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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
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 23.12.2014
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:
,,Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí přehledu všech finančních prostředků ÚMČ Praha 10 včetně prostředků jeho
akciových společností, které byly v období od 1. 1. 2014 do 19. 12. 2014 utraceny za rekonstrukci
Horského hotelu na Černé hoře. Dále žádám o zaslání všech uzavřených smluv a všech případných
dodatků ke všem smlouvám se všemi zhotoviteli, kteří se na těchto rekonstrukcích ve zmíněném
období podíleli. Upřesňuji, že se jedná především o výměnu oken v celém hotelu, rekonstrukci části
hotelu „tzv. vila“, rekonstrukci 2. poschodí hotelu, výměnu koberců v jídelně, recepci a ve vstupní části
hotelu a rekonstrukci WC v přízemí. V případě, že rozsah požadovaných informací překročí možnosti
zaslání na email, budu považovat za vyřízení mé žádosti zveřejnění požadovaných informací ve formě
příloh na webu http://praha10.cz/urad-mc/zakonne-informace/informace-podle-zakona-106-1999sb.aspx, kde si je budu moci stáhnout.“
V návaznosti na Vámi provedenou úhradu za poskytnutí informací (srov. § 17 odst. 3 a § 17 odst. 5
věta první InfZ) Vám tímto v souladu s ustanovením § 14 InfZ požadované informace poskytujeme
v příloze: zasíláno elektronicky na Vámi uvedou e-mailovou adresu:

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, MBA.
vedoucí odboru majetkoprávního
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

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