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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 16.2.2018 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, v následujícím znění:
„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádáme Úřad městské
části, (dále jen „povinný nebo MČ“) o sdělení následujících informací týkající se provozu a
případném dohledu nad farmářskými, tematickými, vánočními apod. trhy ve vaší městské části
za roky 2015, 2016 a 2017.
1)

Jaké trhy (na tržišti, v tržnici, na tržním místě) a jak často (kolikrát do roka) se
pořádají na území vaší MČ?

2)

Kdo je jejich pořadatelem (organizátorem)?

4)

Vybírá MČ od pořadatelů nájemné? Jaká je ve smlouvě vymezená nájemní plocha?
Uveďte u jednotlivých pořadatelů cenu za kalendářní rok včetně uvedení, zda je cena
včetně anebo bez DPH.

5)

Vybírá městská část od pořadatelů poplatek za zábor veřejného prostranství? Uveďte
u jednotlivých pořadatelů cenu za m2 a také zda je cena včetně anebo bez DPH.

6)

Poskytla MČ subvence či dotace pořadateli, a pokud ano, uveďte kdy a v jaké výši a
to včetně nefinančních plnění (např. bezplatný pronájem stánků apod.)?

7)

Pokud MČ pořádala farmářské trhy ve vlastní režii, žádáme o předložení výsledku
hospodaření rozpadem na jednotlivé položky.

8)

Žádáme o předložení kopií smluv mezi MČ a pořadatelem.“

K uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
V letech 2015, 2016 a 2017 se pořádaly na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 15 pouze
farmářské trhy, a to na Veronském náměstí během roku 2016. Tyto trhy se konaly vždy v
úterý celkem 23 krát.
Pořadatelem uvedených farmářských trhů byl pan Josef Dušátko, IČ: 48098612.
sídlo: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
pracoviště: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 19-2000719399/0800
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
http://www.praha15.cz

tel.: +420-281 003 111

fax: +420-274 864 756

IČO : 00231355

DIČ: CZ00231355

Nájemné bylo stanoveno v nájemní smlouvě ze dne 27.10.2015 ve výši 1 000,- Kč za jeden
den konání farmářských trhů. Celkem pořadatel zaplatil nájemné ve výši 23 000,- Kč.
Ostatní stánkový prodej byl vždy individuální a jednorázový. U těchto stánkových prodejů
platí žadatel za pronájem místa 10,- Kč/m2/den. Seznam míst na území hlavního města Prahy,
na kterých se mohou konat trhy, je obsažen v příloze č. 1 nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy,
kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství za účelem prodeje zboží byl vybírán ve
všech případech v souladu se zákonem č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 1 této
vyhlášky).
MČ Praha 15 neposkytla žádné subvence ani dotace v souvislosti s konanými trhy.
MČ Praha 15 nepořádala trhy ve vlastní režii.
Smlouvu o nájmu č. SML-2015-10215 ze dne 27.10.2015 Vám zasíláme v příloze této
odpovědi. Upozorňujeme, že ve smlouvě jsou v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, anonymizovány osobní
údaje.

S pozdravem
OTISK RAZÍTKA
Mgr. Aleš Cejnar, MPA
tajemník Úřadu městské části Praha 15
(podepsáno elektroniky)

Příloha: dle textu

sídlo: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
pracoviště: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 19-2000719399/0800
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
http://www.praha15.cz

tel.: +420-281 003 111

fax: +420-274 864 756

IČO : 00231355

DIČ: CZ00231355

