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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 14.02.2020
Vážený pane inženýre,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 14.02.2020 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše
žádost obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto po zaevidování
na podatelně ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí informace o tom, kolik bylo nabídek, v jaké cenové výši
nabídky byly na nebytový prostor o výměře 112,5 m2 v objektu krytého bazénu na koupališti Kraví
hora, nacházející se ve 2. nadzemním podlaží budovy kryté haly. Uvedené prostory jsou tvořeny
barem o výměře 22,8 m2, odbytovým prostorem o výměře 45,9 m2 a galerií o výměře 43,8 m2.
Informace jste požadoval za období, které je u tohoto nebytového prostoru dvouleté, a to od 1. ledna
2016 do 31. prosince 2017 a od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019.
K Vaší žádosti sdělujeme následující informace. Za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017
byly doručeny dvě nabídky uchazečů, a to společnosti Balneo Trade, s.r.o. s nabídkovou cenou za
rok bez DPH ve výši 360.000,- Kč a Tomáše Horvátha s nabídkovou cenou za rok bez DPH:
60.000,- Kč. Za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 byla doručena jedna nabídka, a to
společnosti Balneo Trade, s.r.o. s nabídkovou cenou za rok bez DPH ve výši 360.000,- Kč.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
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