Úřad městské části Praha 10
odbor kultury a projektů
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

21. 7. 2017

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 6. 7. 2017
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:

„Vážení,
na základě zákona 106/1999 žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících se k akci „Žij
s hudbou s Prahou 10“.
Konkrétně prosím o poskytnutí následujících informací:
1. o skladbě a výši nákladů na jednotlivé (níže uvedené) vystoupení v rámci akce „Žij
s hudbou s Prahou 10“.

Malešický park
14:00 ZUŠ Olešská
14:25 ZUŠ Jakutská
15:00 Vesper
15:50 Od zítra nehrajem
16:40 KLOKAIN
17:30 Je na malinách
19:15 The Prostitutes
20:50 Sto zvířat

Gutovka
13:00 Musartedo DJs & DJ workshop
17:30 Pio Squad
19:00 Kapitán Demo Original

OC Eden
14:00 Pavel Costachi
14:40 Mira Baldrych
15:30 PPORCHESTR.CZ-Prague Funfair Orchestra-Pražský pouťový orchestr
Heroldovy Sady
14:00 Kelímky
16:30 The Dixieboys
2.

jaké výše dosáhly náklady na instalaci pódií pro účinkující,

3.

žádám o poskytnutí všech relevantních dokumentů k pořádaným akcím (smlouvy s účinkujícími,
pronajímateli prostor a faktur (i za servisní činnosti a propagaci) vč. jejich příloh, atp.).

4.

Kolik začínajících skupin a zpěváků v rámci akce vystoupilo?

5.

Sdělení výše návštěvnosti jednotlivých akcí.

Odpověď prosím zaslat výhradně na emailovou adresu:

“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky
formou textu a příloh na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Ad 1) výše nákladů na jednotlivá vystoupení:
The Prostitutes ……………………………… 25.000,--Kč
Sto zvířat ………………..……………………….74.750,--Kč
Pio Squad ……………………………………… 30.250,--Kč
Kapitán Demo Original …………………. 30.000,--Kč
Pražský pouťový orchester …………… 13.000,--Kč
The Dixieboys ………………………………. 15.000,--Kč
Jiří Laštovka (moderátor) …………….. 10.000,-- Kč

Všichni ostatní účinkující vystoupili z d a r m a .

Ad 2) výše nákladů za instalaci pódií pro účinkující:
Kompletní technické zajištění všech lokací akce Den hudby Prahy 10 zajistil dodavatel MVP events s.r.o.
Náklady celkem činily 592.246,60 Kč včetně DPH - objednávka byla zveřejněn v registru smluv
vedeném MV ČR dne 3. 7. 2017 (ID smlouvy 2281442, ID verze 2460362), adresa záznamu registru
smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2460362.
Z toho náklady na techniku tj. instalace podií a všech náležitostí činily 211.000,- Kč bez DPH.
Ad 3) poskytnutí dokumentů včetně příloh (smlouvy s účinkujícími, pronajímateli prostor, faktur za
servisní činnosti a propagaci)









Příloha č.1 - objednávka č. OKP/0900/2017 ze dne 7.6.2017 a faktura 2017174 dodavatele
Alena Převrátilová za The Prostitutes;
Příloha č.2 - objednávka č. OKP/0901/2017 ze dne 7.6.2017 a faktura 2017004 dodavatele
Šimon Kotek za Sto zvířat;
Příloha č. 3 objednávka č. OKP/0907/2017 ze dne 7.6.2017 a faktura 20170017 dodavatele
Rudol Rokoš za PIO Squad;
Příloha č. 4 - objednávka č. OKP/0905/2017 ze dne 7.6.2017 a faktura 010-2017 dodavatele
Jiří Burián za Kapitán Demo;
Příloha č. 5 – objednávka č. OKP/0899/2017 ze dne 7.6.2017 a faktura 2017/9 dodavatele
Ing. Lukáše Fišera za Pražský pouťový orchestr
Příloha č. 6 - objednávka č. OKP/0899/2017 ze dne 7.6.2017 a faktura 2017/08 dodavatele
Veronika Schieblová za The Dixieboys;
Příloha č. 7 - objednávka č. OKP/0963/2017 ze dne 14.6.2017 dodavateli Jiří Laštovka na
Moderování akce Den Hudby;
Příloha č. 8 - objednávka č. OKP/0759/2017 ze dne 18.5.2017 a faktura 170010 dodavatele
MVP events s.r.o. za kompletní technické zajištění všech lokací akce Den Hudby (včetně
servisní činnosti a propagace).

Smlouvy s pronajímateli prostor nebylo potřeba uzavírat, neboť akce proběhly na vlastních pozemcích
(patřících MČ Praha 10) nebo na pozemcích, které byli v rámci akce poskytnuty zdarma.
Vzhledem k tomu, že v některých listinách se vyskytovaly osobní údaje fyzických osob, byly tyto údaje
anonymizovány a vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 8a InfZ), které Vám souběžně zasíláme
na adresu trvalého pobytu.

Ad 4) dotaz: Kolik začínajících skupin a zpěváků v rámci akce vystoupilo?
Sedm skupin.

Ad 5) „Sdělení výše návštěvnosti jednotlivých akcí“
Návštěvnost nebyla měřena - na akci byl vstup zdarma. Z tohoto důvodu povinný subjekt v této části
žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 2 odst. 4 InfZ), které Vám souběžně zasíláme na
adresu trvalého pobytu.

S pozdravem

Ing. Petr Pelka
vedoucí odboru kultury a projektů
„podepsáno elektronicky“

„otisk razítka“

