
4 „tagže/„cf „gf/fc x, ,_<' zac/?;

Me? Mafia»;

(“
l/

7»

o
f
“

N
i

3

< m :
:
_
—

-
'

"
.
‘
\

f
\

f
p
s
,

Městská část Praha 19

Datovou schránkou

V Praze dne 30. dubna 2014

Věc: Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás

dovolujeme požádat o níže specifikované informace týkající se Lidového domu (dům č.p. 244, postavený na

pozemku St.č. 867/1, 867/2, katastrální území Kbely, ulice Toužimská), dálejen „Lidový dům".

a) seznam plateb přijatých i poukázaných od roku 1998 do dnešní doby mezi Městskou částí Praha 19 a

společností SONB—EXPRES, IČ: 63980053, a to jak z titulu nájemní smlouvy, tak z titulu smlouvy o

obstarání věci, popřípadě jiných uzavřených smluv, v rozsahu: částka, plátce faktury, právní titul platby,

datum přijetí či poukázání platby.

b) Smlouva o smlouvě budoucí nájemní na užívání nebytových prostorv domě č.p. 244, ze dne 29.5. 1998

c) Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu na MČ P19 ze dne 1. 7. 1998 (převod Lidového domu

z majetku státu)

d) Informace k zakázce „Oprava a rekonstrukce Multifunkčního sálu Lidový dům Kbely" a to období realizace

veřejné zakázky, kopie smlouvy se zhotovitelem včetně příloh a dodatků, zadávací dokumentaci k veřejné

zakázce, informaci o počtu obdržených nabídek na realizaci veřejné zakázky

e) Projektovou dokumentaci_(týkáse rekonstrukce Lidového domu)

f) Kopii Stavebního povolení na rekonstrukci Lidového domu

g) Kopii Kolaudační rozhodnutí na rekonstrukci Lidového domu.

Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této Žádosti na

adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je—li to možné, žádáme o přednostně

poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové schránky: ntauv78,

popř. na e-mailovou adresu poradna©oziveni.cz.

Za poskytnutí informací předem děkujeme.

 

Oživení, o. 5.

Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení

Informace o žadateli:

Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00

Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00
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