Úřad městské části Praha 10
odbor bytů a nebytových prostor

Adresát

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-132459/2017
Vyřizuje linka: 421
V Praze dne: 22. 12. 2017
Poskytnutí informace na žádost podanou podle § 51 odst. 3 písm. c) ve spojení s § 87 odst. 3 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 20 .11. 2017
Vaši stížnost podanou ve smyslu § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se řešení Vaší žádosti o informace ze dne 24. 10. 2017, podané
ve smyslu § 51 odst. 3 písm. c) ve spojení s § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
Tímto Vás informujeme, že ÚMČ Praha 10 obdržel dne 14. 12. 2017 rozhodnutí MHMP ze dne 13. 12.
2017, vedené pod č. j. MHMP 1942149/2017, kterým bylo zdejšímu úřadu přikázáno, aby řádně vyřídil
Vaši výše zmíněnou žádost v bodě 2, týkajícím se poskytnutí kompletního seznamu veřejných zakázek
malého rozsahu za období 1. 1. 2015 – 30. 9. 2017 v datovém formátu xls. z ÚMČ Praha 10 užívaných
databázových systémů. ÚMČ Praha 10 informace požadované v bodě 2. žádosti, shromáždil a
v přílohách tohoto dopisu Vám zasíláme kompletní seznam veřejných zakázek malého rozsahu za
období 1. 1. 2015 – 30. 9. 2017 v datovém formátu xls.
Pro úplnost uvádíme, že body 1. a 3. žádosti ze dne 24. 10. 2017 byly vyřízeny dne 8. 11. 2017. Rovněž
je třeba uvést, že m.č. Praha 10 od 1.7.2016 zveřejňuje dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru
smluv, všechny smlouvy a objednávky, jestliže výše hodnoty jejich předmětu je 50 000 Kč bez DPH nebo
vyšší, a od 1.4.2012 zveřejňovala smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena přesáhla
500 000 Kč bez DPH na platném profilu zadavatele.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Mgr. Tomáš Staněk
pověřený vedením odboru bytů a nebytových prostor
„podepsáno elektronicky“
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