlouvy o nájmu bytu v Domě spokojeného žití Sámova (nebo vzorovou smlouvu)

4)

Počet bytových jednotek v Domě spokojeného žití v Praze 10, Sámova 29/5 a 7, přidělených
na základě usnesení Rady MČ č. 1158/2013

5)

Odkaz na webovou stránku (stránky), na které jsou k dispozici informace pro zájemce o
přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití, tj. charakteristika bytové jednotky, cena,
podmínky smlouvy o nájmu, kritéria pro přidělení, adresa pro podání žádosti, kontaktní osoba
pro dotazy.“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093323
fax: +420 267 093 295
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
ad 1)

Přikládáme v příloze.

ad 2)

Přikládáme v příloze.

ad 3)

Přikládáme v příloze.

ad 4)

Všichni odsouhlasení žadatelé Městskou částí Praha 10 byli dne 6. 11. 2013 dopisem
osloveni a byli vyzváni k prohlídce bytu a k uzavření nájemní smlouvy. V současné
době probíhá uzavírání nájemních smluv. Ke dni 15. 11. 2013 bylo uzavřeno 8 smluv,
poslední dvě budou uzavřeny do 25. 11. 2013.

ad 5)

Odkaz na webovou stránku:
www.csop10.cz
http://csop10.cz/Dokumenty/%c5%bd%c3%a1dostikesta%c5%been%c3%ad/tabid/96
/Default.aspx - žádosti
http://csop10.cz/Služby/Domyzvláštníhourčení/tabid/102/Default.aspx - informace
o bytech, kontakty na kompetentní osoby, včetně telefonů a adresy

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Pavel Petřík
vedoucí odboru sociálního

Přílohy:
- Možnosti zvýšení efektivnosti CSOP Praha 10: Analýza a doporučení
- Pravidla CSOP Praha 10 pro přidělování bytů v DSŽ Sámova 5 a 7
- Smlouva o nájmu bytu v DSŽ
- DSŽ – Informace určené žadatelům o byt v DSŽ Sámova 5 a 7, Praha 10
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