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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 5.1.2016 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,
na základě prostudování důvodové zprávy k Usnesení RMČ Praha 10 č. 1072 přijatému 1.12.2015
žádám o následující informace:
- Proč byly firmy účastnící se výběrového řízení osloveny v poptávkovém a nikoli otevřeném řízení?
- Jaký je další harmonogram celkové rekonstrukce? Kdy se předpokládá dokončení rekonstrukce celého
objektu kina Vzlet?
- Proč se nevyužívá již zpracovaná projektová dokumentace pro rekonstrukci kina Vzlet od firmy d-plus?
- Kdo a jakým způsobem určuje, pro jaké budoucí využití se budova rekonstruuje a v jaké kvalitě?“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky na
uvedenou e-mailovou adresu: foi+request-4808-6f298f52@infoprovsechny.cz

K Vašemu dotazu Proč byly firmy účastnící se výběrového řízení osloveny v poptávkovém a nikoli
otevřeném řízení uvádíme:
Usnesením RMČ Praha 10 č. 1072 ze dne 1.12.2015 bylo schváleno uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku „Rekonstrukce objektu BIO VZLET, Holandská 1/669, k.ú. Vršovice – Praha 10 – nezbytné
stavební úpravy objektu TJSPV“. Tato zakázka je svým finančním objemem veřejnou zakázkou malého
rozsahu, na kterou se ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, upravující otevřené
řízení, nevztahují. Dle interní směrnice m.č. Praha 10 o zadávání veřejných zakázek byla tato veřejná
zakázka zadána v poptávkovém řízení. Realizace této zakázky byla zahájena již v průběhu prosince
2015, neboť jejím předmětem jsou úpravy objektu TJ Sokol Vršovice, ke kterým se m.č. Praha 10
zavázala ve smlouvě o právu provést stavbu schválené usnesením RMČ Praha 10 č. 427 ze dne 12. 5.

2015. Tyto úpravy bezprostředně souvisejí s dalšími stavebními úpravami objektu TJ Sokol Vršovice,
které realizuje TJ Sokol Vršovice, jsou spolufinancovány z dotací poskytnutých hl.m. Prahou TJ Sokol
Vršovice a musejí být TJ Sokol Vršovice realizovány a vyúčtovány v 1. pololetí 2016.
K Vašemu dotazu Jaký je další harmonogram celkové rekonstrukce a kdy se předpokládá dokončení
rekonstrukce celého objektu kina Vzlet uvádíme:
V současné době je dokončena dokumentace pro provedení stavby a je vydáno stavební povolení.
Nejsme schopni Vám nyní sdělit harmonogram dokončení celkové rekonstrukce objektu, neboť pro její
realizaci je nutné souběžné splnění několika základních podmínek:
 Vyčlenění potřebných finančních prostředků v rozpočtu m.č. Praha 10
 Schválení vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavby v RMČ Praha 10
 Realizace zadávacího řízení na dodavatele stavby
 Schválení uzavření smlouvy s dodavatelem v RMČ a tím i schválení realizace zakázky
V současné době není splněna ani jedna výše uvedená podmínka. Z tohoto důvodu není známa doba
dokončení rekonstrukce objektu kina Vzlet.
K Vašemu dotazu Proč se nevyužívá již zpracovaná projektová dokumentace pro rekonstrukci kina Vzlet
od firmy d-plus uvádíme:
Pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu BIO VZLET, Holandská 1/669, k.ú. Vršovice – Praha 10 –
nezbytné stavební úpravy objektu TJSPV“, jejíž realizace byla schválena usnesením RMČ Praha 10 č.
1072 ze dne 1.12.2015, je využívána projektová dokumentace zpracovaná společností d-plus
projektová a inženýrská, a.s., jde o dílčí vyčleněnou část dokumentace celkové rekonstrukce objektu.
Stejně tak pro dokončení celkové rekonstrukce objektu bývalého kina VZLET bude využita projektová
dokumentace zpracovaná společností d-plus projektová a inženýrská, a.s.
K Vašemu dotazu Kdo a jakým způsobem určuje, pro jaké budoucí využití se budova rekonstruuje a v
jaké kvalitě uvádíme:
Návrh budoucího využití je určen především stávajícím charakterem objektu, vyplývajícím z využití
objektu v minulosti (dlouhodobého). Rovněž velký vliv má možné využití má skutečnost, že objekt je
pod zvýšenou ochranou orgánů památkové péče, které by ani neumožnily razantní změnu využití
tohoto objektu. Proto je budoucí využití objektu ze stavebního pohledu koncipováno jako multifunkční
s možností pořádání všeobecných kulturních akcí, např. koncerty, přednášky. Konkrétní využití bude
v budoucnosti stanoveno kompetentními orgány m.č. Praha 10.
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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