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Sdělení k žádosti a výzva k úhradě nákladů
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, byla dne 05.09.2014 doručena Vaše žádost
o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost se týká informací
o nájmu nebytových prostor.
K jednotlivým bodům žádosti sděluji s odkazem na vyjádření Odboru bytového ÚMČ Brno-střed
následující:
1) Komise dislokační (dále „DK“) neprojednávala Vaši žádost o podnájem dne 31.03.2009, nýbrž
dne 06.01.2009. Zasedání DK dne 06.01.2009 probíhalo od 12:30 hod. a stanovisko DK
v předmětné věci bylo následující:
Usnesení 35/11: DK doporučuje RMČ souhlasit s podnájmem NP č. 103 na adrese Starobrněnská
15, užívaný nájemcem společností FONTÁNA BRNO s.r.o., IČ: 469 70 410 pro podnájemce s
předmětem činnosti - cestovní agenturou nebo případně s cestovní kanceláří, a to s dobou
podnájmu na dobu určitou do 31.3.2009 a zaplacením dluhu do 31.3.2009.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se hlasování, usnesení bylo přijato
Uvedené usnesení DK bylo předáno formou zpracovaného písemného materiálu na 66. zasedání
Rady MČ Brno-střed dne 14.01.2009.
4) K dotazu sděluji, že Odbor bytový ÚMČ Brno-střed nemá k dispozici žádost o souhlas
k podnájmu. Podnájem byl schválen přímo v samotné smlouvě o nájmu ze dne 31.10.1997 (čl. V.
odst. 5/ předmětné smlouvy). Smlouvu o nájmu zasílám v příloze.
Ke zjištění informací požadovaných pod body 2) a 3) je nutné prověřit obsah všech existujících
spisů týkajících se předmětného období, neboť povinný subjekt nedisponuje samostatnou evidencí,
z níž by bylo možné požadované informace získat. V souladu s ust. § 17 odst. 3 zák. č.
106/1999 Sb., Vás tímto vyzývám k úhradě nákladů ve výši 22.400 Kč. Uvedená částka vychází

-2z platného Sazebníku úhrad (viz příloha), oddíl 3. Osobní náklady - 150 Kč za jednu hodinu a
každou další započatou hodinu. Vyhledání požadovaných informací by znamenalo nutnost fyzicky
prověřit 896 spisů, přičemž odhadovaná doba na prověření jednoho spisu je cca 10 minut.
Předpokládaná doba k prověření všech spisů tedy činí 8.960 minut, tj. 149,3 hod. x 150 Kč =
22.400 Kč.
Uvedenou částku prosím uhraďte na
účet číslo: 43-8206670217/0100 (Komerční banka, a.s.)
variabilní symbol: 1000200002
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud do 60 dnů ode dne
doručení této výzvy požadované náklady neuhradíte, bude Vaše žádost odložena v části 2) a 3).
S pozdravem

Mgr. Tomáš Navrátil
pověřen vedením
odboru právního a organizačního

Smlouva o nájmu ze dne 31.10.1997
Sazebník úhrad

