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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní,
dne

12.06.2019 obdržel Magistrát hlavmho města Prahy Vaši Žádost ze dne 1 1.06.2019

oposkytnutí infonnacc podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacim,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „1an“), o poskytnutí informace k bytovému domu

. (dále jen ,žádost“).
K Vaší žádosti & jednotlivým dotazům, jejichž formulace byla ponechána v původním znění bez

další úpravy, Vám sdělují následující:
Dotaz:
]. Kolik bylo v roce 2016 a v roce 2017 MHMP uzavřeno nájemních smluv s nájemci bytů,
které se nacházejí ve výše uvedených bytových domech dle pravidel usnesení Rady hl. m. Prahy
č, 2203 ze dne 19.11.2013. o způsobu uzavírání smluv o nájmu bytů v domech schválených k
prodeji po tcchnologicko—funkčních celcích?
Odpověď:
Nájemní vztah vzniká mezi nájemcem & obcí — hl. městem Prahou. zastoupenou při podpisu
nájemní smlouvy ředitelem Odboru bytového fondu Mag'mtrátu hl. m. Prahy, nikoli mezi
nájemcem a Magistrátem hl. m. Prahy, který je toliko jedním z orgánů obce a jako takový nemá
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právní subjektivitu. Dle tohoto usnesení Rady hl. m. Prahy bylo ve výše uvedených domech

uzavřeno celkem 20 nájemních smluv.
Dotaz:

1.1 Ke kterému dni byly dotčené nájemní smlouvy mezi MHM a nájemci bytů uzavřeny (v této
souvislosti žádám o uvedení jednotlivých dnů uzavření u každé z dotčených nájemních smluv)?
Odpověď:
Dotčené nájemní smlouvy byly uzavřeny dne 03.05.2017.
Dotaz:
2. Kolik bylo v roce 2015 a v roce 2016 MHMP uzavřeno nájemních smluv k bytům, ve výše
uvedených bytových domech, které byly zařazeny do Výběrového řízení na pronájem volných

bytů nacházejících se v domech navržených k prodeji po technologicko-funkčních celcích dle
pravidel uvedených v usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2698 ze dne 07.10.2014.

Odpověď:
V letech 2015 a 2016 bylo Hl. m. Prahou takto uzavřeno 27 nájemních smluv s vítězi
výběrových řízení na pronájem volného bytu.

S pozdravem
Ing. JosefTunkl

ředitel odboru
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