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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
15. 10. 2020 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:
„… vznáší Klient k Úřadu žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:
1) o právní identifikaci dokumentu zveřejněného na oficiálních stránkách Městské části Praha 10 na
odkazu:
https://praha
1O.cz/volene-organy/informace-ojednani/usneseni-rady-azastupitelstva/agenttvpe/view/usneseni/43924/sortdii7ascending/rada-15-638, a označeného číslem
usnesení 638, číslem jednání 15 a datem přijetí dne 23. srpna 2018, a přiloženého pro úplnost k této
žádosti jako příloha (dále jen „Dokument“),
2) o sdělení, kým (jakou osobou či orgánem Či subjektem) a kdy byl Dokument navržen ke schválení,
3) o sdělení, komu (jakému subjektu nebo jakému orgánu Městské části Praha 10) a-kdy byl
Dokument předložen ke schválení,
4) kým (jakou osobou či jakým subjektem či jakým orgánem Městské části Praha 10) a kdy byl
Dokument projednán,
5) o sdělení, zda (a pokud ano, tak kdy a kým a v jaké podobě) byl Dokument schválen, příp. s jakými
změnami; v případě kladné odpovědi žádá Klient o zaslání příslušného dokumentu, kterým byl
Dokument schválen,
6) o sdělení, z jakého důvodu Dokument nebyl Klientovi ze strany Úřadu k jeho žádosti ze dne 8. září
2020 zaslán, když obsah Dokumentu nasvědčuje tomu, že se jedná o návrh na změnu usnesení
Zastupitelstva č. 16/43/2013 ze dne 29. dubna 2013.“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky prostřednictvím Vaší datové schránky ve formě textu tohoto přípisu.
„1) o právní identifikaci dokumentu zveřejněného na oficiálních stránkách Městské části Praha 10
na odkazu: https://praha 1O.cz/volene-organy/informace-o- jednani/usneseni-rady-azastupitelstva/agenttvpe/view/usneseni/43924/sortdii7ascending/rada-15-638, a označeného
číslem usnesení 638, číslem jednání 15 a datem přijetí dne 23. srpna 2018, a přiloženého pro
úplnost k této žádosti jako příloha (dále jen „Dokument“)“

Jedná se o dokument, resp. usnesení Rady MČ Praha 10 č. 638 ze dne 23. 8. 2018, kterým Rada MČ
Praha 10 vzala na vědomí návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/43/2013 ze dne 29. 4. 2013
k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 706, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 72, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a
pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na jednotky (dále jen „Dokument“).
„2) o sdělení, kým (jakou osobou či orgánem Či subjektem) a kdy byl Dokument navržen ke
schválení“
Již z výše uvedené odpovědi na Vaši otázku č. 1 vyplývá, že Dokument nebyl Radě MČ Praha 10
předložen ke schválení, nýbrž Rada MČ Praha 10 Dokument vzala pouze na vědomí. Dokument byl
Radě MČ Praha 10 předložen Ing. Tomášem Pekem, S.E., 1. místostarostou, dne 23. 8. 2018.
„3) o sdělení, komu (jakému subjektu nebo jakému orgánu Městské části Praha 10) a-kdy byl
Dokument předložen ke schválení,“
Dokument byl předložen dne 23. 8. 2018 Radě MČ Praha 10, která ho usnesením č. 638 vzala na
vědomí. Dokument byl informativního charakteru a nikdy nebyl předložený žádnému orgánu MČ
Praha 10 ke schválení.
„4) kým (jakou osobou či jakým subjektem či jakým orgánem Městské části Praha 10) a kdy byl
Dokument projednán“
Dokument byl projednán Radou MČ Praha 10 dne 23. 8. 2018.
„5) o sdělení, zda (a pokud ano, tak kdy a kým a v jaké podobě) byl Dokument schválen, příp. s
jakými změnami; v případě kladné odpovědi žádá Klient o zaslání příslušného dokumentu, kterým
byl Dokument schválen,“
Dokument nebyl nikdy schválen, byl pouze vzat na vědomí usnesením Rady MČ Praha 10 č. 638 ze
dne 23. 8. 2018 v předloženém znění, beze změn.
„6) o sdělení, z jakého důvodu Dokument nebyl Klientovi ze strany Úřadu k jeho žádosti ze dne 8.
září 2020 zaslán, když obsah Dokumentu nasvědčuje tomu, že se jedná o návrh na změnu usnesení
Zastupitelstva č. 16/43/2013 ze dne 29. dubna 2013.“
Žadateli byl přípisem povinného subjektu Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č.j. P10092881/2020 ze dne 21. 9. 2020 mimo jiné poskytnut dokument s názvem Usnesení ZMČ Praha 10 č.
16/43/2013 ze dne 29. 4. 2013. Předmětný dokument byl žadateli poskytnut bez jeho dalších návrhů
či změn tohoto usnesení, neboť návrhy či změny tohoto usnesení nebyly dosud žádným orgánem MČ
Praha 10 schváleny. Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/43/2013 ze dne 29. 4. 2013 byl
pouze Radou MČ Praha 10 vzat na vědomí. Kompetentním orgánem MČ Praha 10 ke schválení
prodeje nemovitého majetku je pouze Zastupitelstvo MČ Praha 10, nikoliv Rada MČ Praha 10.
Vzhledem k tomu, že dosud Zastupitelstvo MČ Praha 10 neprojednalo ani neschválilo návrh na
změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/43/2013 ze dne 29. 4. 2013, nebyl žadateli poskytnut návrh na
změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/43/2013 ze dne 29. 4. 2013.
V místních podmínkách zdejšího úřadu je vrcholným orgánem pro přijímání změn usnesení
Zastupitelstva MČ Praha 10 pouze Zastupitelstvo MČ Praha 10. Vzhledem ke skutečnosti, že
Zastupitelstvu MČ Praha 10 dosud nebyl předložen, tudíž ani projednán a schválen návrh na změnu

usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/43/2013 ze dne 29. 4. 2013, vyhodnotil povinný subjekt, že Dokument
nespadá pod otázku č. „7) zaslání usnesení Zastupitelstva č. 16/43/2013 ze dne 29. dubna 2013,
včetně návrhů na změnu tohoto usnesení a včetně případných přijatých změn tohoto usnesení.„
žádosti žadatele ze dne 8. 9. 2020, vedené povinným subjektem pod č.j. P10-092881/2020.
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
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