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V Praze dne 16. 2. 2018

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tazatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na:

— prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky;

— dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu a územních samospráv;

— dohled nad dodržováním principu rovnosti před zákonem, zejména při správě státu a územních samospráv;

— prosazování opatření vedoucích k omezování prostoru pro korupci a klientelismus při správě státu a územních samospráv;

— vyvolávání tlaku veřejnosti, poskytování podpory takovému tlaku, jeho koordinace a uplatňování s cílem dosahovat pozitivních změn ve shora

naznačených oblastech.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Úřad městské části, (dále jen „povinný nebo MČ“) o sdělení následující

informací týkající se provozu a případném dohledu nad farmářskými, tematickými, vánočními apod. trhy ve vaší městské části za roky 2015, 2016 a

2017.

1) jaké trhy (na tržišti, v tržnici, na tržním místě) a jak Často (kolikrát do roka) se pořádají na území vaší MČ?

2) kdo je jejich pořadatelem (organizátorem)?

4) vybírá MC od pořadatelů nájemné? Jaká je ve smlouvě vymezená nájemní plocha? Uveďte u jednotlivých pořadatelů cenu za kalendářní rok

včetně uvedení, zda je cena včetně anebo bez DPH.



5) Vybírá městská část od pořadatelů poplatek za zábor veřejného prostranství? Uveďte u jednotlivých pořadatelů cenu za m2 a také zda je cena

včetně anebo bez DPH.

6) Poskytla MČ subvence či dotace pořadateli, a pokud ano, uvedte kdy a v jaké výši a to včetně nefinančních plnění (např. bezplatný pronájem

stánků apod.)?

7) Pokud MČ pořádala farmářské trhy ve vlastní režii, žádáme o předložení výsledku hospodaření rozpadem na jednotlivé položky.

8) Žádáme o předložení kopií smluv mezi MČ a pořadatelem.

Kromě bodu 7 a 8 lze informace možno poskytnout formou vyplnění následují tabulky. Hodnoty v ní zde uvedené jsou pouze ilustrativní. Tabulka ve

formátu MS Excel je též přílohou této žádosti.

 

 

 

 

 

 

 

  

výše nájemného

zaplaceného

pořadatelem ve výše zaplaceného

počet plocha prospěch MČ poplatku za zábor popis dotace placeného MČ ve prospěch

kde se trh trhů do trhu (cena v Kč (cena v Kč včetně pořadatele, pokud možno včetně ceny v Kč

rok druh pořádal roka pořadatel trhu (m2) včetně DPH) DPH) včetně DPH

750 000

2015 farmářský Náměstí farmářů 35 Pořadatel s.r.o. 100 Kč 3 500 Kč dotace na rozvoj 500 000,-Kč

75 000

2015 velikonoční Náměstí farmářů 1 Pořadatel s.r.o. 100 Kč 100 Kč

165 000

2015 vánoční Náměstí farmářů 2 Pořadatel s.r.o. 100 Kč 200 Kč

780 000

2016 farmářský Náměstí farmářů 36 Pořadatel s.r.o. 100 Kč - Kč odpuštěn poplatek za zábory ve výši 3 600 Kč

80 000

2016 vánoční Náměstí farmářů 1 Pořadatel s.r.o. 100 Kč 100 Kč

Nový pořadatel 850 000

2017 farmářský Náměstí farmářů 36 sro 100 Kč 3 600 Kč bezplatný pronájem stánků

Nový pořadatel 85 000

2017 vánoční Náměstí farmářů 1 sro 100 Kč 100 Kč        
 

 
Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Preferujeme doručení informací pouze

elektronicky. Adresa pro doručování je elektronická adresa info©kverulant.org. Informaci požadujeme jako právnická osoba: Kverulant.org o.p.s., IC

28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem Vojtěchem Razimou—Žádost je digitálně podepsána.
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