Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů

Zaostřeno na Desítku, o.s.
Oblouková 491/14
100 00 Praha 10

Váš dopis zn.:
Naše značka: SZ P10-123944/2013
Vyřizuje linka: P.Čejková/511
V Praze dne:
27.11.2013
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 10 obdržela dne 12. 11. 2013 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“)
o poskytnutí informací týkající se podrobnosti kampaně, kterou MČ Praha 10 zahájila bezprostředně
po koupi vily Karla Čapka. Úvodem však podotýkáme, že se nejednalo a nebude jednat o „Kampaň“ ,
nýbrž o „projekt“ , proto dále v textu slovo „Kampaň“ nahrazujeme slovem „projekt“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky na
adresu: foi+request-652-7cc958d7@infoprovsechny.cz
Ku příležitosti koupě vily bratří Čapků, kterou schválilo ZMČ dne 23.9.2013 usnesením č. 19/1/2013,
se vedení radnice MČ Praha 10 rozhodlo realizovat kulturní projekt, který by vyzdvihl tuto, pro MČ
Praha 10, historicky významnou událost. Ve spolupráci s odborníky např. z Ministerstva kultury ČR,
Památníku národního písemnictví, Společnosti bratří Čapků aj., se bude MČ Praha 10 zabývat
koncepcí využití vily a jejím zpřístupnění (samozřejmě v odpovídajícím režimu) odborníkům i
veřejnosti.
Ad 1)
a) Cílem projektu je oslovit co nejvíce občanů Prahy 10 a připomenout jim život a
především nejznámější díla sourozenců Čapkových.
b) Projekt koncepčně schválilo vedení radnice a festival „Praha 10 vzpomíná na bratry
Čapkovy“ schválila RMČ dne 2.10.2013. Hlavním kritériem byla pestrost a kvalita
jednotlivých dílčích akcí, zaměřených na všechny věkové kategorie obyvatel Prahy 10.
c) Akce realizované:
- Výtvarná a literární soutěž pro děti z MŠ a ZŠ MČ Praha 10 (od 1.10. do
31.10.2013)
- Festival „Praha 10 vzpomíná na bratry Čapkovy“, v rámci něhož se
konaly následující akce:
Dětský den v areálu Gutovka, 18. a 19. 10. 2013 od 9:30 do 17:00 hod.
Přednáška předsedkyně Společnosti bratří Čapků Kristiny Váňové,
ředitelky památníku Karla Čapka na Strži ve Strašnickém divadle, 13. a
16.10. 2013 od 19:00 hod.
Setkání s legendami - vyprávění o životě sourozenců Čapkových, s herci,
kteří buď hráli v divadelních hrách, nebo účinkovali ve zfilmovaných
Čapkových dílech v domovech pro seniory v Praze 10 (DS Zvonková, DS
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Rektorská, CSOP Sámova), 10. - 11.10, 14. - 16.10., 18. - 20.10. 2013 od
14:00 hodin.
- Divadelní show v podání představitelů známého televizního pořadu
PARTIČKA ve Strašnickém divadle 13. a 16.10. 2013 od 19:30 hod
- Zvláštní vydání propagačního materiálu„Pátečník Prahy 10“, 18.10.2013
Zatím známé, akce plánované v průběhu roku 2014:
- Výstava výtvarných prací ze soutěže pro děti z MŠ a ZŠ
- Soutěžní divadelní přehlídka souborů ZŠ z MČ Praha 10
„Karel Čapek z jedné i druhé kapsy“
- V rámci pravidelných Vlastivědných vycházek s průvodcem je plánována
jedna z tras k vile Karla Čapka
- a další akce v průběhu roku
d) Termíny akcí a jejich návaznost (tato otázka je již zodpovězena v bodu 1 c) )
Ad 2)
a) Celkové náklady na projekt
- realizované náklady
Festival „Praha 10 vzpomíná na bratry Čapkovy“
Položky
Dětský den
Program pro dospělé
Seniorská část
Kompletní technické
zabezpečení festivalu
CELKEM bez DPH
DPH 21%
CELKEM s DPH

Částka bez DPH
360 100 Kč
133 100 Kč
62 000 Kč
444 400 Kč
999 600 Kč
209 916 Kč
1 209 516 Kč

Divadelní show PARTIČKA ve Strašnickém divadle 13. a 16.10. 2013
Položky
Částka bez DPH
Honoráře účinkujícím
umělcům
500 000 Kč
DPH 21%
105 000 Kč
CELKEM s DPH
605 000 Kč
„Pátečník Prahy 10“, 18.10.2013
Položky
Pátečník; 18.10.2013 v
nákladu 85 000 ks
DPH 21%
CELKEM s DPH

Částka bez DPH
205 258 Kč
43 105 Kč
248 363 Kč

- plánované náklady – budou řešeny v rámci rozpočtu na rok 2014
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b) náklady na projekt byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2013,
schváleným ZMČ.
Ad 3)
a) Jména všech realizátorů/dodavatelů:
- MČ Praha 10 – oddělení kultury - Výtvarná a literární soutěž pro děti z MŠ a ZŠ MČ
Praha 10 (od 1.10. do 31.10.2013)
- Praha 10 Majetková a.s. - Festival „Praha 10 vzpomíná na bratry Čapkovy“
- Praha 10 Majetková a.s. - Divadelní show PARTIČKA
- Strategic consulting, s.r.o. - „Pátečník Prahy 10“
- ÚMČ Praha 10 – Odbor hospodářské správy – koordinátor – objednavatel Festivalu „Praha
10 vzpomíná na bratry Čapkovy“, Divadelní show PARTIČKA a „Pátečník Prahy 10“
- ÚMČ Praha 10 – oddělení kultury - Výstava výtvarných prací ze soutěže pro děti z MŠ
a ZŠ
- MČ Praha 10 ve spolupráci se ZŠ Karla Čapka - Soutěžní divadelní přehlídka souborů
ZŠ z MČ Praha 10 „Karel Čapek z jedné i druhé kapsy“
- PIS- V rámci pravidelných Vlastivědných vycházek s průvodcem je plánována jedna z
tras k vile Karla Čapka
- Oddělení kultury a další realizátoři na další akce v průběhu roku 2014
b) kopie objednávek přikládám v elektronické verzi (příloha č.1)
c) externími dodavateli jsou :
Praha 10 - Majetková a.s. a
Strategic consulting, s.r.o.
Radou městské části Praha 10 byla, dne 2.10.2013 jako dodavatel akcí, schválena akciová
společnost Praha 10 – Majetková a.s., coby osobě která vykonává podstatnou část své
činnosti ve prospěch m.č. Praha 10 a ve které má m.č. Praha 10 zadavatel výlučná majetková
práva ve smyslu § 18 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách; Zakázka byla objednána
v souladu se zákonem bez zadávacího či jiného výběrového řízení.
Zvláštní vydání propagačního materiálu „Pátečník Prahy 10“, 18.10.2013 bylo objednáno v
souladu se schváleným rozpočtem na rok 2013 a interními předpisy ÚMČ Praha 10 (např.
podpisový řád). Zakázka byla objednána v souladu se zákonem bez výběrového řízení.
d) Jak je uvedeno výše, koncepci projektu schválilo vedení radnice a vlastní realizace projektu
probíhá v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2013 a interními předpisy ÚMČ Praha 10
(např. podpisový řád).
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
Pavla Čejková
pověřena vedením odboru kultury a projektů
Příloha č. 1 - Kopie objednávek

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:
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Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093511
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

