Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní

foi+request-706085fe340e@infoprovsechny.cz

Váš dopis zn.:
Naše značka:
P10-121756/2017
Vyřizuje linka: 253
V Praze dne: 5. 12. 2017

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 24. 11. 2017
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,
v nedávné době proběhla setkání se zástupci Prahy 10 na téma ekonomické situace areálu Gutovka.
Areál stojí Prahu 10 významné finance, proto bych se rád zeptal zda se v tomto podnikají relevantní
kroky.
Tím prvním by měla být analýza výdajů a příjmů areálu – nezávislý audit.
Dotaz:
1. Byl proveden nezávislý audit výdajů a příjmů areálu, pokud ano kde do něj lze nahlédnout?
2. Pokud audit proveden nebyl, tak z jakého důvodu? Lze ho nějakým způsobem iniciovat z pozice
občanů?
3. Jak Praha 10 kontroluje vynakládání veřejných prostředků v areálu?“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu
K bodu 1.
Nezávislý audit hospodaření společnosti jako celku se provádí ze zákona za každý rok po skončení
účetního období nejpozději do 30. 4., event. do 30. 6. následujícího roku podle podmínek Zákona
o účetnictví. Samozřejmě audit byl proveden v letošním roce za rok 2016 i jednotlivě u všech
obchodních středisek společnosti; v daném případě i výdajů a příjmů u AVČ Gutovka a stejně tak tomu
bude i v roce následujícím za rok 2017. S výsledkem se můžete seznámit ve veřejné Výroční zprávě
společnosti za daný rok na https://www.majetkova.cz/inpage/praha-10-majetkova-a-s-462/.

K bodu 2.
K Vašemu dotazu sdělujeme, že audit výdajů a příjmů byl proveden (viz bod 1.). Pokud by nebyl
proveden audit daňového subjektu, následovaly by sankce ze strany finančního úřadu.

K bodu 3.
MČ Praha 10 jako 100% vlastník PRAHA 10 – Majetková, a.s. kontroluje její hospodaření průběžně
v průběhu roku jako celek i jednotlivá obchodní střediska prostřednictvím svých orgánů, tedy valné
hromady, dozorčí rady a představenstva dle stanov společnosti.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
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