Úřad městské části Praha 10
Kancelář starostky
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

123
16. 3. 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, oddělení tiskové obdrželo dne
28. 2. 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:
„Na základě § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, žádám o poskytnutí následující informace:
1. Které konkrétní příspěvky na sociální síti Facebook byly v období 1. 1. 2019 až 31. 1. 2020
sponzorovány na oficiální facebookové stránce Prahy 10 www.facebook.com/prahalO/
2. Jakým způsobem městská část Praha 10 zajišťuje reklamní zobrazení těchto příspěvků, tedy
která platební karta Úřadu městské části Praha 10 je napojena na účet pro reklamy na sociální
síti Facebook a kdo je odpovědnou osobou spravující reklamní příspěvky na sociální síti
Facebook
3. Kolik peněz bylo celkově vynaloženo na propagaci všech příspěvků na oficiální facebookové
stránce Prahy 10 facebook.ton v období 1. 1. 2019 až 31. 1. 2020
4. Kdo konkrétně rozhoduje o tom, které facebookové příspěvky budou propagovány s využitím
finančních prostředků a kdo konkrétně rozhoduje o tom, kolik peněz bude na propagaci
jednotlivých příspěvků použito. Zároveň žádám o zaslání zápisů těchto rozhodnutí.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaší e-mailovou adresu formou textu tohoto přípisu.
K Vašim dotazům sdělujeme následující:
1. Které konkrétní příspěvky na sociální síti Facebook byly v období 1. 1. 2019 až 31. 1. 2020
sponzorovány na oficiální facebookové stránce Prahy 10 www.facebook.com/prahalO/
Sponzorovány byly tyto příspěvky:

https://www.facebook.com/praha10/photos/a.10150229675560456/10162916772870456/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/praha10/posts/10161927647585456
https://www.facebook.com/praha10/posts/10161881176340456
https://www.facebook.com/praha10/posts/10161877478075456
https://www.facebook.com/praha10/posts/10161847978280456
https://www.facebook.com/praha10/posts/10161826536785456
https://www.facebook.com/praha10/posts/10161563961970456
https://www.facebook.com/praha10/posts/10161466292345456
https://www.facebook.com/praha10/posts/10162346999375456
https://www.facebook.com/praha10/posts/10162227212390456
https://www.facebook.com/praha10/posts/10162226600545456
https://www.facebook.com/praha10/posts/10162214746450456
https://www.facebook.com/praha10/posts/10162032917430456
https://www.facebook.com/praha10/posts/10161992193855456
https://www.facebook.com/events/2309791352421297/
https://www.facebook.com/events/911512545894054/
https://www.facebook.com/events/1447216928749980/
https://www.facebook.com/events/751766761919496/
https://www.facebook.com/events/369048694004581/
https://www.facebook.com/events/517834465618281/
https://www.facebook.com/events/356916655194944/
https://www.facebook.com/events/383811499171258/
2. Jakým způsobem městská část Praha 10 zajišťuje reklamní zobrazení těchto příspěvků, tedy
která platební karta Úřadu městské části Praha 10 je napojena na účet pro reklamy na sociální
síti Facebook a kdo je odpovědnou osobou spravující reklamní příspěvky na sociální síti
Facebook
Úřad nemá k dispozici platební karty. Kampaně jsou placeny přes mediální zastoupení. Za veškerá
rozhodnutí spojená s propagací MČ Praha 10, kam patří i reklamní příspěvky na sociální síti Facebook,
je zodpovědný vedoucí tiskového oddělení.
3. Kolik peněz bylo celkově vynaloženo na propagaci všech příspěvků na oficiální facebookové
stránce Prahy 10 facebook.ton v období 1. 1. 2019 až 31. 1. 2020Oh
Za dané období bylo vynaloženo 11 000 korun, podrobný souhrn zasíláme níže:

Campaign name

Amount spent (CZK)

Praha 10 - Moje stopa

500

Praha 10 - Mobilní rozhlas

500

Praha 10 - Májové slavnosti

600

Praha 10 - Dětský den

500

Praha 10 - kurzy prvni pomoci

500

Praha 10 – IZS

300

Praha 10 – Strategie

1000

Praha 10 - Strategie test

700

Praha 10 - Zajimavosti desitky

100

Praha 10 - Desitka na Desitce

1000

Praha 10 - Analyticka cast
Strategie

650

Praha 10 - Dotacni seminare

500

Praha 10 - Dotace 2020

600

Praha 10 - Prazdninove akce

300

Praha 10 – Strategie

300

Praha 10 - Cyklo závod

300

Praha 10 - Otevřené hodiny
radních

300

Praha 10 - Babí léto

300

Praha 10 - Parkour Day

300

Praha 10 - Elektromobily anketa

250

Praha 10 – CSOP
Celkem

1500

11 00

4. Kdo konkrétně rozhoduje o tom, které facebookové příspěvky budou propagovány s využitím
finančních prostředků a kdo konkrétně rozhoduje o tom, kolik peněz bude na propagaci
jednotlivých příspěvků použito. Zároveň žádám o zaslání zápisů těchto rozhodnutí.
O tom, které příspěvky budou podpořeny a kolik prostředků bude využito, rozhoduje vedoucí tiskového
oddělení. Domluva probíhá ústně, z tohoto důvodu žádné zápisy nevznikly. K této části Vaší žádosti
bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části (neexistující informace ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ), které
Vám souběžně zasíláme 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
Bc. Jan Hamrník
vedoucí oddělení tiskového

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

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

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093123
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

