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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 31. 1. 2017
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,
Rád bych se zeptal na dva dotazy související s areálem Gutovka:
1) kdy plánuje zastupitelstvo do programu odhlučnění kluziště Gutovka, a pokud to zatím není v plánu
(viz. předchozí odpověď na tento dotaz), jak můžu jako dotčený občan udělat něco proto, aby byl tento
bod na jednání zařazen?
2) Vzhledem k tomu, že instalace odhlučnění pravděpodobně souvisí s financemi a areál je financován
z veřejných peněz, prosím o zveřejnění hospodářských výsledků areálu – tzn. náklady: celkové náklady
na mzdy, a položkově náklady na údržbu jednotlivých sportovišť, a výnosy – pronájem restaurace,
sportovišť a pronájmu areálu na firemní akce. Případně prosím informaci, kde lze tyto údaje dohledat.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
k bodu 1)
K Vašemu dotazu, jak se může občan aktivně podílet na zařazení konkrétního záležitosti do programu
jednání zastupitelstva městské části, Vás odkazujeme na ustanovení § 8 písm. c) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění:
Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo „požadovat projednání určité záležitosti
v oblasti samostatné působnosti radou městské části nebo zastupitelstvem městské části; je-li žádost
podepsána nejméně 0,5 % občanů městské části, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději
do 60 dnů.“

k bodu 2)
K Vašemu dotazu ohledně pronájmu restaurace uvádíme, že Městská část Praha 10 obdržela v roce
2016 od společnosti Gastro Group Marina s.r.o., IČ 24822957, se sídlem Praha 2 – Vyšehrad, Rašínovo
nábřeží 44/2, PSČ 128 00, na základě uzavřené Smlouvy o nájmu nemovitosti a smlouvy o výpůjčce č.
2013/OMP/2199 ze dne 30. 8. 2013, nájemné za pronájem nemovitosti v dohodnuté výši 60.000,00 Kč
za každý kalendářní měsíc nájmu bez DPH.
Městská část Praha 10 uhradila v roce 2016 správci společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.,
IČ 27205703, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, na základě uzavřeného
Dodatku č. 1 ke smlouvě o správě areálu volného času - Gutova č. 2012/OMP/0652 ze dne 30. 3. 2012,
souhrnnou odměnu za poskytování služeb ve výši 360.000,00 Kč za každý kalendářní měsíc bez DPH.
Zároveň Vám sdělujeme, že ve zbytku žádosti bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
z důvodu neexistence požadovaných informací (ustanovení § 2 odst. 4 InfZ), které souběžně zasíláme
na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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