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Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly, auditu a stížností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
detašované pracoviště
Dělnická 44a
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
16. února 2018/

NAŠE ZNAČKA
MČ P7
010145/2018

0

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737110416

PRAHA/DATUM
1. března 2018

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 16. února 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informace k otázkám týkající se provozu a případného
dohledu nad farmářskými, tematickými, vánočními apod. trhy v naší městské části za roky 2015,
2016 a 2017:
1. jaké trhy (na tržišti, v tržnici, na tržním místě) a jak často (kolikrát do roka) se pořádají na
území vaší MČ?
2. kdo je jejich pořadatelem (organizátorem)?
3. vybírá MČ od pořadatelů nájemné? Jaká je ve smlouvě vymezena nájemní plocha? Uveďte u
jednotlivých pořadatelů cenu za kalendářní rok včetně uvedení, zda je cena včetně anebo bez
DPH.
4. Vybírá městská část od pořadatelů poplatek za zábor veřejného prostranství? Uveďte u
jednotlivých pořadatelů cenu za m2 a také zda je cena včetně anebo bez DPH.
5. Poskytla MČ subvence či dotace pořadateli, a pokud ano, uveďte kdy a v jaké výši a to včetně
nefinančních plnění (např. bezplatným pronájem stánků apod.)?
6. Pokud MČ pořádala farmářské trhy ve vlastní režii, žádáme o předložení výsledku hospodaření
rozpadem na jednotlivé položky.
7. Žádáme o předložení kopií smluv mezi MČ a pořadatelem.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám v zákoně stanovené lhůtě požadované
informace poskytujeme:
Ad.1. Jaké trhy (na tržišti, v tržnici, na tržním místě) a jak často (kolikrát do roka) se pořádají na
území vaší MČ?
1. Vánoční trhy
 2016


1 x ročně – Strossmayerovo náměstí
1 x ročně – Řezáčovo náměstí – vánoční bazar
1 x ročně - Strossmayerovo náměstí
1 x ročně – Řezáčovo náměstí – vánoční bazar

2017

2. Farmářské trhy
 2017
náměstí
3. Bleší trhy
 2016
 2017

1 x za 14 dnů, ode dne 12.6.2017, dnem konání sobota – Řezáčovo

3 x za rok
8 x za rok

Podle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb., sbírky obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy,
přílohy č. 2, městská část Praha 7 nemá vymezené žádné veřejné prostranství jako tržiště.
Ad. 2. Kdo je jejich pořadatelem (organizátorem)?
1. Vánoční trhy
 2016 Strossmayerovo náměstí – MČ Praha 7
samotná realizace spol. WOOD-PROFI s.r.o.
2016 Řezáčovo náměstí – vánoční bazar - MČ Praha 7
Sousedský vánoční bazar pro místní obyvatele Prahy 7


2017 Strossmayerovo náměstí – MČ Praha 7
samotná realizace spol. WOOD-PROFI s.r.o.
2017 Řezáčovo náměstí – vánoční bazar - MČ Praha 7
Sousedský vánoční bazar pro místní obyvatele Prahy 7

2. Farmářské trhy
 2017 - spol. Archetyp, z.s.
3. Bleší trhy
 2016 – MČ Praha 7, komunitní bleší trh pro místní obyvatele Prahy 7
 2017 – MČ Praha 7, komunitní bleší trh pro místní obyvatele Prahy 7
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Ad. 3. Vybírá MČ od pořadatelů nájemné? Jaká je ve smlouvě vymezena nájemní plocha? Uveďte
u jednotlivých pořadatelů cenu za kalendářní rok včetně uvedení, zda je cena včetně anebo bez
DPH.
Ano.
Vymezená nájemní plocha ve smlouvě:
Řezáčovo náměstí – 300 m2
Strossmayerovo náměstí – max. 50 m2
Archetyp, z.s. – nájemné za předmět nájmu se sjednává smluvně a činí 300,-Kč/den/předmět
nájmu (1,- Kč/den/m2). Výše nájmu je osvobozena od DPH. Cena nájmu byla sjednána i v
souladu se smluvním ujednání, že případný zisk plynoucí z účelu nájmu bude poskytnut pro
účely charity – viz. smlouva č. 008/OMA/OT/2017, článek IV. bod 4.3(příloha č. 1) a dále
také podané informace v odpovědi k otázce č. 4.
Ad. 4. Vybírá městská část od pořadatelů poplatek za zábor veřejného prostranství? Uveďte u
jednotlivých pořadatelů cenu za m2 a také zda je cena včetně anebo bez DPH.
Archetyp, z.s. – v souladu s ustanovením § 4 odst. 1, věta poslední zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: „ Z akcí pořádaných na veřejném prostranství,
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.“ – smluvně
upraveno, že případný zisk plynoucí z účelu nájmu bude poskytován pro účely charity. Poplatek
za užívání veřejného prostranství se nevybírá. V případech, kdy je pořadatelem nebo
organizátorem akce vlastník (městská část Praha 7), poplatek za užívání veřejného prostranství se
nevybírá (§ 6 odst. 1 písm. c, Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb., vyhlášek hl. m. Prahy, ve
znění pozdějších vyhlášek).
Ad. 5. Poskytla MČ subvence či dotace pořadateli, a pokud ano, uveďte kdy a v jaké výši a
a to včetně nefinančních plnění (např. bezplatný pronájem stánků apod.)?
Vánoční trhy
 2016 Strossmayerovo náměstí – pořadatel MČ Praha 7
realizátor – partner spol. WOOD-PROFI s.r.o.
úhrada zajištění a dopravy 2 ks prodejních uzamykatelných dřevěných stánků
7 260,- Kč včetně DPH


2017 Strossmayerovo náměstí – MČ Praha 7
realizátor – partner spol. WOOD-PROFI s.r.o.
úhrada zajištění a dopravy 2 ks prodejních uzamykatelných dřevěných stánků
13 794,- Kč včetně DPH

Ad. 6 Pokud MČ pořádala farmářské trhy ve vlastní režii, žádáme o předložení výsledku
hospodaření rozpadem na jednotlivé položky.
Městská část Praha 7 ve vlastní režii nepořádala v uvedeném období žádné farmářské trhy.
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Ad. 7. Žádáme o předložení kopií smluv mezi MČ a pořadatelem.
V příloze Vám zasíláme požadované kopie smluv:
č. 1 – smlouva č. 0008/OMA/OT/2017 se společností Archetyp, z.s.
- s odkazem na Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0245/17-R ze dne
14.3.2017
- s odkazem na Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0467/17-R ze dne
23.5.2017
č. 2 – smlouva č. 101/OKS/2016 se společností WOOD-PROFI, s.r.o.
- s odkazem na Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 1068/16-R ze dne
25.10.2016
č. 3 – smlouva č. 58/OKS/2017 se společností WOOD-PROFI, s.r.o.
- s odkazem na Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0961/17-R ze dne
24.10.2017

S pozdravem
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu
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