Úřad městské části Praha 10
Odbor hospodářské správy
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-127845/2019
Vyřizuje linka: Jitka Vilímková, 338
V Praze dne:
18.11.2019
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 hospodářské správy obdržel
dne 24. 10. 2019 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,
tímto Vás, jako zastupitel Městské části Praha 10 v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, žádám o zaslání:
1.
2.
3.
4.

sdělení informace, které sportovní a sociální akce byly v rámci výše uvedených objednávek
konzultovány,
sdělení informace v jaké formě a kdy tyto konzultace probíhaly,
zaslání obsahu, písemných záznamů konzultací a výsledků těchto konzultací,
zaslání veškerých dalších výstupů plynoucích z plnění výše uvedených objednávek.“

Povinný subjekt dále uvádí, že dle hlavičky doručené žádostí se předmět dotazů týká objednávek č.
OHS/0270/2019, č. OHS/0441/2019 a č. OHS/0696/2019.
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti byla třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu
městské části Praha 10, zejména s odborem kultury a projektů a odborem kontroly a komunikace,
prodloužil povinný subjekt lhůtu podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 18. 11. 2019.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu formou textu tohoto přípisu a příloh k tomuto
přípisu.
Ad 1
Objednávka č. OHS/0270/2019 zahrnuje přípravu ankety pro sportovní kluby a provozovatele
sportovišť. Organizace společného setkání sportovních klubů a provozovatelů sportovišť na Praze 10
s představiteli radnice MČ Praha 10 dne 29. 1. 2019 pod názvem Kulaté stoly.
Rozbory předešlých akcí za rok 2018 z pohledu obsahu a finanční stránky + harmonogram projektů
pro rok 2019.
Objednávka č. OHS/0441/2019 zahrnuje zpracování výstupů z akce Kulaté stoly. Komunikace se
sportovními kluby a jednotlivými odbory MČ Praha 10. Příprava akce slavnostního vyhlášení
Sportovce roku Prahy 10 za rok 2018, která proběhla dne 14. 3. 2019 ve Strašnickém divadle. Přípravy
na akci Den IZS.

Objednávka č. OHS/0696/2019 zahrnuje plánování sportovních akcí: Začátek léta na Gutovce, Den
jógy, Sportovní veletrh a běžecký závod pro malé a velké.
Ad 2
Konzultace probíhaly formou společných porad, osobně se zástupci odborů MČ Praha 10 i vedením
MČ Praha 10, telefonicky a průběžně dle potřeby.

Ad 3
Obsahem těchto konzultací byla realizace akcí uvedených pod bodem 1. Zápis ze společné porady
zasíláme v příloze tohoto přípisu. Z ostatní komunikace, uvedené pod bodem 2, se zápisy
nepořizovaly. Zápisy ze společných setkání dle bodu 1 zasíláme jako přílohy k tomuto přípisu.
Z ostatní komunikace, uvedené pod bodem 2, se zápisy nepořizovaly.
Ad 4
Výstupem z plnění objednávek byla příprava, organizace a samotná úspěšná realizace jednotlivých
akcí.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Bc. Karolina Götzová
pověřená vedením odboru hospodářské správy
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