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Odbor kultury a projektů
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V Praze dne:
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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 10 obdržela dne 19.12. 2013 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí informací, týkající se obsahu činností, rozpočtu a celkových mzdových a přidružených
nákladů odboru kultury a projektů.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme a sdělujeme
následující:
Odbor kultury a projektů vznikl rozhodnutím RMČ Praha 10 dne 25.11.2013 sloučením následujících
organizačních složek ÚMČ sloučením již stávajících pracovních pozic:
o
o
o
o

oddělení občanských aktivit, kultury, sportu, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů v
Kanceláři starosty
Oddělení projektů MČ Praha 10 v Kanceláři tajemníka
Koordinátor komunikace s občanskými sdruženími v Kanceláři starosty
Referentka pro grantová řízení v Odboru školství.

Změny jsou přínosem pro zefektivnění činností a především zvýrazní důležitost této oblasti, kde i
nadále bude pokračováno s aktivitami směřujícími k občanům MČ Praha 10 od momentu vítání
občánků po akce pro seniory.
Hlavními činnostmi odboru kultury a projektů jsou:
o

organizace nebo podílení se na organizaci kulturních, sportovních, volnočasových a
společenských akcí, volnočasových aktivit pořádaných MČ Praha 10 - organizace
výstav, koncertů pro seniory, soutěží pro MŠ a ZŠ, vítání nových občánků (cca 60
setkání ročně), zlaté, diamantové a platinové svatby, setkání jubilantů 90. a 95. letých
, komorní koncerty (10x ročně), výstavy v galerii v 5. patře aj.,

o

koordinace akcí většího rozsahu pro širokou veřejnost jakými jsou například „Jarní
slavnosti“, „Májové slavnosti“, „Hurá na prázdniny“, „Léto s desítkou“, „Dny Prahy
10“, „Vánoční trhy Prahy 10“ a mnoho dalších akcí,
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o

komunikace a koordinace se subjekty, kterým starosta nebo zástupci starosty udělil(i)
záštitu nad pořádanou kulturní, sportovní či volnočasovou akcí,

o

po technicko-organizační stránce zajišťuje mezinárodní spolupráci s partnerskými
městy,

o

zajišťování konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné oblasti státní správy
nebo samosprávy v rámci čerpání finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 (v
rámci grantového řízení MČ Praha 10) a fondů EU,

o

zajišťování správy provozovaných webových portálů MČ Praha 10

o

zajišťování koordinace akcí MČ Praha 10 s občanskými sdruženími

o

spolupráce při organizaci a realizaci krátkodobých a střednědobých projektových
záměrů MČ Praha 10, které svým obsahem zasahují do činnosti více odborů, např.
OSO, OŽD apod.

o

pořádání sportovních aktivit pro občany z m. č. Praha 10 (např. kurzy sebeobrany,
rekondičního cvičení, cvičení ve veřejném prostoru, kurzy Nordic Walkingu)

o

pořádání vzdělávacích aktivit (např. PC kurzy pro seniory, Senior akademie, projekt
z OPPA „Práce a rodina – jde to!“)

o

organizace aktivizační činnosti (např. kurzy trénování paměti)

o

zajišťování soutěží (např. Dvorek roku, Zásobník projektů – město na míru)

o

zajišťování anket (např. volba Dobrovolníka roku, Sportovce roku, anketa Pes Prahy
10)

o

organizace vlastivědných vycházek po území Prahy 10

o

zajišťování služby „Doprava zdravotně znevýhodněných osob a seniorů“

o

zajišťování fundraisingových aktivit

o

koordinace projektu „Společně měníme Prahu 10“

o

podílení se na provozu Střediska územního rozvoje

Odbor kultury a projektů se bude řídit schváleným rozpočtem, který schvaluje Zastupitelstvo MČ
Praha 10. Protože rozpočet na rok 2014 nebyl k dnešnímu dni schválen, nemůžeme Vám konkrétní
informace k rozpočtu sdělit. Po schválení bude rozpočet uveřejněn na webových stránkách MČ Praha
10.
Odbor kultury a projektů má k dnešnímu dni 20 zaměstnanců. Mzdový základ celého odboru činí v
součtu 506.390,- Kč/měsíčně. Celkové mzdové náklady, včetně odvodů (zdravotní a sociální pojištění)
činí v součtu 693.423,- Kč/měsíčně.
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Materiály Vám zasíláme v prodloužené lhůtě, dle vyrozumění ze dne 19.12.2013.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Pavla Čejková
povřena vedením odboru kultury a projektů

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

