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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9

Sokolovská 324/14
- v ,

180 49 Praha 9
VIZ rozdelovmk

Spis. zn.:

C.j.: MCPO9/O46244/2019/OSM/Sur V Praze dne: 14. 10. 2019

Vyřizuje: Ing. Goller E-mail: surovskah@p9.mepnet.cz

Telefon: 283 091 221 Internet: http://www.praha9.cz

Telefon-ústředna: 283 091 111

Poskytnutí informace

Městská část Praha 9 (dále jen „povinný subjekt“), jako věcně a místně příslušný orgán podle

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím (dále jen

„zákon“), ve mmmm
—(dálejen„ža ate a ,o 1n ormace, era yla doručena ne . . ,

V návaznosti na rozhodnutí Hlavního města Praha, Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru

kontrolních činností, Oddělení právních činností a organizačních agend, č. j. MHMP 1920725/2019,

sp. zn. S-MHMP 1329290/2019, ze dne 25. 9. 2019, žadatelce poskytuje V souladu s ustanovením §

14 odst. 5 písm. (1) zákona tyto informace:

1) Zastupitelstvo městské části Praha 9 ani Rada městské části Praha 9 nikdy neschválily

usnesení, kterým by byla převedena kompetence ke schvalování záměrů prodeje majetku na

grémium starosty.

2) Dle čl. 10 Organizačního řádu Městské části Praha 9 jsou členy grémia starosty vždy

starosta, uvolnění zástupci starosty, uvolněni radni, tajemník úřadu a uvolněný předseda

kontrolního výboru. Ke dni 7. 11. 2017 bylo složení grémia starosty následující:

Ing. Jarolím, Mgr. Portlík, Mgr. Vážanský, PaedDr. Horká, T. Holeček, M. Tuček,

Ing. Toman, M. Hanuš, JUDr. Těmínová, Ing. Doležal, Ing. Davídek

Grémium starosty bylo zřízeno Organizačnim řádem Městské části Praha 9; jeho jednotliví

členové nebyli jmenováni, jelikož se jeho členy staly na základě vzniku výše uvedených

funkcí.

Čl. 10 Organizačního řádu Městské části Praha 9 se žadatelce poskytuje formou přílohy.

3) Pravidla pro rozhodování, ve kterém konkrétním případě bude záměr prodeje majetku

schvalovat grémium starosty, neexistují, jelikož grémium starosty se nijak schvalovacího

procesu neúčastní. Grémium starosty pouze vyslovuje souhlas se zveřejněním záměrů.

4) Kopie zápisu z předmětného jednáni grémia starosty se vrámci bodu, který se týkal

zveřejnění záměru specifikovaného v bodě 4 žadatelčiny žádosti, žadatelce poskytuje

formou přílohy.
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Zároveň s poskytnutím výše uvedených a přiložených informací je žadatelce doručováno

rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

Ing. Stanislav Goller

pověřený vedením odboru správy majetku

 

Poskytnutí informací se doručuje:

I. žadatelka

II. spis
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