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dne 31 1. 2022 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) Vaši žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve věci uzavření smlouvy s advokátní kanceláří
pana doktora (dále jen „žádost“).

K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám sděluji následující:

1) Na základě jakého usnesení Rady hl. m. Prahy či Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo
rozhodnuto, že je v zájmu hlavního města realizovat záměr soukromého investora, u
kterého není jasné, jestli se nejedná pouze o výnosné přístaviště pro provozovatele?

Nebylo přijato žádné rozhodnutí Rady hl. m. Prahy ani Zastupitelstva hl. m. Prahy.

2) Na základě jakého usnesení Rady hl. m. Prahy či Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo
rozhodnuto, že se hl. m. Praha zapojí do sporu soukromého investora s ministerstvem?

Nebylo přijato žádné rozhodnutí Rady hl. m. Prahy ani Zastupitelstva hl. m. Prahy, na
základě kterého by došlo k zapojení hl. m. Prahy do sporu soukromého investora
s ministerstvem. V dané věci je veden spor ve správním soudnictví mezi hlavním městem
Prahou a Ministerstvem kultury ČR. Podaná žaloba směřuje proti rozhodnutí ministra
kultury, který zrušil rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy
č. j. MHMP 354306/2019. Jedná se tak o hájení správnosti a zákonnosti rozhodnutí
Magistrátu hlavního města Prahy.
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3) Poskytnutí kompletního znění smlouvy mezi hl. m. Prahou a advokátní kanceláří pana
tak, jak byla uveřejněna v registru smluv spolu s datem jejího uveřejnění.

Mezi hl. m. Prahou a AK nebyla uzavřena žádná smlouva o poskytování
právních služeb v souvislosti s tzv. plovoucí lavičkou Václava Havla a proto nevznikly
hlavnímu městu Praze žádné náklady.

4) Sdělení čísla a znění usnesení hl. m. Prahy, kterým došlo ke zmocnění primátora Hřiba
či zástupce Magistrátu hl. m. Prahy k podpisu smlouvy s advokátní kanceláří pana

Mezi hl. m Prahou a AK nebyla uzavřena žádná smlouva v souvislosti s
tzv. plovoucí lavičkou Václava Havla, neexistuje proto ani žádné usnesení v této věci.

5) Pakliže výše zmíněná smlouva a usnesení není možné poskytnout z důvodu toho, že
neexistují, žádám o informaci, jestli tímto jednáním nedošlo k porušení péče řádného
hospodáře, porušení právních norem či poškození jména hlavního města Prahy.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti, kdy nebyla uzavřena s AK
žádná smlouva, nemohlo dojít v souvislosti s neexistencí
Zastupitelstva hl. m. Prahy, kterým by byla tato smlouva schválena, k porušení péče
řádného hospodáře, porušení právních norem ani poškození jména hlavního města
Prahy.

S pozdravem

Ing. Jiří Hoskovec
pověřený řízením odboru Kancelář primátora
podepsáno elektronicky
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