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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 28. 4. 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:
„Vážení, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s § 51
odst. 3 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, žádám o těchto dokumentů:
- usnesení RMČ č. 236 z 23.2.2011 včetně důvodových zpráv a všech jejich příloh
- informací nebo zpráv o stavu obhospodařovaného majetku podaných společností Key Investments
od uzavření Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů do 31.3.2011 a to jak měsíční
informace podané společností Key Investments na základě článku IV. Odst. 6 Smlouvy o
obhospodařování investičních nástrojů tak jakékoliv další zprávy a informace, které si MČ v daném
období vyžádala.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky prostřednictvím Vaší datové schránky a to formou níže uvedeného textu a příloh k němu
připojených.

k bodu 1) Vaší žádosti:
Usnesení RMČ č. 236 z 23.2.2011 Vám zasíláme jako Přílohu č. 1 tohoto přípisu.
K Vašemu požadavku na zaslání důvodových zpráv a všech jejich příloh souvisejících s usnesením RMČ
č. 236 ze dne 23.2.2017 uvádíme, že není možné tyto poskytnout. Výše zmíněné usnesení bylo Radou
přijato na základě ústní informace. Žádný písemný materiál k tomuto usnesení, tedy ani důvodové
zprávy nebo přílohy, tak nebyl zpracován. Z tohoto důvodu tak bylo současně vydáno rozhodnutí o
odmítnutí této části žádosti podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení § 2 odst. 4 InfZ, které je Vám zasíláno
současně s tímto přípisem prostřednictvím Vaší datové schránky.

k bodu 2) Vaší žádosti:
Vámi požadované Zprávy o stavu obhospodařovaného majetku podaných společností Key Investmenst
Vám zasílám jako Přílohu č. 2 tohoto přípisu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
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