Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní

Váš dopis zn.:
Naše značka:
P10-029759/2018
Vyřizuje linka: 253
V Praze dne: 29. 3. 2018

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 15. 3. 2018 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:
„Vážená paní, vážený pane,
žádám tímto o sdělení informace, z jakého důvodu je již několik měsíců restaurace na Gutovce mimo
provoz (údajně z technických důvodů). A jakým způsobem se hledá nový nájemce? Probíhá již výběrové
řízení?
Dále mne, jako daňového poplatníka, zajímá hospodaření tohoto areálu. Na webu jsem informace
nenašla. Navíc na email poslaný a přečtený 5. 3. 2018 panem
nepřišla do dnešního dne žádná
odpověď.
Majetková, a.s. patří MČ Praha 10, proto je žádost o informace tohoto veřejného subjektu oprávněná.“

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 Vašemu dotazu, týkajícího se uzavření restaurace na Gutovce, sdělujeme následující. Restaurace je
i nadále řádně pronajata na základě smlouvy o nájmu nemovitosti a smlouvy
o výpůjčce č. 2013/OMP/2199 ze dne 30. 8. 2013 společnosti Gastro Group Marina s.r.o.,
(IČ: 24822957), a to na dobu určitou do 31. 8. 2018. Z tohoto důvodu také neprobíhá žádné výběrové
řízení na nového provozovatele restaurace.
Nynější provozovatel restaurace ji byl nucen neplánovaně v zimních měsících uzavřít z důvodu
nerentability provozu. Dle informací dostupných MČ Praha 10 od provozovatele restaurace by měl být
provoz restaurace obnoven v průběhu měsíce dubna či května.

K dotazu, týkajícímu se hospodaření areálu Gutovka sdělujeme, že dle sdělení společnosti
PRAHA 10 – Majetková, a.s. v současné době probíhá účetní audit společnosti PRAHA 10 – Majetková,
a.s., jehož výstupem bude Výroční zpráva holdingu PRAHA 10 – Majetková, a.s. za rok 2017,
jejíž obsahem je účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2017. V zákonem stanovené lhůtě bude
zveřejněna i výroční zpráva za kalendářní rok 2017, která bude k nahlédnutí v obchodním rejstříku
ve sbírce listin společnosti a dále bude dostupná na webových stránkách společnosti PRAHA 10 –
Majetková, a.s. www.majetkova.cz.
Ve věci odpovědi na Váš e-mail zaslaný dne 5. 3. 2018 sdělujeme, že MČ Praha 10 není znám obsah
tohoto e-mailu. Dále k tomuto uvádíme, že tato osoba není zaměstnancem MČ Praha 10, je
zaměstnancem společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.
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

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

