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Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne

MCP20 023530/2022lOHSIISin Bc. Martina Siničaková 11.10.2022

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106l1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím

Vawe—
Městská část Praha 20 obdržela dne 10. 10. 2022 Vaší žádost o poskytnuti informaci dle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 10. 2022 (dále

jen „Zádost") s následujícími požadavky:

Sdělení výše měsíčního nájmu, roční inflace, délky nájemní doby, po kterouje nemovitost pronajata, termín,

kdy končí nájemní vztah, poslední schválené dodatky ke smlouvám k uvedeným nebytovým prostorům a

celkové částky, které byly uhrazeny za dané nemovitosti za poslední tři roky s uvedením každého roku

zvlášť.

1. budova bývalého špejcharu v ul. Na Chvalské tvrzi v Praze - Horních Počernicích, č. p. 858, která je

postavená na pozemku párč. č. 1987/6 v k. ú. Horní Počernice

2. bývalý „objekt koníren" Na Chvalské tvrzi č. p. 858, or. č. 9,10,11 - Horní Počernice, (tento objekt se

skládá ze tří částí - východního a západního křídla koníren a přilehlé budovy k západní části), na pozemku

parc. č. 1987/1 vk. ú. Horní Počernice

3. bývalá „márnice" na pozemku parc. č. 1989 a přilehlého objektu na pozemku parc. č. 1900 v areálu

Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice

4. bývala kovárna v areálu Chvalský zámek a přilehlých pozemků parc. č. 1987 a parc. č. 1990 v k. ú. Horní

Počernice

5. budova s č. p. 2325, orientační číslo 36, včetně jejich součástí a příslušenství, postavené na pozemku

parc. č. 786/106, vk. ú. Horní Počernice.

Požadované informace naleznete v tabulce, která ie přílohou tohoto přípisu.

Přílohy: 1. Tabulka

2. — 6. Poslední schválené dodatky

Ing. Zdeněk Vavruška

vedoucí odboru
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