Úřad městské části Praha 10
Kancelář starostky
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-011051/2020
Vyřizuje linka: Mgr. Bahenský/332
V Praze dne:
11. února 2020

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 starostky, obdržela dne 28. 1. 2020
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:
„Dobrý den,
v nedávných dnech byla na Vašem FB informace o udělení ocenění od Národní sítě zdravých měst. Po
dohledání zjištuji, že se zde platí nemalé poplatky - členství.
Žádám proto informaci o tom, v jakých všech institucích, spolcích, neziskovkách, registrech atp. je MČ
Praha 10 - zkrátka tam, kde se platí členství.
Prosím o info o názvu, ročním příspěvku a také u těch, které jsou nově registrované od 11/2018
vyznačit, že jde o akce nového vedení radnice.“
Vámi požadované informace Vám tímto poskytujeme v souladu s ustanovením § 14 InfZ v následující
formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu.
Přikládáme tabulku s přehledem institucí a výší ročního poplatku:
Název instituce

Roční poplatek

Česká společnost pro jakost, z.s.

7 500 Kč

Český institut interních auditorů, z.s.

1 700 – 1 800 Kč

Národní síť Zdravých měst České republiky

99 tis. Kč

People Management Forum, z.s.

8 000 Kč

Sdružení pro stavebně historický průzkum, z.s. *

100 tis. Kč

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s.
(v současné době pozastaveno)

1 500 Kč
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* Jedná se o rozhodnutí současného vedení radnice.
V roce 2019 nahradilo současné vedení radnice členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska novým členstvím ve Sdružení pro stavebně historický průzkum, z.s. Toto členství totiž bylo
vyhodnoceno jako zbytné, neboť jeho přínos za dlouhé roky jeho trvání byl pro MČ Praha 10 téměř
nulový. Členský příspěvek činil 140 tis. Kč ročně.
Namísto toho se MČ Praha 10 stala členem odborné organizace Sdružení pro stavebně historický
průzkum, z.s, jehož služby využívá aktivně u památkové péče a jejímiž členy jsou významné a odborně
zdatné osobnosti. Krom odborných přínosů navíc došlo také ke snížení nákladů MČ Praha 10 na
úhradu členského poplatku, a to o 40 tis. Kč
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Mgr. Martin Bahenský
vedoucí oddělení sekretariátu Kanceláře starostky

„otisk razítka“

„podpis“

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

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
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tel.: +420 267093229
fax: +420 272739587
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

