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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

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a projektů, obdržel dne 12. 10.
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:

„Vážení,
na základě zák. č.106/1999 žádám následující:
-

Poskytnutí smlouvy s provozovatelem (nájemcem) Galerie DESET, tzv. Waldesova muzea,

-

Poskytnout podklady, na základě kterých byl tento nájemce vybrán, a dále skladby a výše
nákladů na provoz a údržbu těchto prostor od roku 2013 do dnešního dne (jednotlivě za
každý rok),

-

Informace, zda je ÚMČ Praha 10 sledována návštěvnost uvedené galerie a pokud ano, tak
prosím o informaci o jejím vývoji,

-

Zda je konzultována skladba programu s nájemcem,

-

Zda je zajišťována informovanost veřejnosti o nabízeném programu,

-

Zda jsou prostory galerie využívány i k jiným účelům než k těm s nájemcem smluvně
ošetřeným? Pokud ano, k jakým účelům, jak často a za jakých podmínek?

Odpověď prosím zaslat pouze na emailovou adresu:

“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Poskytnutí smlouvy s provozovatelem (nájemcem) Galerie DESET, tzv. Waldesova muzea. Smlouva
o nájmu nebytových prostor.
V příloze č. 10 Vám poskytujeme kopii Smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 23. 1.
2004, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor č. 503, v domě č.p. 262, v k.ú. Vršovice,
ulice Moskevská, č.o. 57, Praha 10, a jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4.

Poskytnutí podkladů, na základě kterých byl tento nájemce vybrán, a dále skladby a výše nákladů
na provoz a údržbu těchto prostor od roku 2013 do dnešního dne (jednotlivě za každý rok)


poskytnutí podkladů, na základě kterých byl tento nájemce vybrán
- Veřejná nabídka vyhlášená / zveřejněná v termínu od 15. 7. 2003 do 20. 8. 2003
- Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytových prostor Waldesova muzea (příloha č. 1)
- Zápis ze zasedání výběrové komise, které se konalo dne 4. 9. 2003 ve věci výběrového řízení
na nájem nebytových prostor objektu Waldesova muzea včetně přílohy (příloha č. 2)
- Návrh usnesení RMČ Praha 10 č. 492 ze dne 8. 9. 2003, kterým byla vyhodnocena veřejná
nabídka na nájem nebytových prostor WALDESOVA MUZEA (příloha č. 3)
- Usnesení RMČ Praha 10 č. 632 ze dne 19. 11. 2003 Praha 10, kterým byla změněna část
usnesení RMČ Praha 10 č. 492 ze dne 8. 9. 2003 (příloha č. 4)



skladby a výše nákladů na provoz a údržbu těchto prostor od roku 2013 do dnešního dne
(jednotlivě za každý rok)
-

-

-

Usnesením RMČ Praha 10 č. 288 ze dne 16. 5. 2007 bylo na základě žádosti nájemce
schváleno provedení oprav v Galerii DESET, Moskevská 262/57, Praha 10 v celkovém
finančním limitu 80 000 Kč včetně DPH (příloha č. 5)
Usnesením RMČ Praha 10 č. 449 ze dne 4. 5. 2011 byla schválena realizace investic do
nebytového prostoru (výměna plynového kotle, výměna odkouření a vypracování znaleckého
posudku) v maximální výši 100 000 Kč včetně DPH (příloha č. 6)
Vyúčtování nákladů na provoz nebytového prostoru Galerie DESET za období od 1. 1. 2013
do 31. 11. 2016 (příloha č. 7)

K poskytnutí informace zda je ÚMČ Praha 10 sledována návštěvnost uvedené galerie uvádíme, že
ze strany ÚMČ Praha 10 není sledovaná návštěvnost prostor pronajatých soukromému subjektu.

K poskytnutí informace zda je konzultována skladba programu s nájemcem
Součástí přihlášky do veřejné nabídky na nájem nebytových prostor Waldesova muzea ze dne 18. 8.
2003 byla příloha umělecké tvorby a koncept na využití nebytového prostoru. Z předložených
podkladů bylo patrné, že předkladatel je uznávaným a erudovaným umělcem. Předložený projekt byl
konkrétní, propracovaný, respektoval zachování stálé expozice o historii Prahy 10 s důrazem na
propojení historie a současnosti. V plánu výstavní a galerijní činnosti byla zmíněna jména

renomovaných umělců, v doplňkových aktivitách byla zmíněna přednášková a edukační pásma pro
školy, autorská čtení a diskuze, komorní koncerty. Byl předložen přehled akcí od roku 2004 do roku
2014 (příloha č. 8). Je znám též návrh činností v Galerii DESET pro rok 2015 až 2017 (příloha č. 9)
K poskytnutí informace, zda je zajišťována informovanost veřejnosti o nabízeném programu,
uvádíme, že informovanost veřejnosti o nabízeném programu zajišťuje nájemce.

K poskytnutí informace, zda jsou prostory galerie využívány i k jiným účelům než k těm
s nájemcem smluvně ošetřeným uvádíme, že prostory galerie jsou využívány výhradně k účelům
v souladu se smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 1. 2004, čl. II., a to jako galerie,
společenské zařízení se stálou výstavou obrazů, prodejní, galerijní centrum a prezentace Prahy 10.
Z důvodu nevyhovujícího stavu obřadní síně v objektu Vršovického zámečku se zde v období od 2009
do 2014 konaly svatební obřady. Oddávalo se dva dny v týdnu, a to od 9:00 hod. do 12:30 hod.
Zároveň Vás informujeme, že ve věci Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
z důvodu znepřístupnění osobních údajů fyzických osob, které Vám bylo souběžně zasláno na adresu
Vašeho trvalého pobytu.

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

„podepsáno elektronicky“

„otisk razítka“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
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