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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
Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 29.1.2014 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 poskytnutí smluv uzavřených mezi městskou částí Praha 10 a
společností CLANROY, a.s. vztahujících se k výběrovému řízení na prodej volných bytových jednotek
formou elektronické aukce – X. včetně poskytnutí smluv či jiných dokumentů týkajících se práv
městské části Praha 10 k bankovnímu účtu č. 2107930557/2700.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
1) V příloze č. 1 Vám zasíláme Smlouvu o zajištění prodeje bytových jednotek formou výběrového
řízení s elektronickou aukcí č. 2013/OMP/1955, uzavřenou mezi městskou částí Praha 10 a
společností CLANROY, a.s.
2) Jednou z podmínek městské části Praha 10, kladených na poskytovatele elektronických aukcí byla
podmínka, že veškeré převody finančních prostředků z vázaných účtů těchto poskytovatelů, na které
budou účastníci výběrových řízení skládat peněžní jistoty coby důkaz vážného zájmu o koupi volné
bytové jednotky, budou možné pouze se souhlasem určené osoby z městské části Praha 10. Proto
statutární orgány poskytovatelů elektronických aukcí měly povinnost zřídit dispoziční právo
s podpisovým vzorem k vázaným účtům pro tuto určenou osobu s tím, že jakýkoliv příkaz k převodu
finančních prostředků z vázaných účtů byl podmíněn podpisem zástupce poskytovatele elektronické
aukce (vlastníka účtu) a podpisem určené osoby za městskou část Praha 10.
V souladu s výše uvedeným Vám v příloze č. 2 zasíláme usnesení Rady městské části Praha 10 č. 469
ze dne 2.5.2013, týkající se ustanovení osob s dispozičním právem k vázaným účtům poskytovatelů
elektronických aukcí v rámci výběrových řízení na prodej volných bytových jednotek. Smlouvu či jiný
dokument k bankovnímu účtu č. 2107930557/2700 městská část Praha 10 nemá k dispozici neboť
zřízení bankovního účtu s výkonem dispozičního práva jménem městské části Praha 10 k vázaným
účtům byla povinností poskytovatele výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek
s elektronickou aukcí – X. v souladu s uzavřenou Smlouvou o zajištění prodeje bytových jednotek
formou výběrového řízení s elektronickou aukcí č. 2013/OMP/1955, viz. příloha č. 1.
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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 odboru majetkoprávního
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