Úřad městské části Praha 10

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

Vážená paní

P10-106662/2013
Mgr. Pipalová/563
27.9.2013

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 15.9.2013 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí informací týkajících se objektu č.p.669, na pozemku parc.č.8, v k.ú.Vršovice, v ulici
Holandská, č.o.1 ve znění:
1) Důvodové zprávy a další podklady k usnesení ZMČ č. 13/45/2012 a smlouvy uzavřené na základě
tohoto usnesení
2) Smlouvy uzavřené na základě usnesení RMČ č. 840 ze dne 28.8.2013.
3) Informace o průběhu rekonstrukce objektu „kino Vzlet“ (domu č.p.669 a pozemku parc.č.8, k.ú.
Vršovice)
4) V případě, že se plánuje rekonstrukce tohoto objektu i v dalších letech, informace o těchto
plánech
5) Informaci o očekávaném termínu kolaudace nebo otevření pro veřejnost“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
ad 1) Přikládáme důvodovou zprávu z materiálu, který byl předložen k projednání v ZMČ č. 13
konaného dne 5.11.2012 - Návrh na skončení nájmu a na vypořádání vzájemných sporných
závazků s nájemcem k objektu „Kino Vzlet“ (domu č.p. 669 a pozemku parc. č. 8, vše v k.ú.
Vršovice, v Praze 10 ul. Holandská), společností KLANG, s.r.o.
ad 2) Darovací smlouva se společností KLANG s.r.o. byla uzavřena.
ad 3) Informace o průběhu rekonstrukce objektu „Kina Vzlet“ je obsažena v důvodové zprávě ad
bod1).
ad 4) Je připravena studie na navržení nuceného větrání hlavního sálu polyfunkčního objektu Vzlet,
jejíž textovou část přikládáme – příloha č.3.
ad 5) Vzhledem k výše uvedeným informacím není v současné době možné termín kolaudace nebo
otevření objektu pro veřejnost konkretizovat.
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Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Mgr. David Ekstein
vedoucí majetkoprávního odboru

Přílohy:
1) Důvodová zpráva
2) Dohoda o skončení nájmu a o narovnání vzájemných závazků z nájemní smlouvy ze dne
14.2.2007
3) Textová část studie pro projekt vzduchotechniky
4) Darovací smlouva
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