Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

Vážená paní

SZ P10-115168/2014
Čejková/511
29.8.2014

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a projektů, obdržel dne
1.11.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění :
žádám o informace týkající se nákladů na Dny Prahy 10 konané 1. – 10.10.2014. Konkrétně vedle
celkové částky žádám o rozpis cen těchto akcí:
- zahajovací koncert, Hamr
žádám též o smlouvu či fakturu s těmito účinkujícími: Kamil Střihavka, Monkey Business,
moderátor celého dne
- Quern – tradiční skotská hudba, Divadlo MANA
- Vernisáž výstavy Česko a Slovensko v umění, Galerie 10, Čechovo nám.
- Koncert pro seniory CSOP Zvonková
- Výstava: Praha 10 – Ráj českého fotbalu
- Koncert pro všechny – Helena Vondráčková – KD Barikádníků (žádám též o smlouvu či fakturu
s paní Vondráčkovou)
- Koncert pro všechny – V. Špinarová – KD Barikádníků (žádám též o smlouvu či fakturu s paní
Špinarovou)
- Koncert pro seniory DS Sněženková
- Den zdraví a dětský den , Gutovka
- Koncert pro seniory CSOP Sámova
- Sportovní hry seniorů DS Rektorská
- Den otevřených dveří v ZŠ
- Pásmo inscenačního čtení Obrázky ze starých Vršovic, Divadlo MANA
- Turnaje ZŠ o pohár starosty, SK Slavia Praha
- Pohádková cesta, Heroldovy sady
- Staročeské trhy na Čechově náměstí
- Vršovický koláč, Kubánské nám.
- Koncert v kostele sv. Václava, Čechovo nám.
- Turnaj SŠ v beach volejbale o pohár starosty, Hamr Záběhlice

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
Celková částka za akce, konané 1. – 10.10.2014, v rámci projektu Dny Prahy 10, činí 2.527.134,- Kč.
Pro upřesnění uvádíme, že celková částka zahrnuje i dílčí akce, na něž jste poskytnutí informací
nežádala.
Z Vámi požadovaných akcí, na které žádáte poskytnout informace, se v rámci projektu Dny Prahy 10
1. – 10.10. 2014 konaly tyto:
Zahajovací koncert, nikoliv však na Hamru, ale
v Galerii 10
Sportovní hry seniorů – DS Malešice
Turnaje o pohár starosty – fotbal a
přehazovaná, SK Slavia Praha
Staročeské trhy, nikoliv na Nám. Svatopluka
Čecha, ale na Kubánském náměstí
Pohádková cesta v Heroldových sadech
Koncert pro všechny – Helena Vondráčková –
KD Barikádníků
Den zdraví na Gutovce, nikoliv však i dětský
den
Koncert pro seniory - CSOP Sámova ve
společenské místnosti
Koncert pro seniory - CSOP Zvonková
Koncert pro seniory - DS Sněženková
Koncert pro seniory - DS Rektorská

9.900,- Kč
79.450,- Kč
170.820,- Kč
152.900,- Kč
91.550,- Kč
228.500,- Kč
275.950,- Kč
9.900,- Kč
9.200,-Kč
9.900,- Kč
13.200,- Kč

Níže uvedené akce MČ Praha 10 v daném období nepořádala, proto se jedná o neexistující informaci,
kterou nelze ze strany povinného subjektu poskytnout. Z tohoto důvodu je vydáno Rozhodnutí o
odmítnuti části žádosti. To bylo zasláno do Vaší datové schránky.
• Zahajovací koncert Dnů Prahy 10 – V návaznosti na tuto akci nemůže povinný subjekt
poskytnout smlouvy a faktury s panem Kamilem Střihavkou, skupinou Monkey Business,
jelikož jmenovaní na uvedené akci neúčinkovali. Rovněž nelze poskytnout smlouvu ani
fakturu s moderátorem akce. Předmětnou akci moderovala zaměstnankyně povinného
subjektu v rámci pracovní náplně. Žádná mimořádná smlouva na moderování akce uzavřena
nebyla.
• Quern – tradiční skotská hudba, Divadlo MANA – Takovouto akci povinný subjekt v roce 2014
nepořádal.
• Vernisáž výstavy Česko a Slovensko v umění, Galerie 10, Čechovo nám. – Takovouto akci
povinný subjekt v roce 2014 nepořádal.
• Výstava Praha 10 – Ráj českého fotbalu – Takovouto akci povinný subjekt v roce 2014
nepořádal.
• Koncert pro všechny – Helena Vondráčková – KD Barikádníků – V rámci této akce nemůže
povinný subjekt poskytnout smlouvu ani fakturu s uvedenou umělkyní, jelikož takovými
doklady nedisponuje.

• Koncert pro všechny – V. Špinarová – KD Barikádníků – Takovouto akci povinný subjekt v roce
2014 nepořádal a tudíž ani nedisponuje smlouvami či fakturami s uvedenou umělkyní.
• Den otevřených dveří v ZŠ – Takovouto akci povinný subjekt, v rámci projektu Dny Prahy 10,
v roce 2014 nepořádal.
• Vršovický koláč - Takovouto akci povinný subjekt, v rámci projektu Dny Prahy 10, v roce 2014
nepořádal.
• Pásmo inscenačního čtení Obrázky ze starých Vršovic, Divadlo Mana – Takovou akci povinný
subjekt v roce 2014 nepořádal.
• Koncert v kostele sv. Václava, Čechovo nám. – Takovouto akci povinný subjekt, v rámci
projektu Dny Prahy 10, v roce 2014 nepořádal.
• Turnaj SŠ v beach volejbale o pohár starosty, Hamr Záběhlice – takovouto akci povinný
subjekt, v rámci projektu Dny Prahy 10, v roce 2014 nepořádal.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě elektronicky na email:

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Pavla Čejková
pověřena vedením odboru kultury a projektů

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

