Úřad městské části Praha 10
odbor majetkoprávní

Vážený pan

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

e-mail:
P10-106764/2015

675
23.10.2015

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 9.10.2015
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:
Jedná se mi o společnosti: NVT Podolí, IČO - 24787299; Malvazinky Park, IČO - 27425207; PMC
Facility, IČO - 48036242; PMC Servisní, IČO - 27650596 a Goliant Projekt, IČO - 24678635,
Prominecon CZ, IČO - 25110977, NVT Vršovice, IČO - 26422000, ABC Real Estate, IČO - 24271144 a
Harengil, IČO - 24802794. Všechny mají stejného majitele.
Jaké smlouvy má Vaše organizace uzavřeny s některou z výše zmíněných společností? Jde mi o tyto
typy smluv:
- prostřednictvím kterých si Vaše organizace od některé z těchto společnosti pronajímá nějakou
nemovitost,
- prostřednictvím kterých si pronajímá nějaké služby od některé z těchto společnost,
- prostřednictvím kterých pronajímá některé z této společností nějaké nemovitosti,
- prostřednictvím kterých poskytuje některé z těchto společností své služby,
- prostřednictvím kterých dává některé ze svých společností práva na využívání nějakých svých
prostor, atd.
- prostřednictvím kterých si v posledních pěti letech od některé z těchto společností zakoupila
některou nemovitost,
- prostřednictvím kterých některou nemovitost některé z těchto společností prodala.
Nepotřebuji nutně přesné znění těchto smluv či jejích kopie. V případě, že takové řešení bude
jednodušší, bude mi stačit specifikace toho, o předmět smlouvy a částky, které městská část dané
společnosti či daná společnost městské části platila nebo platí.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky na
uvedenou e-mailovou adresu:
K Vašemu dotazu týkající se specifikovaných smluvních vztahů s výše jmenovanými společnostmi
uvádíme požadovaný přehled smluvních vztahů, a to formou vyplněné tabulky.

Název společnosti

IČO

Typ
smlouvy

Předmět plnění

Částka

PMC Facility

48036242

Smlouva o
nájmu NP

Pronájem NP č.141,
153,69m2, účel
nájmu kancelář

29.167,-Kč/měs.

Mandátní
smlouva
Kupní
smlouva

Správa domů, bytů a 154,-Kč/BJ/měs.
nebytových prostor
104,-Kč/NJ/měs.
nákup pozemků parc. 24. 407 000,-Kč
č. 1538/1,4,7,8,
ul. Bajkalská

NVT Vršovice
– PMC Vršovice

26422000

Se společnostmi NVT Podolí, IČO - 24787299; Malvazinky Park, IČO - 27425207; PMC Servisní,
IČO - 27650596 , Goliant Projekt, IČO - 24678635, Prominecon CZ, IČO - 25110977, ABC Real Estate,
IČO - 24271144 a Harengil, IČO – 24802794, nemá Městská část Praha 10 uzavřený žádný výše
specifikovaný smluvní vztah.
V posledních pěti letech od těchto společností nemovitost nekoupila, ani žádné z těchto společností
nemovitost neprodala.
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:
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Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00
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http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

