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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 21.3.2014
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:
Žádám o sdělení následujících informací a zaslání dokumentů,které se k nim vztahují:
- smlouva o pronájmu prostor na Kubánském náměstí k provozování farmářských trhů mezi
ÚMČ Praha 10 a PRAHA 10 Majetková
- přehled nákladů a výnosů z provozu tržiště za rok 2012 a 2013
- cena za pronájem stánku v majetku ÚMČ či Praha 10 Majetková
- cena za pronájem stanoviště bez stánku
- počet dnů v uplynulých letech, ve kterých byly trhy provozovány
- počet mimořádných akcí spolupořádaných ve spolupráci s ÚMČ, resp. PRAHA 10 Majetková
za uplynulé 2 roky
- výše příspěvků z rozpočtu městské části na tyto mimořádné akce

K Vašim dotazům uvádíme následující:
Ad 1)

Smlouvu o zajištění provozování Farmářských tržišť na území Praha 10 a o poskytování
služeb mezi Městskou částí Praha 10 a společností PRAHA 10-Majetková a.s. přikládáme
v příloze č. 1.

Ad 2)

Náklady a výnosy společnosti PRAHA 10 – Majetková a.s. v souvislosti s farmářskými trhy
v roce 2012 činili:
náklady ... 1.474.737,71 Kč
výnosy .... 2.791.830,69 Kč
výsledek ... 1.317.092,98 Kč
Přehled nákladů a výnosů za rok 2013 bude možné poskytnout až po 30.6.2014.
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Ad 3) a 4) Cena za pronájem 20 stánků v majetku m.č. Praha 10 dle Smlouvy o zajištění provozování
Farmářských tržišť na území Praha 10 a o poskytování služeb se společností PRAHA 10 –
Majetková a.s. (viz. Příloha č. 1) činí 35.000 Kč za rok. Cena za pronájem prodejního
stanoviště (není závislá na skutečnosti, zda si nájemce přiveze svůj stánek či nikoliv) přímo
farmářům od PRAHA 10 – Majetková, a.s. se váže na prodávaný sortiment a v průměru
činila za roky 2012 a 2013 616,64 Kč za 1 tržní den.
Ad5)

V roce 2012 bylo provozováno 119 tržních dnů a v roce 2013 bylo provozováno 126
tržních dnů

Ad 6) a 7) Městská část Praha 10 nespolupořádala v posledních dvou letech při farmářských trzích
žádné akce se společností Praha 10 Majetková a.s. PRAHA 10 – Majetková a.s. neobdržela
z rozpočtu m.č. Praha 10 žádné příspěvky na mimořádné akce při farmářských trzích.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky na Vámi uvedenou adresu foi+request-770-13f49f6c@infoprovsechny.cz
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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