Úřad městské části Praha 10
odbor kultury a projektů
Váš dopis zn.:
Naše značka: SZ P10 092278/2020
Vyřizuje linka: MSc., M. Svatošová/699
V Praze dne: 21. 9. 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, odbor kultury a projektů, obdržel dne
7. 9. 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,
žádám informaci co je toto za projekt, s jakým dosahem, tedy za co zaplatila MČ 200.000 korun...
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13383160
(https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13383160)
Děkuji a dále prosím přehled podpořených projektů v tomto roce, případně pro další rok, jejich dosah,
účel, ale také to, jak je projekt inzerován... O Malešičáku se kupříkladu vědělo, ale o prvně uvedené
akci a podpoře zapsaného spolku nikoliv.......“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu a jeho příloh:
K první části otázky Vám sdělujeme následující.
Jedná se o uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na jednoletý projekt s názvem - Války
světů bez válčení. Organizátorem a příjemcem dotace je Asociace spisovatelů, z.s. Projekt byl podpořen
částkou: 150 000 Kč nikoliv 200 000 Kč.
Informace k realizaci projektu: Kulturní pořady ve Waldesově muzeu spojují dva zdánlivě nespojité
světy: literaturu a různé vědní či technické obory. Prostřednictvím zajímavých hostů, otevírajících
podobné otázky (jeden na straně vědy, druhý na poli umění), se návštěvníkovi dostává komplexního a
ojedinělého zážitku díky interakci mezi účinkujícími. O celkovou dramaturgii večera se stará
kompetentní dvojice moderátorů.
Popis a dosah projektu; zdůvodnění potřebnosti realizace daného projektu: Na každý z pořadů jsou
pozváni tři hosté. Dva výrazní čeští literáti a jedna významná osobnost z oblasti vědy či techniky. Hosté
jsou pečlivě vybráni, aby jejich střet úhlů pohledu byl co nejdynamičtější, informačně přínosný i divácky
atraktivní. V první části večera probíhá přednáška pozvaného odborníka. V ideálním případě se jedná
o člověka, který je či v minulosti byl sám literárně činný. Ve druhém bloku probíhá autorské čtení.
Následuje diskuse, kdy dva moderátoři kladou stejné či podobné otázky všem účinkujícím. Zahrnutý je

i prostor pro otázky z publika. Cílem večera je ukázat, že mezi vědou a uměním ostrá hranice není a jak
může v ideálním případě jeden svět čerpat z druhého a vzájemně se obohacovat. Poukazovat na
nebezpečí vědy bez hodnot a na riziko, že se umění bude izolovat do separátních, od světa oddělených
bublin. Každý z večerů je zaměřený na palčivé otázky současnosti (např. změny klimatu, urbanizace
krajiny, současný člověk z pohledu psychologie či sociologie a další).
Projekt vytváří ideální platformu pro setkávání lidí různých názorových i generačních skupin. Vzájemná
interakce mezi vědou a uměním je, takto realizovaná, zcela ojedinělým projektem, který nabídne
obyvatelům MČ Praha 10 možnost smysluplného trávení volného času za účelem kulturního
obohacení. Část propagace zaměříme i na oslovování učitelů, tudíž akce budou mít přínos i v oblasti
vzdělávání a naplňování výchovně-vzdělávacích cílů s lepší znalostí souvislostí v současném světě.
Mimo to projekt dává možnost obyvatelům MČ Praha 10 k bližšímu seznámení se se současnou českou
literaturou prostřednictvím živého slova a následných podnětných diskusí.
K druhé části otázky Vám sdělujeme následující.
Přehledné tabulky k dotačním projektům pro dotační období 2020 tvoří přílohu č. 1 – 4. Tabulky
uvedené v přílohách tohoto přípisu obsahují informace o dosahu, účelu, organizátorovi, názvu
projektu, druhu financování, číslu projektu, vlastníkovi projektu, IČ, rok na který se váže podpora,
celková částka v Kč za projekt, požadovaná částka subjektem v Kč a navržená částka v Kč.
Informace k dotačním programům MČ Praha 10 jsou transparentně k dispozici na webových stránkách
MČ Praha 10 (www.praha10.cz), konkrétně (https://www.praha10.cz/dotace/dotacni-rizeni-2020).
Pod www.praha10.cz jsou k dispozici také přehledy dotačních titulů i za roky předešlé.
Pro rok 2020 podpořila Praha 10 projekty v dotačních programech v oblastech kultury; sportu, mládeže
a volného času; sociálních a návazných a zdravotních služeb; oblasti ochrany životního prostředí a
udržitelného rozvoje. Aktuálně je v přípravném řízení dotační program pro rok 2021. Informace bude
v řádné formě a lhůtě zveřejněna na https://www.praha10.cz/dotace/dotacni-rizeni-2021 .
Inzerci o podpořeném projektu a jeho realizaci si dotační subjekt (příjemce dotace) realizuje a řídí sám.
Poskytovatel dotace získává o tomto zprávu formou reportu v tzv. Závěrečné zprávě, která je součástí
povinného finančního vyúčtování dotace. Závěrečná zpráva obsahuje také informaci o propagaci
městské části Praha 10, způsobech a míře inzerce projektu. Je v zájmu dotačního subjektu o svém
programu inzerovat a vyplnit řádně tzv. Závěrečnou zprávu, neboť je to v souladu s uzavřenou
veřejnoprávní
smlouvou
o
poskytnutí
dotace
a
Metodikou
(viz
také
https://www.praha10.cz/dotace/dotacni-rizeni-2020). Inzerce o spuštění dotačních programů pro
žadatele o dotační podporu se realizuje prostřednictvím komunikačních kanálů MČ Praha 10 a
zákonnou předepsanou formou.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Mgr. Tomáš P r o ch á z k a
vedoucí odboru kultury a projektů
„elektronicky podepsáno“
Příloha č. 1 – 4 přehled dotací

„otisk razítka“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:
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Čt
8.00 - 12.00
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http://www.praha10.cz
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posta@praha10.cz

