Úřad městské části Praha 10
Odbor bytů a nebytových prostor

Handicap Fitness s.r.o

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-083183/2020
Vyřizuje linka: I. Hartmannová/232
V Praze dne:
19. 8. 2020
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 bytů a nebytových prostor obdržel dne
14. 8. 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:
„Dobrý den,
dle zákona 106 žádám o udání důvodu, proč nám nebylo vyhověno. Předem děkuji za odpověď.
jednatelka spol. Handicapfitness s.r.o.“
Protože vaše žádost o informaci byla doručena pod označením: “ RE: Vyrozumění o výsledku veřejné
nabídky na nájem nebytového prostoru - Handicap Fitness s.r.o.“ a díky tomu bylo povinnému
subjektu zřejmé, čeho se Vaše žádost týká, povinný subjekt Vás následně nevyzval k upřesnění
žádosti podle § § 14 odst. 5 písm. b) InfZ.
Vámi požadované informace Vám byly již zaslány nezávisle na poskytnutí této informace do Vaší
datové schránky přípisem „Vyrozumění o vyhodnocení veřejné nabídky“ č. j. P10-08070/2020 ze dne
12. 8. 2020, který Vám byl doručen dne 17. 8. 2020.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace znovu poskytujeme v následující
formě: elektronicky do datové schránky.
Důvodem neschválení Vaší nabídky Radou MČ Praha 10 v rámci veřejné nabídky vyhlášené v termínu
od 3. 2. 2020 do 23. 3. 2020 na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na nebytový prostor
č. 506,2, o celkové výměře 382 m2, v 1. NP domu č. p. 1461, v k. ú. Vršovice, ul. Vršovická, č. or. 64,
bylo nesplnění všech podmínek veřejné nabídky a to tím, že jste nedodali potvrzení o bezdlužnosti
z insolvenčního rejstříku.
Dále pak, Vámi nabídnutá cena 300 Kč/m2/rok byla nižší než minimální cena 1.350 Kč/m2/rok, která
byla vyhlášena veřejnou nabídkou a zároveň ani neodpovídala ceně dle bodu 5.3.3. Zásad
o hospodaření s nebytovými prostory svěřenými MČ Praha 10, kde je pro nebytové prostory
pronajímané v zájmu MČ, např. pro orgány státní správy, veřejnoprávní instituce, vzdělávací zařízení,
neziskové organizace apod., určeno nájemné ve výši 200 Kč/m2/rok.

Nad rámec poskytnuté informace Vám sdělujeme, že nebytový prostor je opětovně zveřejněn
k pronájmu, a to veřejnou nabídkou v termínu od 22. 7. 2020 do 10. 9. 2020 do 10 hodin. Další
informace
naleznete
na
internetových
stránkách
ÚMČ
Praha 10
na
odkazu:
www.praha10.cz/bydleni/pronajem-nebytovach-prostor.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Ing. Roman Březina

„otisk razítka“

vedoucí odboru bytů a nebytových prostor
„elektronicky podepsáno“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093
fax: +420 2
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

