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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 12.12.2013 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. Žádám o zaslání podkladů k radě MČ Praha 10 z 5.12.2013 k bodu usnesení č. 1273 Název:
K návrhu uzavření dodatků …. k Rámcové smlouvě 2013, vč. všech navrhovaných dodatků.
2. Prosím o sdělení navrhované výše odměny Ing. R. Černému usn. RMČ 1308 z 5.12.03
3. Žádám o zaslání podkladů k radě MČ Praha 10 z. 5.12.2013 k bodu usnesení č. 1314 Název:
Informace o průběhu rekonstrukce ,,Zámečku“
4. Byla uzavřena a je platná koncesní smlouva z r. 2006 na rekonstrukce KD EDEN mezi MČ
Praha 10 a sdružením KD-EDEN/IN.ORG.,HOTEL STYL, MIST/? Pokud je smlouva platná, nebo
byla uzavřena, prosím o její zaslání vč. dod.
5. Prosím o zaslání seznamu oprávněných nájemníků, kterým byly privatizovány byty MČ Prahy
10 v domě Moskevská 57 úplatným převodem a částka Kč/m2.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě elektronicky na mailovou adresu kerimkos@seznam.cz

k bodu 1
Podklady k bodu usnesení z RMČ č. 1273 k návrhu na uzavření dodatků k prováděcím smlouvám
na akce tzv. Rámcové smlouvy 2013 zasíláme v příloze č.1
K bodu 2
K předmětnému bodu bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám současně
zasíláme na adresu Vašeho trvalého pobytu.
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K bodu 3

Podklady k bodu usnesení z RMČ č. 1314 k informaci o průběhu rekonstrukce Staré Vršovické
radnice zasíláme v příloze č.2
K bodu 4
Koncesní smlouva na rekonstrukci KD EDEN mezi m.č. Praha 10 a sdružením KD EDEN uzavřena
nebyla.
K bodu 5
Usnesení č.21/51/2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č.p. 262,
k.ú. Vršovice,ul. Moskevská č.o. 57, Praha 10 s oprávněnými nájemci zasíláme v příloze č. 3.
Částka za úplatný převod bytové jednotky oprávněným nájemníkům byla dle znaleckého posudku
stanovena na 7.215,-Kč za m2 podlahové plochy bytu.
S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, nelze zaslat jmenný seznam oprávněných nájemníků. Údaje nájemníků
v rozsahu: jméno, příjmení a datum narození byly v příloze anonymizovány. K tomuto bodu bylo
vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (viz. bod 2).
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Mgr. David Ekstein
vedoucí odboru majetkoprávního

Přílohy:
1. Materiál RMČ ze dne 5.12.2013 – Návrh na uzavření dodatků k prováděcím smlouvám na akce
tzv.Rámcové smlouvy 2013
2. Materiál RMČ ze dne 5.12.2013 – Informace o průběhu rekonstrukce Staré Vršovické radnice
3. Usnesení č.21/51/2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č.p. 262,
k.ú. Vršovice,ul. Moskevská č.o. 57, Praha 10 s oprávněnými nájemci
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Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00
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http://www.praha10.cz
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