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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 27. 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:



kopie přihlášek do soutěže č. 802 na pronájem části nebytového prostoru č. 387/102 (pouze
část v 2. NP a sociální zařízení v 1. NP) včetně všech příloh,
hodnotící kritéria, jejich bodovou váhu a váhu jednotlivých hodnotících komisí u výše
uvedené soutěže,

informace požadujete zaslat v elektronické podobě do Vaší datové schránky.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v přiložených přílohách a v tomto rozsahu:
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Příloha č. 1 – závazná nabídka do výběrového řízení MČ Praha 7 o uzavření nájemní smlouvy na
nebytový prostor č. 387/102 – Altan Art,
Příloha č. 2 – závazná nabídka do výběrového řízení MČ Praha 7 o uzavření nájemní smlouvy na
nebytový prostor č. 387/102 – Klára Hájková, Naděžda Sheshukova,
Příloha č. 3 – závazná nabídka do výběrového řízení MČ Praha 7 o uzavření nájemní smlouvy na
nebytový prostor č. 387/102 – Lepší Praha 7 z.s.,
Příloha č. 4 – závazná nabídka do výběrového řízení MČ Praha 7 o uzavření nájemní smlouvy na
nebytový prostor č. 387/102 – Kolovratnikova,
Příloha č. 5 – závazná nabídka do výběrového řízení MČ Praha 7 o uzavření nájemní smlouvy na
nebytový prostor č. 387/102 – Zorya ,
Příloha č. 6 – bodové hodnocení uchazečů,
Příloha č. 7 – manuál k přidělování bodů,
Příloha č. 8 – záznam z jednání členů Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory,
Příloha č. 9 – vyhlášení „Záměru soutěže č. 802“,
Příloha č. 10 – zápis z jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7,

V souladu s předmětem Vaší žádosti o poskytnutí informace podle InfZ Vám sdělujeme, že Rada
MČ Praha 7 na 46. jednání, konané dne 10.07.2018, schválila usnesení č. 0545/18-R „Návrh na
řešení žádostí předložených prostřednictví Odboru majetku“, kdy Rada MČ Praha 7 souhlasí
(II./bod. č. 18) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části nebytové jednotky č. 387/102
(pouze část v 2. NP a sociální zařízení v 1. NP; ve zbylé části 1. NP se nachází prostory dětského
oddělení knihovny), s doporučeným účelem užívání jako kulturní centrum, o rozloze 143,7 m2,
v domě Milady Horákové 56/387, Praha 7, s fyzickou osobou nepodnikající paní Klárou Hájkovou,
a fyzickou osobou podnikající paní Naděždou Sheshukovou, IČO:05314747,
za nájemné 17.400,-Kč/měsíc/předmět nájmu (1.453,-Kč/ m2/rok), na dobu
určitou 7 let, nejpozději do 31.07.2025, v souladu s doporučením členů Komise pro majetek, bytové
a nebytové prostory č. 390/18-KMBN ze dne 11.06.2018 a zápisem z jednání Kulturní komise ze
dne 27.06.2018, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 63 týdnů
od usnesení Rady MČ Praha 7, současně upozorňuje (VI./bod č.1) budoucí nájemce části nebytové
jednotky č. 387/102, v domě Milady Horákové 56/387, Praha 7, paní Kláru Hájkovou a paní
Naděždu Sheshukovou, že jakákoliv případná sleva z nájemného, o kterou požádali v rámci závazné
nabídky, může být udělena pouze zpětně, po řádném provedení předem odsouhlasených prací.
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V souladu s ustanovením § 8a InfZ s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou veškeré poskytnuté informace ve
vztahu k osobním a citlivým údajům anonymizované.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 věty druhé InfZ povinný subjekt zveřejňuje doprovodnou
informaci k poskytnutým informacím (vzhledem k množství a rozsahu) s tím, že požadované
informace byly poskytnuty podle výše uvedených příloh.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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