Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní
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Váš dopis zn.:
Naše značka:
P10-055757/2017
Vyřizuje linka: 253
V Praze dne: 29. 5. 2017

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 23. 5. 2017
Vaši žádosti 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,
dotaz ohledně hospodářských výsledků Gutovka byl zodpovězen jen částečně, prosím o doplnění
informací v těchto bodech:
a) výnosy z pronájmu areálu na firemní akce
b) Výnosy z pronájmu reklamních ploch
c) náklady na údržbu sportovišť – zde by mě konkrétně zajímaly náklady na výměny trávníku, to bude
pravděpodobně největší náklad
Tyto body byly v předchozím dotazu odmítnuty – znamená to, že tyto informace neexistují a že nejsou
nikde evidovány? Kde se dají dohledat / vyžádat?
Rád bych ještě doplnil o dotaz na plánovaný rozpočet na odhlučnění kluziště – v odpovědi je zmiňována
návratnost investice – u odhlučnění se počítá s návratností investice? Z jakého důvodu je náklad
na odhlučnění spojen s rekonstrukcí lanového parku? Kde je možné nahlédnout do tohoto plánovaného
rozpočtu, případně kde bude zveřejněn? (dle předchozí odpovědi se jedná o 3 mil korun na rekonstrukci
lanového parku a odhlučnění)“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu.

K bodu a)
Tržby za pronájem areálu na firemní akce: 1.120.704,65 Kč.
K bodu b)
Tržby z reklamních ploch: 116.895,10 Kč.

K bodu c)
V uplynulém roce nebyly obnovovány Vámi dotazované výplně sportovišť, tudíž nevznikly žádné
náklady s tím spojené.
K dotazu – tyto body byly v přechozím dotazu odmítnuty – znamená to, že tyto informace neexistují
a že nejsou nikde evidovány? Kde se dají dohledat / vyžádat?
Tyto dotazy v době Vašeho podání nemohly být zodpovězeny z důvodu neexistence požadovaných
informací. Nyní již jsou tyto informace známy, a proto Vám byly v této žádosti poskytnuty.
K dotazu – u odhlučnění se počítá s návratností investice?
S návratností investice při případném vybudování odhlučnění ledové plochy se počítá například se
snížením nákladů na chlazení plochy.
K dotazu – z jakého důvodu je náklad na odhlučnění spojen s rekonstrukcí lanového parku?
Náklad na odhlučnění ledové plochy a rekonstrukce lanového parku jsou v rozpočtu pro rok 2017
uvedeny pod jednou rozpočtovou položkou, a to jako investice v AVČ Gutova.
K dotazu – kde je možné nahlédnou do tohoto plánovaného rozpočtu?
Rozpočet je pravidelně zveřejňován po schválení Zastupitelstvem městské části Praha 10 na úřední
desce na webových stránkách MČ Praha 10 (www.praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet.aspx).

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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