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Věc: Odpověď na žádost o informace
Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2, jako povinný subjekt dle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržela dne 9. 7. 2018 Vaši žádost
o poskytnutí informací, která je evidována pod č. j. MCP2/136472/2018/.
Své požadavky jste ve shora označené žádosti specifikovala takto:
„Žádám o:
1) Platnou nájemní smlouvu s provozovatelem Restaurace Bastion Praha
č. p. 1751 k. ú. Nové Město. Včetně všech příloh.
2) Podle čeho byl provozovatel vybrán? K čemu má objekt sloužit? Prosím
o dokumenty k tomuto výběrovému řízení, pokud nějaké bylo.
3) Jaké byly skutečné konečné realizační náklady na stavební akci „Bastion“, tzn.
výstavbu restauračního zařízení společně s opravou s rekonstrukcí přilehlých
pozemků a historického opevnění (parc. č. 1433, 1432/1, 1432/3, 2462/1,
vše k. ú. Nové Město).
4) Kolik zaplatila Mč za pronájem (zápůjčku) na všechny kulturní akce, které zde
mč pořádala. Prosím o seznam všech akcí, které v Bastionu byly městskou
částí pořádány s částkami za pronájem za celou dobu existence Bastionu.
5) Prosím o nájemní smlouvu ke kuželně na adrese Horská 4A .parcelní číslo
1430/2.“
Na základě shora specifikované žádosti povinný subjekt k bodům 1 a 5 Vaší žádosti
v příloze zasílá naskenované anonymizované kopie nájemních smluv, včetně všech
dodatků.
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K dotazům zahrnutým pod bodem 2 Vaší žádosti povinný subjekt uvádí, že v souladu
se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zveřejnil na úřední desce záměr pronájmu prostor bastionu. Na tento záměr reagovaly
zasláním nabídky 4 subjekty. Nabídky byly vyhodnoceny ve vztahu ke zveřejněnému
záměru a následně byla věc předložena k rozhodnutí Radě městské části
s doporučením hodnotící komise. Rada městské části poté ve věci rozhodla
usnesením č. 477 ze dne 26. 7. 2011, kterým byl vybrán nájemce, a následně
usnesením č. 576 ze dne 31. 8. 2011, jímž bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy.
V příloze zasíláme anonymizované kopie záměru pronájmu, zápisu z jednání výběrové
komise a usnesení Rady městské části, kterým bylo rozhodnuto nájemci prostor
Bastionu. K otázce k čemu má objekt sloužit zasílá povinný subjekt v příloze
anonymizovanou kopii kolaudačního souhlasu č. j. OV/075069/2011/NOV ze dne
14. 10. 2011.
K dotazu uvedenému pod bodem 3 podané žádosti povinný subjekt sděluje, že
celkové náklady na realizaci Revitalizace Bastionu XXXI novoměstského opevnění
zahrnující stavební úpravy opěrné zdi, vnější schodiště, elektroinstalaci v parku,
mlatové cesty, zatravnění a zeleň a mobiliář činily 41 756 459,24 Kč.
Pokud se týká otázek uvedených pod bodem 4 žádosti, povinný subjekt sděluje, že
podle čl. V Dodatku č. 2 nájemní smlouvy ze dne 1. 9. 2011 byly prostory bastionu
současnému provozovateli restaurace pronajaty s tím, že městská část bude
oprávněna pořádat v pronajatých prostorách jedenkrát měsíčně kulturní a společenské
akce, aniž by nájemci hradila za užívání těchto prostor jakoukoliv platbu. Akce jsou
vždy veřejnosti předem představeny na internetových stránkách městské části
a vstupenky jsou pro zájemce zdarma k dispozici v sídle městské části. Městská část
tedy nepořádala v pronajatých prostorách žádnou kulturní či společenskou akci, která
by byla spojena s finančním plněním vůči nájemci za užití těchto prostor pro konání
akce.
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Přílohy:
1. Kopie nájemní smlouvy ze dne 1. 9. 2011 (bastion) vč. dodatků
2. Kopie nájemní smlouvy ze dne 9. 10. 2017 (kuželna) vč. dodatků
3. Kopie záměru s výzvou k podávání nabídek, kopie zápisu z jednání výběrové komise
a kopie usnesení Rady městské části č. 477 ze dne 26. 7. 2011
4. Kopie kolaudačního souhlasu č. j. OV/075069/2011/NOV ze dne 14. 10. 2011
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