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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 majetkoprávní obdržel dne 13. 6. 2018 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,
v Registru
smluv
jsem
nalezl
zveřejněnou
rámcovou
smlouvu
<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5819103> o poskytování marketingových služeb mezi MČ Praha 10
a KOTELNA 55, s.r.o. (IČO: 03648851). V prováděcí dohodě č. 1, která je přílohou uvedené rámcové
smlouvy, si MČ Praha 10 objednává:
vytvořeni loga a grafického stylu ,,Antigraffiti programu Prahy 10";
vytvoření informační microsite ,,Antigraffiti programu Prahy 10" a to včetně copywritingu
a webhostingu po dobu 24 měsíců;
založení profilu ,,Antigraffiti programu Prahy 10" na sociálnI síti Facebook a jeho správa po dobu
3 měsíců;
realizace kampaně na Facebooku s finančním rámcem 10 000 KČ;
Marketingové PR služby v rámci popularizace projektu během jeho spouštění v rozsahu 40 hodin
(15 hod - pozice project Manager, 25 hod úroveň Project Executive)
to vše v celkové hodnotě 473.957 Kč vč. DPH.
Jelikož mi dne 4. 6. 2018 MČ Praha 10 na můj předchozí dotaz dle zák. 106/1999 Sb., týkající se
antigraffti programu, odpověděla (citace) „Aktuálně do programu antigraffiti není zahrnut žádný dům.
Projekt s názvem „Stop nelegálním graffiti na Praze 10“, probíhal v pěti etapách od prosince 2014 a byl
v souladu se smlouvou s dodavatelem prací ukončen k 31. 1. 2018“ a uvedená rámcová smlouva byla
uzavřena 1. 6. 2018, žádám v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací:
termín zahájení a plánovaná délka v prováděcí dohodě rámcové smlouvy zmiňovaného „Antigraffiti
programu Prahy 10“, ke kterému se výše uvedené marketingové a propagační služby vztahují,

veškeré dokumentace, zejména pak pravidel, resp. podmínek a vymezení územního rozsahu
„Antigraffiti programu Prahy 10“ uvedeném v prováděcí dohodě rámcové smlouvy, tj. na základě
kterých jsou výše uvedené marketingové a propagační služby připravovány,
jaké jsou plánované finanční náklady (alokace v rozpočtu) na uvedený „Antigraffiti program Prahy 10“,
na základě jakých skutečností vzešla potřeba výše uvedených marketingových a propagačních služeb,
když u předchozí realizace tyto služby nebyly potřeba?
z jakých důvodů nebyla prodloužena smlouva s předchozím poskytovatelem antigraffiti programu,
společností Servis CZ s.r.o., která vypršela 31. 1. 2018, tj. proč byla realizace antigraffiti programu
ukončena?
v čem se "nový" antigraffiti program liší od antigraffiti programu ukončeného?
Odpověď prosím zaslat pouze na emailovou adresu.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky na
Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
K Vašim dotazům Vám sdělujeme následující:
1. Termín zahájení a plánovaná délka: Termín zhotovení je 45 dní od podpisu smlouvy. Den
podpisu smlouvy byl 1. 6. 2018, tedy termín končí dne 15. 7.; vzhledem k tomu, že jde o neděli,
konec lhůty připadá na nejbližší následující pracovní den, tj. 16. 7. 2018.
2. Veškerá dokumentace k projektu: Veškerá existující dokumentace Vám byla poskytnuta
v přílohách k odpovědi (dne 4. 6. 2018) na Vaši předchozí žádost, týkající se programu
Antigraffiti. Vámi uváděná další dokumentace vznikne teprve v budoucnu (v rámci výše
uvedené lhůty pro zhotovení), jedná se tedy v tuto chvíli o neexistující informaci ve smyslu § 2
odst. 4 InfZ. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části Vaší žádosti, které
Vám bylo souběžně zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s§
2 odst. 4 InfZ).
Vymezení územního rozsahu: Jedná se o celé území městské části Praha 10.
3. Plánované finanční náklady (alokace v rozpočtu) na uvedený „Antigraffiti program Prahy
10“, na základě jakých skutečností vzešla potřeba výše uvedených marketingových a
propagačních služeb: Dne 5. 4. 2018 schválila Rada Městské části Praha 10 usnesením č. 246
pokračování Antigraffiti programu na území Prahy 10 a přesunutí nevyčerpané finanční alokace
z let 2014 až 2018 ve výši 2.523.130,- Kč do navazujícího projektu. Potřeb marketingových a
propagačních služeb vzešla na základě nedostatečné propagace v minulých letech.
Minulý projekt byl medializován formou rozesílání dopisů vybraným soukromým majitelům.
Dále vyšlo i několik článků v časopisu Prahy 10, bylo poskytnuto interviewu českému rozhlasu
a bylo publikováno pojednání v nejmenovaném odborném časopisu. Medializace minulého
projektu obsahovala plakát projektu, aby se zdůraznilo zapojení do projektu i pro širokou
veřejnost. Na základě tohoto usnesení, a s přihlédnutím ke zkušenostem z jiných městských
částí, bylo dne 23. 4. 2018 vyhlášeno poptávkové řízení na dodavatele marketingových služeb
za účelem popularizace programu mezi jeho potenciálními smluvními účastníky na území celé
Městské části Praha 10. Dne 1.6.2018 byla uzavřena smlouva s předkladatelem nejvýhodnější
nabídky na marketingové služby se společností KOTELNA 55, s.r.o., jejíž úlohou je připravit
popularizační kampaň o vylepšeném antigraffiti programu Prahy 10. Současně s tímto
procesem proběhne výběr dodavatele služeb, který bude dále technicky zajišťovat správu
svěřených nemovitostí a naváže tak na činnost společnosti Servis CZ, s.r.o., která se o údržbu
nemovitostí starala v uplynulém období.

4. Z jakých důvodů nebyla prodloužena smlouva s předchozím poskytovatelem Antigraffiti
programu, společností Servis CZ s.r.o.: Projekt „Stop nelegálním graffiti na Praze 10“ byl
ukončen v souladu s realizační smlouvou s dodavatelem prací ke dni 31. 1. 2018. Oboustranně
nebyla pak navázána další spolupráce.
5. V čem se "nový" antigraffiti program liší od antigraffiti programu ukončeného: Součástí
plnění smlouvy s dodavatelem byl i pravidelný monitoring výskytů graffiti
na nemovitostech ošetřených již antigraffiti nátěrem a provoz „www“ aplikace, která byla
dostupná na webových stránkách Městské části Prahy 10. Vylepšený program již monitoring
zahrnovat nebude. Inovovaný program na odstraňování graffiti na území Prahy 10 má ambici
významně rozšířit počet smluvních účastníků, reflektovat nové technologie na čištění
nemovitostí a stát se novým účinným nástrojem při rozvoji veřejného prostoru na území
městské části Praha 10.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
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