Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-118376/2019/01
Vyřizuje linka: Tothová/589
V Praze dne: 18. 11. 2019
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 24. 10. 2019 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:
„Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás, jako zastupitel Městské části Praha 10 v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, žádám o zaslání:
1.
2.
3.

informace o tom koho Ing. Lenka Dvořáková doporučovala k objednání a komu tato
doporučení dávala,
informace jaké objednávky na základě jejích doporučení udělali úředníci Úřadu MČ Praha 10,
informace o tom z titulu jaké funkce takto činila.“

Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti byla třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu
městské části Praha 10, zejména s odborem hospodářské správy a odborem kontroly a komunikace,
prodloužil povinný subjekt lhůtu podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 18. 11. 2019.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu formou textu tohoto přípisu.
Ad 1.
Jelikož Váš dotaz bezprostředně souvisí s činnostmi, které paní Lenka Dvořáková pro MČ Praha 10
zajišťovala, zasíláme nad rámec Vašeho dotazu výčet jejích pracovních aktivit.
Leden a únor 2019
Paní Dvořáková spoluorganizovala Společné setkání sportovních klubů a provozovatelů sportovišť na
Praze 10 s představiteli radnice dne 29. 1. 2019 na Úřadě MČ Praha 10. Součástí pozvánky na
společné setkání bylo dotazníkové šetření Sport v Praze 10 - Kulaté stoly.
V únoru komunikovala s oddělením sportu o nadcházejících sportovních akcích. Následně oslovovala
sportovní kluby Prahy 10 a dále s nimi jednala o spolupráci při pořádání sportovních akcí v roce 2019.
Paní Dvořáková se rovněž podílela na přípravě programu slavnostního vyhlášení Sportovce roku
Prahy 10 za rok 2018, které se konalo dne 14. 3. 2019 ve Strašnickém divadle. Na základě svých
zkušeností doporučila pro výrobu trofejí pro vyhlášené sportovce společnost Gravo.

Březen 2019
Paní Dvořáková se podílela na plánování a přípravě sportovních akcí pro veřejnost, které proběhly
v 1. polovině roku 2019. Jednalo se konkrétně o tyto:
Začátek léta na Gutovce – 18. 5. 2019
Den jógy – 22. 6. 2019
Sportovní veletrh a běžecký závod pro malé a velké – Desítka na Desítce – 31. 8. 2019
Od března probíhaly přípravy na akci Den IZS, která proběhla dne 9. 6. 19 na hřišti Brigádníků. Na
realizaci akce spolupracovaly tyto subjekty:
Malešický mikropivovar, s. r. o.
Dova, s. r. o.
Emilie Hlinovská
Paní Dvořáková rovněž spolupracovala s odborem sociálním (OSO) na přípravě Veletrhu sociálních
a návazných služeb.
Duben 2019
Paní Dvořáková se zabývala detailní přípravou výše zmíněných sportovních aktivit (Začátek léta na
Gutovce, Den jógy, Sportovní veletrh a běžecký závod pro malé a velké – Desítka na Desítce).
Kromě toho koncipovala program a organizovala promítání filmů (Letní kino Praha 10).
Pokračovala spolupráce s OSO na přípravě Veletrhu sociálních a návazných služeb.
Květen 2019
Paní Dvořáková se podílela na realizaci akce Začátek léta na Gutovce. Coby účinkující byli doporučeni:
Marek Čejchman, Miky Čapek, Petr Manďák, David Foglar, Libor Břicháček. Fotodokumentaci zajistila
Emilie Hlinovská, instruktory na beach volejbal společnost Just sport and fun z. s. , společnost Dova
pak hudbu a moderátora akce.
Paní Dvořáková také spolupracovala na zajištění Veletrhu sociálních a návazných služeb, který
proběhl dne 15. 5. před NC Eden. Ujala se např. komunikace s NC Eden (zajištění bezplatného využití
prostor před nákupním centrem), podoby reklamního spotu k Veletrhu, spolupracovala na obsahu a
podobě letáku, který o uvedené akci informoval veřejnost. Oproti předcházejícím ročníkům tak byla
zajištěna větší publicita. Paní Dvořáková se taktéž podílela na komunikaci ohledně samotného
rozmístění informačních stánků jednotlivých neziskových organizací.
Červen a červenec 2019
Paní Dvořáková připravovala běžecké závody včetně propozic na akci Sportovní veletrh a běžecké
závody pro malé a velké. Na zajištění „běžecké části akce“ se podílely tyto subjekty:
Dova s. r. o.
Luděk Hubáček
Energency power s.r o.
Tomáš Klouček
Jaroslav Kroš
RaulWalter s. r. o.Party nábytek s. r. o.
Emilie Hlinovská
Gravo.cz
Zdeněk Skrejval – Iby pop
V tomto období bylo realizováno promítání čtyř filmů v letních kinech na území MČ Praha 10 se
zajištěním servisu a zázemím.
Srpen 2019
Paní Dvořáková pokračovala v přípravě běžeckých závodů, které proběhly na konci měsíce. Dále
jednala s představiteli sportovních klubů TJ Kovo a FBŠ Bohemians o plánovaných akcích Cyklo závod
na Desítce a Florbalový den na Desítce.
V srpnu proběhla dvě filmová představení v letních kinech na území MČ Praha 10 se zajištěním
servisu a zázemím.

Září 2019
Proběhlo poslední promítání v letním kině v Malešickém parku se zajištěním servisu a zázemím.
Doporučení paní Dvořákové byla adresována zaměstnancům úřadu, kteří měli jednotlivé akce ve své
gesci.
Ad 2.
Na akcích a událostech, na nichž se zaměstnanci Úřadu městské části spolupracovala paní Lenka
Dvořáková, se podílely tyto subjekty: (Nad rámec Vašeho požadavku Vám sděluji i výši finančního
plnění.)
Den IZS:
Malešický mikropivovar, s. r. o. – občerstvení
Dova spol. s. r. o. – hudba a moderátor
Emilie Hlinovská – fotografování

3.652,17 Kč
8.730 Kč
2.000 Kč

Začátek léta na Gutovce: (Nad rámec Vašeho požadavku Vám sděluji i výši finančního plnění.)
Dova spol. s.r.o. – pronájem hudebního aparátu a služby DJ
14.049,59 Kč
David Foglar – organizační, technické a personální zajištění
4.500 Kč
Ivo Kopůnec – stavba lezeckých cest a instruktoři
7.000 Kč
Praha 10 - Služby a. s. – občerstvení
782,61 Kč
Just sport and fun z. s. – zajištění instruktorů na beach volejbal 5.000 Kč
Emilie Hlinovská – fotografování
2.000 Kč
Bc. Petr Manďák - organizační, technické a personální zajištění 16.520 Kč
Sportovní veletrh a běžecké závody pro malé a velké: (Nad rámec Vašeho požadavku Vám sděluji i
výši finančního plnění.)
Gravo – Ing. Věra Zápotocká – zajištění medailí a pohárů
24.200 Kč
Luděk Hubáček – moderátor
8.000 Kč
RaulWalter s. r. o. – organizační zajištění běhu
30.000 Kč
Tomáš Klouček – zajištění zázemí
5.000 Kč
Párty nábytek s. r. o. – zajištění příslušenství
10.000 Kč
Zdeněk Skrejval – hudební vystoupení
10.000 Kč
Emílie Hlinovská – fotografování
4.000 Kč
Jaroslav Kroš – videoreportáž
8.000 Kč
Dova spol. s. r. o. – technické, organizační a personální zajištění
80.400 Kč
Energency power s. r. o. – zajištění energie
11.000 Kč
Letní kino Praha 10: (Nad rámec Vašeho požadavku Vám sděluji i výši finančního plnění.)
KNK Ing. Jitka Milbachová - Kino na kolečkách – filmy
36.150 Kč
KNK Ing. Jitka Milbachová – technické zajištění promítání
24.000 Kč
Částky jsou uvedeny bez DPH.

Ad 3.
Paní Ing. Lenka Dvořáková spolupracovala s úřadem MČ Praha 10 jako odborný poradce, koordinátor
a konzultant. Z tohoto titulu měla na starost zejména:
- podporu odborů při přípravě projektů a akcí a při jejich realizaci
- nastavování procesů s tiskovým oddělením a spolupráce s ním při propagaci
- rozbory předešlých akcí realizovaných v minulých letech
- pomoc při nastavování procesů v rámci sportovní agendy ÚMČ
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Ing. Tomáš Procházka
vedoucí odboru kultury a projektů
v z. Mgr. Zdeňka Janků
„elektronicky podepsáno“

