


 

 

 

 

 

I. 

 

Žadatel se tímto obrací na nadepsaný správní orgán jakož povinný subjekt podle § 2 odst. 1 

zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu i k informací (dále jen „ZoSPI“) s touto 

 

ž á d o s t í 

o 

p o s k y t n u t í  i n f o r m a c í  p o d l e  ZoSPI 

 

 

II. 

 

Žadatel žádá o poskytnutí následujících informací: 

 

1. Kopii zřizovací listiny a smlouvy o výpůjčce ze dne 1. 10. 2009 uzavřených mezi 

Městskou částí Praha 13 a Fakultní základní školou PedF UK, Mezi Školami 2322, 

IČO: 61385531 a veškeré jejich případné dodatky. 

 

2. Kopie všech smluv uzavřených mezi Fakultní základní školou PedF UK, Mezi Školami 

2322, IČO:61385531 a SPORTOVNÍ KLUB AKTIS PRAHA, z.s., se sídlem Jaroslava Foglara 

1335/12, Praha 5, 155 00, IČO: 70838984 a veškeré jejich případné dodatky; 

 

3. Informaci, kdy byly smlouvy uvedené výše v odst. 2 doručeny Městské části Praha 13 

ze strany Fakultní základní školou PedF UK, Mezi Školami 2322, IČO: 61385531, a kdy 

byly tyto smlouvy předložené radě Městské části Praha 13 a jakými usneseními rady 

Městské části Praha 13 byly tyto smlouvy projednány; 

 

4. Kopie průvodníků nebo obdobných úředních záznamů ke smlouvám uvedeným výše 

v odst. 2, které zaznamenávají nakládání s danými listinami v rámci Úřadu městské 

části Praha 13. 

 

 

S úctou, 

 

V Praze dne 8. dubna 2021     

     

    

 

  

 





ly znečitelněny údaje mající povahu obchodního tajemství. 
V bodě (odstavci) 3 je informace poskytnuta v podobě «Soupisu všech smluv (o nájmu pros- 
toru sloužícího k podnikání)», který je přílohou tohoto rozhodnutí, obsahující dostupné údaje 
s tím, že (dílčí) informaci, kdy byly smlouvy Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, 
Praha 13, Mezi Školami 2322 se Sportovním klubem Aktis Praha, z.s. výše uvedenou školou 
doručeny Městské části Praha 13 nelze poskytnout, neboť jí Městská část Praha 13 nedispo- 
nuje. V tomto rozsahu se tedy žádost o poskytnutí informace odmítá. 
V bodě (odstavci) 4 žádosti nemohlo být žadateli vyhověno, neboť průvodní listy (spolu s dů- 

vodovou zprávou a přehledem smluv 〈o nájmu prostoru sloužícího k podnikání〉 škol s 3. sub- 
jekty s uvedenými vybranými údaji jako jejich přílohami) daného bodu jednání Rady městské 
části Praha 13) coby jedinými interními dokumenty zaznamenávajícími nakládání s předmět- 
nými smlouvami v rámci Úřadu městské části Praha 13 nejsou aktuálně z technických důvo- 
dů dostupné (pro období od listopadu 2011 do školního roku 2017/18) nebo jsou již ve fyzic- 
ké podobě uloženy v Archivu hlavního města Prahy (pro období od září 2000 do října 2011) 
nebo nejsou relevantní (pro období od školního roku 2017/18 do školního roku 2020/21). 
V této části se tedy žádost o poskytnutí informace odmítá. 

 
 
 

Poučení o odvolání 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona ve spojení s ustanovením 
§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvo- 
lání. Odvolání se podává Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím odboru školství Úřadu 
městské části Praha 13 do 15 dnů ode dne jeho doručení. 

 
 
 
V Praze, 4. 5. 2021 

 
Mgr. Jan ŠAFIR 

vedoucí odboru školství 
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