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Podání informace a odkaz na zveřejněnou informaci 

 

Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 28.9.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

v níž žádáte mimo jiné také poskytnutí informace: zaslání zakládacích dokumentů, 

souvisejících listin (dokumentů měnících organizační strukturu a personální obsazení) 

účetních závěrek a rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Kotelna Lihovarská s.r.o., sídlo: 

Sokolovská 1252/230, Libeň, 190 00 Praha 9. 

 

Podle ust. § 6 předmětného zákona mohou povinné subjekty místo poskytnutí informace 

sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na 

internetovou stránku, kde se informace nachází. 

 

V souladu s tímto ustanovením Vám sdělujeme, že požadované dokumenty uvedené pod 

bodem č. 3 Vaší žádosti jsou založeny ve sbírce listin v obchodním rejstříku a jsou veřejně 

dostupné na webových stránkách ministerstva spravedlnosti www.justice.cz., kdy po zadání 

IČ (25130820) nebo názvu subjektu (Kotelna Lihovarská s.r.o.), se v nabídce sbírka listin 

rozbalí veškeré Vámi požadované informace, uspořádané chronologicky, označené svým 

názvem, ve formátu PDF.  

 

Příjmy MČ Praha 9 od Kotelna Lihovarská, s.r.o. za období 1997 až 2017 byly získávány na 

základě faktur vystavených v souladu s příslušnými smlouvami o nájmu majetku uzavřenými 

mezi MČ Praha 9 a Kotelna Lihovarská, s.r.o. Předmětem pronájmu byl zejména nájem 

nebytových prostor v domě č.p. 2180 v Lihovarské ulici v Praze 9 ve výši cca 30-40 tisíc Kč 

ročně a podíl  ve výši 42,89% na pronájmu technologického zařízení plynové kotelny včetně 

rozvodných trub a ostatních souvisejících částí a příslušenství (příjem cca 400 000 Kč ročně). 

Výdaje MČ Praha 9 se týkaly oprav tohoto technologického zařízení ve výši 422 732,50 Kč. 

 

Proti vyřízení žádosti odkazem na zveřejněnou informaci můžete podat stížnost podle §16a 

citovaného zákona. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení 

tohoto oznámení (viz §16a odst.3 písm a) zákona). O stížnosti bude rozhodovat Magistrát hl. 

města Prahy, odbor kontrolních činností.  
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