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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Kancelář starosty
Oddělení občanských aktivit,
kultury, sportu, volnočasových
aktivit a zahraničních vztahů

Váš dopis zn.

Oživení, o.s
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Naše značka
Vyřizuje/linka
SZ P10-103900/2013 P. Čejková/ 511

V Praze dne
4.10.2013

Vážení,
v příloze Vám zasílám materiály, které jste žádali dne 19.9.2013, na základě zákona o
svobodném přístupu k informacím, tedy kopie uzavřených smluv a výpis proplacených faktur
společnosti CCG – Czech Communication Group.
Praha 10 se již před lety rozhodla jít cestou outsourcingu svého tiskového oddělení a to z
důvodů finančí úspory pro rozpočet městské části i možnosti získat kvalitnější lidské zdroje.
Pro městskou část tak v současné době vykonává služby tiskového oddělení na základě
řádného výběrového řízení a platné smlouvy, která tvoří součást odpovědi agentura CCG –
Czech Communication Group, s.r.o. Pro městskou část služby tiskového oddělení zajišťují tři
její pracovníci, včetně tiskového mluvčího. Kopie smluv za poskytování PR služeb za období
2008 – 2013 tvoří přílohy č. 1, 5 a 8.
Výpisy proplacených faktur za poskytování PR služeb za období 2008 – 2013 jsou přílohou č.
9, výpisy proplacených faktur za služby, propagační materiály, grafiku a tisk za období 2008 –
2013 jsou přílohou č. 10 a výpisy proplacených faktur za organizaci kulturních a
volnočasových akcí, eventů a filmovou produkci za období 2008 – 2013 jsou přílohou č.11.

Přílohy:
1) Smlouva o poskytování PR služeb ze dne 5.3.2007
2) Smlouva o dílo ze dne 28.7.2009
3) Smlouva o dílo ze dne 31.3.2010
4) Smlouva o dílo ze dne 6.5.2011
5) Smlouva o poskytování PR služeb ze dne 22.6.2011
6) Smlouva o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce ze
dne 23.6.2011
7) Smlouva o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce ze
dne 26.8.2011

8) Smlouva o poskytování PR služeb ze dne 15.7.2013
9) Výpis proplacených faktur za poskytování PR služeb za období 2008-2013
10) Výpis proplacených faktur za služby, propagační materiály, grafiku a tisk za období
2008 - 2013
11) Výpis proplacených faktur za organizaci kulturních a volnočasových akcí, eventů a
filmovou produkci za období 2008 - 2013
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