Úřad městské části Praha 10
Kancelář starosty

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

P10-025052/2016
K. Vávrová/639
18. 3. 2016

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, Kancelář starosty obdržela dne 7. 3. 2016 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:
„a) Jaký byl počet obyvatel této městské části k 1. 1. 2016?
b) Jaká jsou věková omezení občanů, kteří se mohou zapojit do participativního rozpočtu?
c) Kolik občanů celkem se zapojilo do hlasování ke všem projektům celkem k 6. 3. 2016? Jedná se o
oněch 5024 občanů?
d) Kolik činily náklady na propagaci projektu? Prosím o celkovou částku a konkrétní uvedení 3
nejdražších investic
e) Kdo je hlavním koordinátorem participativního rozpočtu?
f) Posuzují všechny projekty odbory úřadu městské části?
g) Kolik bylo přijato nových pracovních sil na práci na PR? (Myšleno dohody o provedení práce, hlavní
pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, smlouva o dílo etc.)
h) Co zahrnovala informační kampaň? (reklamu v médiích – jakých, výlepová místa, letáky do
schránky apod.)“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme dle Vašeho
požadavku v žádosti v listinné podobě zasláním na adresu trvalého pobytu i elektronicky na Vaši
e-mailovou adresu

K Vaší žádosti o informace povinný subjekt sděluje následující:
ad a)
Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR je veřejně přístupná informace „Počty obyvatel
v obcích“ – tyto přehledy jsou vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel. Ministerstvo vnitra
zároveň konstatuje, že institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje, je podle zákona o
statistické službě Český statistický úřad.
Podle této veřejně přístupné informace na www.mvcr.cz měla městská část Praha 10 k 1.1.2016:



Informativní počet občanů v městské části Praha 10 k 1.1.2016 – 97 489 občanů.
Informativní počet cizinců v městské části Praha 10 k 1.1.2016 – celkem 13 819 cizinců (trvalý
pobyt 7 487, přechodný pobyt 6 332).

ad b)
Navrhovatelem návrhu mohl být občan správního obvodu MČ Praha 10 starší 18 let, ve dvou případech
podaných návrhů byla udělena výjimka nezletilým osobám, které podaly zajímavé a originální nápady.
Návrhy těchto osob byly zařazeny do hlasování se souhlasem zákonných zástupců. Do fáze hlasování
se mohl zapojit jakýkoliv občan či uživatel veřejných prostor v Praze 10 bez omezení věku.
ad c)
Důvodně lze předpokládat, že se do hlasování zapojili i navrhovatelé a jejich spolupracovníci a tedy
ano, jedná se o 5024 občanů.
ad d)
Celkové náklady na propagaci činily 369.888,- Kč s tím, že třemi nejdražšími položkami byly platby za:
1. tisk a výlep venkovních promo materiálů - 180.739,-Kč
2. zpracování grafických podkladů – 130.365,-Kč
3. tisk papírových plakátů a letáků – 51.525,-Kč
ad e)
Koordinátorem participativního rozpočtu je pí Kateřina Vávrová, DiS.
ad f)
Všechny podané návrhy byly v rámci technické analýzy posouzeny odborem životního prostředí,
dopravy a rozvoje, popřípadě i odborem majetkoprávním.
ad g)
Na realizaci participativního rozpočtu nebyla přijata žádná nová pracovní síla, byla pouze vytvořena
DPP pro pracovnici ÚMČ pí Kateřina Vávrovou, DiS.

ad h)
Pro informační kampaň byly využity tyto komunikační nástroje:
- webové stránky a FB profil MČ Praha 10 a spolupracujících partnerů
- výlepy na venkovních plochách, jejichž vlastníkem je MČ Praha 10 (lavičky a promopanely)
- Noviny Prahy 10 a další pražská periodika
- informační letáky, distribuované do základních škol, neziskových organizací a informačních kanceláří
úřadu
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Kateřina Vávrová, DiS.
kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva
koordinátor projektu Moje stopa
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