
Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9 — Vysočany

e—mail: podatelna—\ng/pfahaícz, posta@,prah39.cz

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod ném přístupu k informacím

Vážení.

dne 15.2.2019 jsem zemailové adresy surovskahíěšprahaícz obdržela elektronický dokument s

dopisem č.j. MCP09/095503/2019/OSM/Sur ze dne 15.2.2019 podepsaný lng, Stanislavem

Gollerem, pověřeným vedením odboru správy majetku, v němž mi byly částečně poskytnuty

informace vyžádané v mojí žádosti ze dne 17.12.2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k infonnaoím.

V tomto sdělení je v odpovědí k bodům 5 a 6 uvedeno „() prodeji rozhodovalo grémium Mammy

dne 7.11.20] 7 a dále zastupitelslvo Městské části Praha 9 usnexem'm dne 12. 12.201“ 7“

Timlo Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zodpovězení

následujících otázek a o zaslání následujících dokumentů, a to v elektronické podobě na moji níže

uvedenou emailovou adresu.

l) Kdy a kterým usnesením schválilo Zastupitelstvo či Rada MČ Praha 9 převod kompetencí ke

schvalování záměrů prodeje majetku na grémium starosty? Žádám o poskytnutí výpisu tohoto

usnesení a kopie všech materiálů předložených Zastupitelstvu či Radě společně snávrhem

tohoto usnesení.

2) Kdo byli členové grémia starosty, které dne 7.1 1201? schválilo záměr prodeje pozemků_

Kým a kdy bylo toto grémium zřízeno a kým a kdy byli

tito konkretni členové jmenováni? _„ádám o poskytnutí kopie jejich jmenovacího dekretu či

jiného dokumentu, na jehož základě byli jmenováni, a kopie dokumentu jímž bylo toto grémium

zřízeno.

3) Podle jakých konkrétních pravidel se řídí rozhodování, v kterém konkrétním případě bude

záměr prodeje majetku schvalovat grémium starosty a v kterém případě bude rozhodovat Rada

MČ či Zastupitelstvo MČ? Kdo a kdy tato pravidla navrhnul a schválil? Žádám o poskytnutí

kopie těchto pravidel a dokumentu, kterým byla tato pravidla schváleno.

4) Žádám o poskytnutí kopie všech materiálů, které byly předloženy členům grémia starosty

v souvislosti s návrhem na schválení záměru prodeje pozemků

_dne7.1 1.201 7 . Současně žádám o kopii zápisu z tohoto jednání grémia starosty

  

S pozdravem   


