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Poskytnutí informace na žádost podle 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 11. 9. 2018
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 v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací:
1. veškerých podkladů žádosti o dotaci z rozpočtu MČ Praha 10 od společnosti FOIBOS BOOKS
s.r.o. (IČO: 25053728) na projekt s názvem „Pátečník Prahy 10“;
2. záznamů z hodnocení jmenované žádosti o dotaci, vč. jmen hodnotitelů;
3. odůvodnění, proč projekt s názvem „Pátečník Prahy 10“ byl podpořen dotací ve výši 250 tis.
Kč;
4. zda nedošlo k zneužití veřejných fin. prostředků k předvolební propagaci politických subjektů
zastoupených v současné koalici, resp. porušení dotačních pravidel MČ Praha 10;
5. veškerých podkladů k vyúčtování uvedené dotace, tj. na vznik, tisk a distribuci uvedené
tiskoviny;
6. proč uvedenou tiskovinu nevydal přímo ÚMČ Praha 10, tak jak učinil u brožury „Praha 10 před
100 lety a dnes“, kterou v těchto dnech MČ Praha 10 prostřednictvím svých zaměstnanců
distribuuje.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v podobě textu
tohoto přípisu a jeho příloh elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
1. Veškeré podklady k žádosti o dotaci z rozpočtu MČ Praha 10 od společnosti FOIBOS BOOKS
s.r.o. (IČO: 25053728) na projekt s názvem „Pátečník Prahy 10“ Vám zasíláme v příloze č. 1
tohoto přípisu;
2. Záznam z hodnocení projektu v podobě „Zápisu z jednání pracovní skupiny pro hodnocení
žádostí o dotace - oblast kultura“ včetně jmen hodnotitelů a přílohy tohoto zápisu - tabulky
s podpořenými projekty Vám zasíláme v příloze č. 2 tohoto přípisu;
3. Projekt „Pátečník Prahy 10“ byl podpořen v dotačním řízení 2018, jelikož se jednalo o projekt
v oblasti kultury a umění na území MČ Praha 10, který svým zaměřením obohatil kulturní
dění na Praze 10, a který splňoval požadavky dotační politiky v oblasti kultury. Zároveň
bulletin Pátečník měl ve svých dvou vydáních seznámit obyvatele městské části Praha 10 s
kulturními a politickými osobnostmi skupiny scházející se od roku 1925 - v období první

republiky - v Čapkově vile na Vinohradech. V rámci oslav 100. výročí založení republiky,
vzpomínky 80. výročí úmrtí Karla Čapka, výročí dalších osobností a událostí a bohatému dění
v jubilejním roce 2018 navrhovala společnost FOIBOS BOOKS s.r.o. připravit dvě vydání
bulletinu s názvem "Pátečník Prahy 10". Jarní a podzimní „Pátečník Prahy 10“ měl všem
obyvatelům Prahy 10 přibližovat osobnosti spojené s Prahou 10, zejména muže první
republiky -“pátečníky“, kteří se u Karla Čapka v pátek odpoledne scházeli, a seznamovat
formou fotografií a článků s životem těchto a dalších osobností. Přispěl k poznání, k vytvoření
vztahu a úcty obyvatel ke svému bydlišti, poskytoval jim informace o akcích a aktivitách
spojených s oslavami výročí republiky i dalších akcích konaných na území městské části.
V bulletinu měl zároveň vzniknout na základě tohoto návrhu prostor i pro příspěvky MČ
Praha 10. Tento projekt byl podpořen částkou 250.000,- Kč s ohledem na celkový objem
rozdělovaných finančních prostředků pro oblast kultury. Tato částka činí necelých 28%
z celkové požadované částky po MČ Praha 10 společností FOIBOS BOOKS s.r.o.;
4. Posouzení, zda realizací tohoto projektu došlo či nedošlo k porušení dotačních pravidel MČ
Praha 10, k porušení metodiky pro dotační řízení 2018, nebo k porušení veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, je možné až po obdržení vyúčtování předmětné dotace. Z toho
důvodu bylo vydáno k bodu 4. Vaší žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které
Vám souběžně zasíláme na adresu Vašeho trvalého pobytu (§ 2 odst. 4 ve spojení s § 15 odst.
1 InfZ).
5. Městská část Praha 10 doposud neobdržela podklady k vyúčtování uvedené dotace, (tj. na
vznik, tisk a distribuci této tiskoviny). Příjemci dotací odevzdávají vyúčtování projektu
nejpozději do 31. 1. 2019, a tyto doklady dosud nemáme k dispozici. Z toho důvodu bylo
vydáno k bodu 5. Vaší žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám
souběžně zasíláme na adresu Vašeho trvalého pobytu (§ 2 odst. 4 ve spojení s § 15 odst. 1
InfZ).
6. Uvedenou tiskovinu nevydal přímo ÚMČ Praha 10, tak jak učinil u brožury „Praha 10 před 100
lety a dnes“, jelikož se jedná o dvě rozdílné tiskoviny, které spolu nijak nesouvisí. Pátečník
Prahy 10 seznamuje občany Prahy 10 populárně naučnou formou s bohatou historií,
událostmi a současným děním v tomto jubilejním roce na Praze 10, dále také informuje o
významných osobnostech vztahujících se k 100. výročí založení republiky, apod. (viz.
Odůvodnění projektu v bodě 3).
Nad rámec výše uvedených skutečností Vám sdělujeme, že v přílohách k poskytnuté informaci došlo
k odstranění těch osobních údajů fyzických osob, které nejsou oprávněně zveřejněnými údaji.
Z tohoto důvodu bylo ohledně těchto údajů vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám
souběžně zasíláme na adresu Vašeho trvalého pobytu (§ 8a InfZ ve spojení s § 15 odst. 1 InfZ).
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Mgr. Zdeňka Janků
pověřená vedením odboru kultury a projektů
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