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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 01. června 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 jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informací v souvislosti s budovou U Průhonu 38 a to:



soupis všech nákladů vynaložených od roku 2015 v souvislosti s budovou U průhonu 38
zejména na její výběr, pořízení, úpravy a zařízení
soupis všech od roku 2015 vznikajících detašovaných pracovišť (např. kanceláří,
kontaktních míst, archivů) nové radnice včetně nákladů zejména na jejich výběr, pořízení,
stavební úpravy a zařízení.

Informace požadujete zaslat v elektronické podobě do Vaší datové schránky. Do soupisu požadujete
dále uvést jak realizované výdaje, tak i výdaje očekávané, radou MČ schválené.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:
1) Příloha s označením „Radnice“ obsahuje náklady související přímo s pořízením a
rekonstrukcí budovy U Průhonu 38/1338, Praha 7. Upozorňujeme, že informace obsažené
v tomto souboru jsou rozdělené na celkem 3 záložky a to dle účetního členění v SW GINIS
– součet těchto tří záložek je v celkové výši 134 181 688,13 Kč.
Výdaje očekávané a schválené jsou ve výši 244 720 211,50 Kč a váží se k nové budově
radnice.
2) K Vašemu druhému dotazu uvádíme, že v souvislosti s novou radnicí vznikají níže uvedená
detašovaná pracoviště:
 U Průhonu 11/1493
náklady
11 968 020,72 Kč
 Umělecká 2/310
náklady
813 153,03 Kč
 Na Ovčinách 4/970
náklady
2 775 714,78 Kč
Bližší rozpis jednotlivých nákladů k uvedeným detašovaným pracovištím můžeme dodat.
Částky u detašovaných pracovišť obsahují i výdaje očekávané a chválené.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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