Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

Vážený pan
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23.10.2017

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 7. 10. 2017 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
(dále jen,,InfZ“), o poskytnutí informací v následujícím znění:
„Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vás žádám o:
·
poskytnutí celkového plnění objednávky č. OMP/1351/2017 vystavené dne 18. 8. 2017
s termínem dodání 6. 10. 2017 v částce 423.500 Kč vč. DPH na „právní posouzení odpovědnosti orgánů
Městské části Praha 10 – kauza KEY INVESTMENTS, a.s.“ u AK RHK s.r.o.,
·
sdělení důvodů, které vedly příslušné orgány MČ Praha 10 k vystavení této objednávky, resp.
služby.
Link
na
uvedenou
objednávku
přikládám:
<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3005818>.

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3005818

Odpověď prosím zaslat pouze na emailovou adresu:
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši e-mailovou adresu formou textu a přílohy k tomuto přípisu.
1) Ohledně první části Vaší žádosti bylo, v souladu s § 11 odst. 1 písm. b) InfZ (podkladová informace
pro jednání orgánu povinného subjektu), vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
(§ 15 odst. 1 InfZ), které Vám povinný subjekt souběžně zaslal na adresu Vašeho trvalého pobytu.
2) Sdělení důvodů, které vedly příslušné orgány městské části Praha 10 k vystavení této objednávky,
resp. služby, je obsaženo v důvodové zprávě k materiálu k usnesení Rady městské části Praha 10
„Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS a.s. na základě
smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů“, který byl projednán na 14. schůzi RMČ Praha 10
dne 20. 7. 2017. Tuto důvodovou zprávu Vám zasíláme v příloze.

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
„elektronicky podepsáno“

„otisk razítka“

Příloha: Důvodová zpráva k materiálu č. j. P10-073801/2017
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