Úřad městské části Praha 10

Vážený pan
Ing.

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

e-mailem na @seznam.cz
P10-121756/2013
6.11.2013

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

Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 23.10.2013 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:
1. Zadání užšího výběrového řízení na zakázku „Revitalizace parku Malešice“
2. Kompletní nabídku všech zúčastněných firem výběrového řízení ad bod 1
3. Důvodové zprávy k zasedání RMČ č.4 usnesení č. 153 z 20.2.2012, č. 11 usnesení č. 502 ze dne
30.5.2012, č. 13, usnesení 741 ze dne 27.6.2013.
4.Smlouva na „Revitalizaci parku Malešice s vítěznou firmou PSK Brno s.r.o., vč. všech dodatků

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
k bodu 1 a 2
Kompletní dokumentace zadávacího řízení byla poskytnut úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
M.č. Praha 10 nemá k dispozici kopie požadovaných dokumentů. Informace může být poskytnuta až
po vrácení příslušné dokumentace m.č. P0raha 10.
K bodu 3
Důvodové zprávy k materiálům předkládaným RMČ dne 20.2.2013 k usn.č. 153, z 30.5.2012 k
usn.č.502 a ze dne 27.6.2012 k usn.č. 741 přikládám v příloze.
K bodu 4
Smlouvu na „Revitalizaci parku Malešice“ zasílám v příloze
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Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Mgr. David Ekstein
Vedoucí odboru majetkoprávního
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