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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 18.5.2015
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:
„Rada městské části Praha 10 č. jednání: 4, č.usnesení: 140, ze dne 20.2.2012 schválila uzavření
nájemní smlouvy a odkup pozemku č.192/60 k.ú. Strašnice o výměře 140m2“.
Na základě zákona č.106/1999 Sb. Vás žádám o sdělení informací:
Od kdy do kdy byl pozemek pronajímán a za jakou částku
Kdy byl pozemek odkoupen a za jakou částku
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky na
Vaši e-mailovou adresu:
K Vašemu dotazu týkajícího se od kdy do kdy a za jakou částku byl výše zmíněný pozemek
pronajímán, uvádím:
Nájemné bylo stanoveno dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb. a Výměru MF ČR č. 01/2012 ze dne
28.11.2011 ve výši 120 Kč/m2/rok bez DPH, tj. celkem za 16 800 Kč/rok bez DPH, s účinností ode
dne 1.3.2012. Nájem pozemku zanikl převodem pozemku do vlastnictví hlavního města Prahy,
svěřená správa m.č. Praha 10, ke dni 1.4.2015.
K Vašemu dotazu, kdy byl pozemek odkoupen a za jakou částku, uvádíme, že dne 1.4.2015 byla
uzavřena smlouva o prodeji privatizovaného majetku, jejímž předmětem byl převod pozemku
č.192/60, k.ú Strašnice, o výměře 140 m2, z vlastnictví České republiky – Ministerstva financí do
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa m.č. Praha 10, za kupní cenu ve výši 420.000,- Kč,
stanovenou usnesením vlády ČR č. 606 ze dne 9.8.2013.

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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