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Poskytnutí informace na žádost podle 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
31.10.2014 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 :
Vážená paní, vážený pane, navazuji na předchozí dotazy k vile Karla Čapka.
1) Na dotaz k technickému stavu a nutnosti rekonstrukce vily bylo 20.12.2013 (zn. P10007058/2014) sděleno, že nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k rekonstrukci ani neexistují
posudky týkající se nutných oprav. Změnilo se něco? Má nyní MČ Praha 10 bližší představu o
zásazích, které bude vyžadovat vila Karla Čapka?
2) Na dotaz týkající se jmenného seznamu členů komise zabývající se vilou KČ bylo 3.2.2014 (zn.
P10-007058/2014) sděleno, že „ustavení odborné pracovní skupiny pro zpracování a
zachování odkazu Karla Čapka pro budoucí generace, včetně jmenného seznamu členů této
pracovní skupiny, bude projednáno na 21.zasedání ZMČ Praha 10 dne 10.2.2014“. Žádám
s odstupem půl roku o informaci
- Jaké je jmenné složení výše specifikované komise/pracovní skupiny?
- Jak často se sešla? Prosím o veškeré termíny uskutečněných setkání
- Jaký je plán práce a na kdy jsou naplánována další setkání této prac. skupiny?
3) Jaké jsou náklady na provoz vily? Žádám též o specifikaci nákladů na ostrahu objektu a o
odhad nákladů na vytápění v zimních měsících (pokud existuje)
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
K bodu č. 1
Městská část Praha 10 dosud nedisponuje žádným znaleckým posudkem či jiným dokumentem,
kterým by bylo možné stanovit předpokládané náklady na rekonstrukci vily Karla Čapka. Dopisem ze
dne 16.6.2014 bylo osloveno Ministerstvo kultury se žádostí o doporučení architektonických či
projektových ateliérů se zkušenostmi s projektováním oprav nemovitých kulturních památek, kterým
by MČ Praha 10 mohla následně zadat zpracování příslušné projektové dokumentace způsobem dle
zákona o veřejný ch zakázkách. K dnešnímu dni MČ Praha 10 neobdržela odpověď na zmíněný dopis.

K bodu č. 2
Ustavení odborné pracovní skupiny pro zpracování a zachování odkazu Karla Čapka pro budoucí
generace, včetně jmenného seznamu členů této pracovní skupiny, bylo projednáno na pokračování
21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 dne 24.2.2014. ZMČ Praha 10 ten den schválilo, usnesením
č. 11, ustavení odborné pracovní skupiny pro zpracování a zachování odkazu Karla Čapka pro budoucí
generace ve složení:
PhDr. Magda Junková (Ministerstvo kultury ČR)
Mgr. Ilja Kocián (Ministerstvo kultury ČR)
Mgr. Zdeněk Freisleben (ředitel Památníku národního písemnictví)
PhDr. Tomáš Pavlíček PhD. (Památník národního písemnictví)
Pavla Čejková (ÚMČ P10)
Ing. Arch. Pavel Ludvík (ÚMČ P10)
Šárka Doležalová (ÚMČ P10)
Jana Tlamichová (ÚMČ P10)
Mgr. et Mgr. A. Ondřej Kepka (zástupce občanů)
K dnešnímu dni se konala tři zasedání pracovní skupiny. 28.2.2014, 6. 5. 2014 a 23. 7. 2014.
Termín další schůzky nebyl pevně stanoven.
K otázce „Jaký je plán práce a na kdy jsou naplánována další setkání této prac. skupiny?“ uvádíme, že
pracovní skupina nemá pevně stanovený plán práce a jak uvádíme výše, termín další schůzky nebyl
pevně stanoven. Vzhledem k tomu, že se jedná tím pádem o neexistující informaci, nelze jí ze strany
povinného subjektu poskytnout. Z tohoto důvodu je vydáno Rozhodnutí o odmítnuti části žádosti. To
bylo zasláno do Vaší datové schránky.
Jako doprovodnou informaci uvádíme, že ustavením výše zmíněné pracovní skupiny, tvořené zástupci
MČ Praha 10 a především odborníky z příslušných vědních oborů, navázala MČ Praha 10 úzkou
spolupráci s odbornými institucemi v oboru kultury, muzejnictví, historie písemnictví, architektury
atd. Předmětem činnosti této pracovní skupiny je návrh zpracování a zachování odkazu Karla Čapka
pro budoucí generace, a zejména odborný dohled nad zpracováním kompletní inventarizace
získaného movitého majetku, jeho odborným posouzením, návrhem příp. restaurace či konzervace a
vypracování návrhu, jakým způsobem bude tento inventář nevyčíslitelné kulturní hodnoty
zpřístupněn odborné i laické veřejnosti. V současné době probíhá ve vile Karla Čapka rozsáhlá a
časově velmi náročná kompletní inventarizace získaného movitého majetku s jeho odborným
posouzením.
K bodu č. 3
Objekt (budovu vily K. Č.) byl převzat počátkem letošního roku, proto můžeme náklady na média
vyčíslit pouze na základě odhadů, vycházejících ze zkušeností z obdobných objektů. Předpokládané
náklady na provoz objektu vily Karla Čapka jsou tedy následující:

Plyn na topení
cca 40.000,- Kč ročně
El. energie
cca 10.000,- Kč ročně
Odvoz opadu
cca 2.700,- Kč ročně
Vodné stočné
cca 11.000,- Kč ročně
Správa objektu
36.300,- Kč ročně
Náklady na ostrahu vily Karla Čapka od listopadu 2013
1.128.182,40 Kč
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Pavla Čejková
pověřena vedením odboru kultury a projektů
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IČ: 00063941
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