Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní

foi+request-706085fe340e@infoprovsechny.cz

Váš dopis zn.:
Naše značka:
P10-127590/2017
Vyřizuje linka:
V Praze dne: 21. 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 8. 12. 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,
Rád bych požádal o doplnění dotazu (Městská část Praha 10) k vyřízení mé žádosti 'Audit volnočasoý
park Gutovka'.
Děkuji za předchozí odpověd, prostudoval jsem výroční zprávu, ta ale neobsahuje žádné reálné příjmy
a výdaje, pouze účetní závěrku, ze které tyto detaily vyčíst nelze.
Prosím tedy o doplnění konkrétních údajů:
- Kolik má areál zaměstnanců
- jaké jsou náklady na platy zaměstnanců
- je někde k nahlédnutí detailní přehled příjmů a výdajů? (investice na opravy, platby na energie, příjmy
z pronájmu sportovišť, příjmy z firemních akcí nebo pronájmu reklamních ploch atd)
- pokud ne - tak z jakého důvodu“
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 otázce 1.
Za účelem provozu a fungování AVČ je v tuto chvíli zaměstnáno 9 kmenových zaměstnanců na HPP a
v průběhu roku zde doposud pracovně působilo 10 pomocných pracovníků a 35 horolezeckých
instruktorů na Dohody konané mimo pracovní poměr (DPČ nebo DPP).

K otázce 2.
Náklady na platy zaměstnanců a pomocných pracovníků činily v 1. pololetí roku 2017 2 067 325,- Kč.
Výsledky hospodaření ve 2. pololetí roku 2017, včetně mzdových nákladů, zatím nejsou zpracovány.

K otázce 3. a 4.
Detailní přehled příjmů a výdajů za kalendářní rok 2016 je k nahlédnutí v obchodním rejstříku ve sbírce
listin společnosti jako Výroční zpráva holdingu PRAHA 10 – Majetková, a.s. V zákonem stanovené lhůtě
bude takto zveřejněna i Výroční zpráva za kalendářní rok 2017.

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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