
Městská část Praha — Libuš

Libušská 35/ 200

Praha 4 — Libuš

142 00

V Praze dne 16. 4. 2021

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/19995b., o svobodném přístupu

k informacím.

Vážený pane tajemníku,

prosím o upřesnění některých informací, které mi byly Vámi poskytnuty.

Navazuji na moji Žádost o poskytnutí informací doručenou na Úřad MČ dne 1.3. 2021 ( č.j.

689/2021).

1)

2)

3)

V 1.bodě žádostí jsem požadovala zaslání „intenzivní komunikace", jak bylo písemně

odpovězeno Zastupitelům na základě jejich požadavku ze zasedání Zastupitelstva, když se

dotazovali, jak postupovala MČ v případě otevření a provozování kavárny v majetku MČ,

K Vrtilce 317, P4.

Ve Vaší odpovědi bylo uvedeno, že komunikace proběhla na základě osobního jednání nebo

po telefonu. Rozumím správně, že tedy porušení smlouvy Váš úřad s nájemcem nijak písemně

neřešil?

Cituji 2 odpovědi městské části zastupitelům: „ Květen 2018 podepsán souhlas s užíváním

objektu společnosti Bikecliník"

Vyžádala jsem si tento souhlas a nyní citace z Vaší odpovědi na můj dotaz: „Souhlas nebyl

podepsán, byl odložen do doby předložení a schválení PD RMČ".

a) Komu tedy byla poskytnuta pravdivá informace? Mně nebo zastupitelům.

b) Kdy byl tedy skutečně souhlas podepsán?

Další můj dotaz směřoval k realizaci nových povrchů na pozemku č. 290/1.

Odeslal jste odpověď, že usnesením RMČ č. 197/2018 ze dne 30.7. 2018, byla schválena

objednávka na nové povrchy chodníků.

Ve Vaší odpovědi č.j. 977/2021 zveřejněné na webových stránkách, panu Štajnerovi uvádíte,

že bourací práce a výstavba komunikací pro pěší byla hrazena z rozpočtu MČ na základě

objednávky. Žádám tedy zaslání této objednávky a faktury, kterou byla tato objednávka

hrazena. Předpokládám, že součástí bude i specifikace chodníků, které byly společností

Eurovía na základě této objednávky rekonstruovány.

Dále v odpovědi panu Štajnerovi uvádíte, že zhotovení mlatových cest nebylo financováno

z rozpočtu městské části a nebyly součástí této objednávky. Chodníky vybudovala společnost

EMAP s.r.o. na své náklady. Proč mi na můj dotaz nebyla tato informace poskytnuta?



Žádám tedy zaslání schválení RMČ této „rekonstrukce chodníků" a nějaký písemný

dokument, kde došlo k uzavření této dohody o rekonstrukci chodníků mezi MČ a firmou

EMAP s.r.o.

4) K otevření kavárny v objektu K Vrtilce 317 došlo na konci dubna 2018 a teprve v květnu 2019

byla vydána kolaudace objektu a souhlas se změnou užívání. Celou tuto dobu MČ věděla, že

kavárna je zde provozována nelegálně bez povolení stavebního úřadu, bez kladného

stanoviska hygieny i hasičů, bez živnostenského oprávnění provozovatele na Hostinskou

činnost. V té době zde byla pouze firma EMAP s.r.o., která tato oprávnění neměla. Vše

vyplývá iz Vámi předložených dokumentů.

Proč tedy minimálně nebyl pozastaven na dobu dokud nebylo vše legalizováno veřejný

provoz kavárny? Pokud zde nějaká výzva proběhla, prosím o její zaslání a jak byla řešena.

5) Na Zastupitelstvu dne 21. 1. 2019 bylo vydáno Usnesení č.13/2019:

Zastupitelstvo MČ Praha -— Libuš ukládá Radě připravit a realizovat směrnici o postupu při

zadávání zakázek, které nemusí být podle zákona zadávány v zadávacím řízení (počet

oslovených dodavatelů, kritéria pro výběr vítězné nabídky apod.).

Žádám o zaslání této Směrnice.

6) Prosím o zaslání faktury od firmy Mann z prosince 2020 na výsadbu stromů v ulici

K Jezírkulčástka 15 598,- Kč) a informaci o přesných místech,. kam byly stromy vysazeny.

7) Prosím o zaslání faktury od firmy AQlK s.r.o. z prosince 2020 na Seč pole s úklidem

bioodpadu. Částka 42 405,- Kč. Žádám informaci kde přesně tato práce proběhla a vjakém

rozsahu.

Vaši odpověď prosím zaslat namail:—

S pozdravem

 

Mgr. Kateřina Tumová

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIB'UŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Ing. Jindřich Sochůrek . _.

tajemník
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Vážená paní

Mgr. Kateřina Tumová

 

Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

16. 4. 2021 1305/2021 pí Pichová, Bc.Borský 5. 5. 2021

Doručen 21. 4. 2021

Věc: Žádost o informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní magistra,

dovoluji si Vám zaslat odpověd na Vaší žádost ze dne 16. 4.2021, doručenou do datové schránky MČ

Praha-Libuš dne 21. 4. 2021, vedenou na ÚMČ Praha-Libuš pod č.j. 1305/2021, týkající se zaslání

informace dle zákona0. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.

K jednotlivým bodům žádosti podrobněji:

K bodu 1) Nájemce s MČ jednal, Rada MČ Praha-Libuš byla několikrát na osobní prohlídce a byla

informována s rozsahem stavebních úprav,

K bodu 2) souhlas nebyl podepsán, byl odložen do doby předložení a schválení PD RMČ Praha-Libuš,

ÚMČ Praha-Libuš nebyl informován, že pan starosta souhlas nepodepsal.

K bodu 3) V příloze zasíláme objednávku a fakturu na bourací práce a výstavbu nových chodníků spol.

Eurovia CS, a.s. Rozsah a typ rekonstruovaných chodníků je konkretizován V cenové nabidce, která je

součástí objednávky.

Za neúplnou odpověď se omlouváme, bylo Vám zasláno pouze usnesení RMČ, kterým byla schválena

objednávka na bouraci práce a výstavbu nových chodníků spol. Eurovia a.s.. Váš dotaz nebyl zřejmě

dobře pochopen. „Souhlas s realizací chodníků“ pro spol. EMAP s.r.o. Vám nyní zasíláme

K bodu 4) — realizace bohužel předběhla legislativu, na stavební úpravy spočívající V dispozičních

změnách v objektu není potřeba stavebního povolení, ani ohlášení, rozhodnutí o změně využití části

objektu začal ÚMČ Praha-Libuš řešit na jaře roku 2018, kdy mu byl znám rozsah kavárny. Bylo

doloženo vyjádření Hygienické stanice ze dne 27. 6. 2018, vyjádření Hasičského záchranného sboru ze

dne 29. 10. 2018. Dotčené orgány státní správy vydali kladná stanoviska bez podminek. Zákaz užívání

stavby odbor výstavby nevydal. Nájemce řádně platil nájem, MČ Praha-Libuš neměla důvod provoz

kavárny blokovat.

K bodu 5) Směrnice o zadávání veřejných zakázek je v příloze

K bodu 6) Faktum od firmy Mann na výsadbu stromu v parku K Jezírku spolu s mapkou s vyznačením

stromu přikládáme



K bodu 7) Faktum od firmy AQIK na seč pole s úklidem bioodpadu spolu se zakreslením sečené plochy

přikládáme.

Ing Jindřicl !oclurel |

ta'emník ÚMČ Praha-Libuš

S pozdravem

  


