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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 2. 4. 2019 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,
Prosím o zaslání kontaktů (email+telefon) na členy dozorčí rady areálu Gutovka.
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:

.“

Vzhledem k tomu, že vymezení požadovaných informací bylo nesrozumitelné (areál Gutovka dozorčí
radu nemá), byl jste, podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, vyzván dne 8. 4. 2019 k upřesnění žádosti o
poskytnutí informací. Ještě téhož dne jste upřesnil a rozšířil svou žádost ve znění:
„Dobrý den děkuji,
ano, tím pádem se jedná o dozorčí radu Praha 10 Majetková, Prosím o kontakty na členy rady,
a informaci kdo je zodpovědný za dohled nad rozpočty / ekonomikou areálu Gutovka.“
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 dozorčí rady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. (dále jen DR), Vám
sdělujeme kontakty na jednotlivé členy:
předseda DR
- Ing. Ivan Mikoláš, tel. 267 093 569, e-mail: ivan.mikolas@praha10.cz
místopředseda DR - Ing. Arch. Martin Valovič, tel. 267 093 647, e-mail: martin.valovic@praha10.cz
členka DR
- Ing. Lucie Sedmihradská, tel. 267 093 228, e-mail: lucie.sedmihradska@praha10.cz

K žádosti o informaci, kdo je zodpovědný za dohled nad rozpočty/ekonomikou areálu Gutovka Vám
sdělujeme, že rozpočet je schválen MČ Praha 10 a kontrolu provádí MČ Praha 10 jako jediný akcionář
prostřednictvím 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

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

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

