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Zástupce starosty městské části

pro oblast ekonomickou, školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví

Semilská 43, Praha 9 — Kbely, PSČ 197 04

Te1./fax: 284080826, 284080824, 284080815, e-mail : ivana.sestakova©kbelymepnetcz

 

Č.j.: P19 2475/2014/OKS
V Praze dne 26.5.2014

Sp.zn.:

Vyřizuje:
 

Oživení, o.s.

Mgr. Martin Kameník

předseda sdružení

Muchova 13

160 00 Praha 6  
 

Zádost o informace

Vážení,

na základě Vaší žádosti o infomace, kterou jsme obdrželi 2. 5. 2014 týkající se Lidového

domu Vám sdělují následující :

V bodě a)

- Přikládáme sjetinu nájemného od roku 2002 do roku 2013, příloha č. 1 (5 listů

oboustranně),

— přikládáme sj etinu plateb za krátkodobý pronájem sálu a služby V roce 2011, příloha č.

2, 3 (po jednom listu),

— přikládáme sjetinu plateb dlouhodobého předplaceného nájmu do 9/2011 za sál,

uhrazených V roce 2006 a 2007, příloha č. 4 (oboustranný list),

- přikládáme sj etinu úhrad za obstarane' služby od roku 2002 do roku 2012, příloha č. 5

(7 listů oboustranně),

— přikládáme sj etinu vyúčtování telefonu za období 2003 až 2010, příloha č. 6 (4 listy

oboustranně),

— přikládáme sj etinu úhrad za provedené opravy a služby V roce 2010, příloha č. 7 (1

list),

- přikládáme sjetinu plateb za energie, vyúčtované v roce 2007 až 2012, příloha č. 8 (1

list)

V bodě b)

- přikládáme kopii nájemní smlouvy z 29. 5. 1998, příloha č. 9 (8 listů).

V bodě c)

— přikládáme kopii smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 1. 7. 1998, příloha č. 10 (4

listy),

v bodě d)

— přikládáme kopii smlouvy o dílo na zakázku Oprava s rekonstrukce Multifunkční sál

LD Kbely ze dne 16. 9. 2005, příloha č. 11 (15 listů), dále sjetinu zadávací



dokumentace na výše uvedenou zakázku z 1. 8. 2005, příloha č. 12 (4 listy) a

informaci o počtu obdržených nabídek : 4.

V bodě e)

- ohledně proj ektove' dokumentace Vás s ohledem na rozsah odkazujeme k nahlédnutí

na stavební úřad.

V bodě Í) zasíláme kopii stavebního povolení ze dne 29. 7. 2005, příloha č. 13 (2 listy

oboustranně).

V bodě g)

— zasíláme kopii kolaudačního rozhodnutí ze dne 17. 1. 2006, příloha č. 14 (2 listy

oboustranně.

Ostatní starší doklady s ohledem na §31 odst. 2) písm b) zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

v platném znění, nejsou k dispozici.

S pozdravem

  

  

Ivana Šestáková
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