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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 28. prosince 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 ve věci:
v minulém volebním období platil dokument „Manuál pro členy Komise pro majetek, bytové a
nebytové prostory k přidělování bodů při výběrovém řízení na nebytové prostory“, zveřejněný na
https://ww.praha7.czwp-content/uploads/2017/11Manu%C3A1/
k p%C5%99id%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD bod%C5%AF NBP.pdf.
Podle informací na https://www.praha7.cz/radnice/voleni-zastupci-mistni-samospravy/rada-mcpraha-7/komise/ již tato komise v tomto volebním období neexistuje.
Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí
následujících informací:
1. Které komise nebo jiné orgány převzaly agendu Komise pro majetek, bytové a nebytové
prostory?
2. Jaká jsou pravidla pro vyhodnocování došlých nabídek těmito komisemi nebo jinými
orgány?

Informace požadujete poskytnout elektronicky.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme:
1. Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0812/18-R ze dne 20.11.2018 byla zřízena Majetková komise,
jež navazuje na Komisi pro majetek, bytové a nebytové prostory.
https://www.praha7.cz/radnice/voleni-zastupci-mistni-samospravy/rada-mc-praha-7/komisepraha-7/majetkova-komise-rady-mc-praha-7/ .
2. Majetková komise se při hodnocení došlých soutěžních nabídek na volné nebytové prostory řídí
Pravidly MČ Praha 7 pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory v rámci veřejné
soutěže, které byly schváleny usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0845/18-R ze dne 27.11.2018.
https://www.praha7.cz/wp-content/uploads/2018/11/PRAVIDLA_NBP_2018.pdf
nebo též
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/nebytove-prostory/pronajmy/ .

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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