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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 17.1.2014 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

A) Zprávu o vyhodnocení celostátního výběrového řízení na pronájem bytu na základě
provedení stavebních úprav v bytě v rámci podpůrného programu bydlení (podzimní kolo
2013) předloženou Radě městské části Praha 10 (5.12.2013, číslo jednání 22, číslo usnesení
1280) včetně všech příloh a důvodové zprávy, především včetně přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
B) Přehled nabídek na jednotlivé byty nabízené ve výběrovém řízení na pronájem bytu na
základě provedení stavebních úprav v bytě v rámci podpůrného programu bydlení (podzimní
kolo 2013) s uvedením těchto informací pro každý nabízený by:
1. Celkový počet podaných nabídek pro každý byt
2. Počet vyřazených nabídek pro každý byt
3. Počet platných nabídek pro každý byt
4. Nabídnuté částky v Kč pro každou platnou i vyřazenou nabídku s uvedením, zda se jedná
o platnou či vyřazenou nabídku
5. Pořadí nabídek u každého bytu po vyhodnocení komisí
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě přiloženého dokladu označeného jako doklad č. 1, 2, 3 a 4 :
Vzhledem k tomu, že se v poskytnuté příloze vyskytují osobní údaje fyzických osob, které byly ze
strany povinného subjektu anonymizovány, bylo v této věci vydáno rozhodnutí o odmítnutí části
žádosti, které Vám souběžně zasíláme.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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