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Odbor hospodaření s majetkem

MHMPXPC90959

Oddělení využití a správy objektů

.

.

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

29.8.2019

lng. Andrea Štěpánková

Č. j.:

236 002 386

MHMP 1840102/2019

Počet listů/příloh: 1/0

Sp. zn.:

Datum:

S-MHMP 1780621/2019

11.09.2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 29.8.2019 byla doručena prostřednictvím datové Zprávy Magistrátu hlavního města Prahy,
(dále jen „MHMP“), žádost označená ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ve spolupráci se společností Technická správa
komunikací hl.m. Prahy, a.s. (dálejen „TSK HMP“) Vám poskytujeme následující informace:
-

-

-

uzavírání nájemních smluv na pronájem pozemků za účelem umístění reklamního zařizení
schvaluje Rada hl.m.Prahy & po obdržení kladných pravomocných rozhodnutí příslušných
správních úřadů. TSK HMP v tuto chvíli neuzavírá nájemní smlouvy na umístění reklamních
zařízení o rozměrech nad ] m2.
nájemné ze smluv uzavřených za hl. město Prahu jc hrazeno přímo na účet hl. města Prahy.
Hlavní město Praha má plný přístup do systému a účetnictví, které pro něj TSK HMP
zajišťuje. Odboru účetnictví jsou měsíčně předávány účetní závěrkové sestavy. Čtvrtletně
jsou TSK HMP předávány odboru HOM MHMP rozbory hospodaření s vyčíslením výnosů
& stavů nedoplatků za typy pohledávek.
TSK HMP spravuje majetek dle Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších
činností ajcjich dodatků v platném znění.
TSK HMP neeviduje uzavřenou platnou nájemní smlouvu s=

S pozdravem

Ing. Jan Rak
ředitel odbom
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