104. Žádost o poskytnutí informace – detailní vyúčtování Reprezentačního plesu Prahy 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – předložení detailního vyúčtování Reprezentačního plesu
Prahy 1, který se uskutečnil dne 20.04.2018 v Paláci Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1,
podrobný popis prodaných vstupenek (k jakým stolům s číselným označením byly vstupenky
prodány, v jakém počtu, a to s rozdělením pro Velký sál, pro Malý sál, příp. další vstupenky,
např. na tzv. „stání“. Za jakou částku tyto vstupenky byly prodány, tj. částka za vstupenku dle
cenové kategorie+částka celková), kde a kým se vstupenky prodávaly.
Celkový počet pozvaných hostů.
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ – žádost je obsahově
shodná s I-87/18, která byla odmítnuta z důvodu zneužití práva na informace. Vzhledem ke
společnému působení obou žadatelů a zcela shodně formulované žádosti se povinný subjekt
domnívá, že pro posouzení zneužití práva na informace je třeba dvě osoby považovat za
propojené.
Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí, které bylo postoupeno nadřízenému orgánu –
Magistrátu hl. m. Prahy – § 16 odst. 2 InfZ.
(žádost byla podána dne 29.05.2018, rozhodnutí - odmítnutí dne 12.06.2018, odvolání dne
18.06.2018, postoupeno MHMP dne 26.06.2018 – řeší Oddělení právní, kontroly a stížností
ÚMČ Praha 1)
105. Žádost o poskytnutí informace – předložení počtu bytů ke dni 30.04.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Předložení počtu bytů (v majetku MČ Praha 1 + ve svěření od HMP) s rozdělením, a to ke dni
30.04.2018.
1. Celkový pročet bytů určených pronájmu.
2. Počet bytů s pronájmem na dobu neurčitou.
3. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 2 určených pro privatizaci.
4. Celkový počet bytů s pronájmem na dobu určitou.
5. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených pro sociální bydlení + jejich soupis (adresa,
katastrální území, dispozice plocha, t. č. volný či obsazený).
6. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených pro preferované profese + jejich soupis
(adresa, katastrální území, dispozice plocha, t. č. volný či obsazený).
7. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených jako byty služební + jejich soupis (adresa,
katastrální území, dispozice plocha, t. č. volný či obsazený).
8. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených pro jiné než sociální bydlení + jejich soupis
(adresa, katastrální území, dispozice plocha, t. č. volný či obsazený).
9.Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 tzv. vysoké kategorie + jejich soupis (adresa,
katastrální území, dispozice, plocha, t. č. volný či obsazený).
10. Počet domů s pečovatelskou službou + jejich adresy, seznam s jednotlivými počty bytů
s dispozicí, plochou, zda byt je t. č. volný či obsazený.
11. Počet ubytoven + jejich adresy, seznam s jednotlivými počty ubytovacích prostor, vč.
informace, zda se jedná o prostory, zda t. č. volné či obsazené.
12. Počet bytů pro azylanty + jejich soupis (adresa, katastrální území, dispozice, plocha, zda
t. č. volný či obsazený).
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ – žádost je obsahově
shodná s I-88/18, která byla odmítnuta z důvodu zneužití práva na informace. Vzhledem ke
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společnému působení obou žadatelů a zcela shodně formulované žádosti se povinný subjekt
domnívá, že pro posouzení zneužití práva na informace je třeba dvě osoby považovat za
propojené.
Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí, které bylo postoupeno nadřízenému orgánu –
Magistrátu hl. m. Prahy – § 16 odst. 2 InfZ.
(žádost byla podána dne 29.05.2018, rozhodnutí - odmítnutí dne 12.06.2018, odvolání dne
18.06.2018, postoupeno MHMP dne 26.06.2018 – řeší Oddělení právní, kontroly a stížností
ÚMČ Praha 1)
106. Žádost o poskytnutí informace – detailní rozpis realizovaných plateb v oddělení
vnějších vztahů od 01.01.2018 do 22.05.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Předložení detailního rozpisu realizovaných plateb v oddělení vnějších vztahů, a to od
01.01.2018 do22.05.2018, s rozpisem – částka, kdy byla platba realizována, komu, za co, na
základě jakého titulu (objednávka, smlouva aj.).
2. Předložení detailního rozpisu opodstatněných, avšak dosud nezrealizovaných plateb v
oddělení vnějších vztahů, a to od roku 2010 do 22.05.2018, s rozpisem – částka, komu, za
co, na základě jakého titulu (objednávka, smlouva aj.), důvod nezrealizované platby (např.
platba není dosud splatná, aj.)
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ – žádost je obsahově
shodná s I-101/18, která byla odmítnuta z důvodu zneužití práva na informace. Vzhledem ke
společnému působení obou žadatelů a zcela shodně formulované žádosti se povinný subjekt
domnívá, že pro posouzení zneužití práva na informace je třeba dvě osoby považovat za
propojené.
Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí, které bylo postoupeno nadřízenému orgánu –
Magistrátu hl. m. Prahy – § 16 odst. 2 InfZ.
(žádost byla podána dne 29.05.2018, rozhodnutí - odmítnutí dne 12.06.2018, odvolání dne
18.06.2018, postoupeno MHMP dne 26.06.2018 – řeší Oddělení právní, kontroly a stížností
ÚMČ Praha 1)
107. Žádost o poskytnutí informace – kopie dopisu, který stavební úřad Praha 1 zaslal
Velvyslanectví Etiopské federativní demokratické republiky
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – kopie dopisu, kterým stavební úřad Praha 1 informoval
Velvyslanectví Etiopské federativní demokratické republiky se sídlem v Berlíně a Ministerstvo
zahraničních věcí, že pohybem v domě č. p. Pod Bruskou 136, Praha 1 mohou být ohroženy
osoby na zdraví a životě a dům je neobyvatelný.
Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady nákladů – § 17 odst. 1 InfZ, náklady
dosud nebyly uhrazeny.
(žádost byla podána dne 31.05 .2018 a oznámení dne 11.06.2018 – řešil Odbor výstavby
ÚMČ Praha 1)
108. Žádost o poskytnutí informace – náklady a rozsah tisku za roky 2015, 2016, 2017
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - rozsah tisku za roky 2015, 2016, 2017:
1. Celkové náklady na nakupování papíru A4, gram. 80g/m a počet takto nakoupených listů –
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suma a jednotlivé roky.
2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis
spotřební materiál bez papírů a tonerů)- suma za jednotlivé roky.
3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren multifunkčních
grafických zařízení.
6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro
realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren
či multifunkčních grafických zařízení.
7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení
evidovaných nebo pronajatých k 31.12.2015 a k 31.12.2016 a k 31.12.2017.
8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12.2015
a k 3.12.2016 a k 31.12.2017.
9. Sdělte totožnost hlavního dodavatele papíru, tiskáren a tonerů, jak byl vybrán.
rok

náklady papír

náklady tiskárny

papír A4, gramáž 80 gr
2015

počty

tiskárny a
multifunkční
zařízení

121 532,40 Kč

tonery, cartige
1 719 925,00
489 462,00 Kč
Kč

356 345,00 Kč

54 895,28 Kč

2016

379 436,64 Kč

549 939,10 Kč

9 414,18 Kč
368 213,00 Kč
1 186 114,00
Kč

2017

252 433,83 Kč

1 365 926,00
Kč

1 044 674,00
Kč

dodavatel
počet tiskáren a
papír
grafických zařízení
258

tiskárny

Elpax s.r.o.

DIGITAL COPIERS
s.r.o.
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

servis, údržba
opravy
413 706,00 Kč

počet
specializovaný počet papírů uživatelů
SW a HW pro A4,balíky, 1 využívajícíc
tisk
1ks á 500 ks tiskáry
0,00 Kč

1500

323

4750

384 646,00 Kč

0,00 Kč

5040

312

320 511,00 Kč

0,00 Kč

3130

317

tonery

DIGITAL COPIERS
s.r.o.
SOFTMARKET, spol.
s r.o.
řešeno průzkumem trhu a objednávkama
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333

350

MAKRO Cash &
Carry ČR s.r.o.

DIGITAL COPIERS
s.r.o.

SOFTMARKET, spol.
s r.o.
KANTE ZK s.r.o.
DIGITAL COPIERS
s.r.o.
řešeno průzkumem trhu a objednávkama
MAKRO Cash &
DIGITAL COPIERS DIGITAL COPIERS
Carry ČR s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
řešeno průzkumem trhu a objednávkama

(žádost byla podána dne 04.06.2018 a vyřízena dne 19.06.2018
hospodářská správa ÚMČ Praha 1)

–

řešilo Oddělení

109. Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentů kolaudačních souhlasů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Kopie dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny Vinárna U Sudu, Vodičkova 677/10, Praha 1 (suterén objektu).
2) Kopie dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny Hostinec Hloupý Honza, Školská 1736/12, Praha 1 (suterén objektu).
3) Kopie dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny RODEO Školská, Školská 1325/16, Praha 1(suterén objektu).
4) Kopie dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny CAFÉ KOLÍBKA, Řeznická 1891/10, Praha 1 (suterén objektu).
Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady nákladů – § 17 odst. 1 InfZ, náklady
byly uhrazeny a požadované kopie poskytnuty.
(žádost byla podána dne 06.06.2018, oznámení dne 22.06.2018, vyřízeno dne 26.06.2018 –
řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
110. Žádost o poskytnutí informace – smlouva o nájmu garáže parc. č. 366/2, k. ú. Nové
Město, obec Praha
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Poskytnutí nebo zveřejnění smlouvy o nájmu garáže, parc. č. 366/2, k. ú. Nové Město, obec
Praha, kterou Městská část Praha 1 spravuje – s kým je smlouva uzavřena, jaké jsou sjednané
podmínky nájmu a jaká je sjednaná cena nájmu, zda bylo provedeno výběrové řízení a jakým
způsobem byl nájemce vybrán.
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 11 odst. 1 písm. b) a § 15 InfZ – na
pozemku parc. č. 366/2, k. ú. Nové Město, obec Praha se žádná garáž nenachází.
(žádost byla podána dne 07.06.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 18.06.2018 – řešil Odbor
technické a majetkové správy - oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)

