HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT uLAvN mo MĚSTA PRAuY
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Váš dopis zn./ze dne:

V řizu'e/tel.:

29.05.2019

Č . j.:
MHMP 1052668/2019

Počet listů/příloh: 2/0

Sp. zn.:

Datum:

S-MHMP 995897/2019

04.06.2019

Poskyínutí informace
Vážená paní doktorko,
dne 29. 5. 2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen ,.Magistrát“) Vaší žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „1an“), ve věci „velkoplošné prQ/"ekce zápasů české
reprezentace na Mistrovství světa vledm'm hokeji 2019“ (dále jen „žádost“). Konkrétně
požadujete poskytnutí následujících informací:
„1 ) Je pravdou, že Magistrát hl. m. Prahy nechal na Staroměstském náměstí postavit

velkoplošnou obrazovkukvůli "obyčejnému"zápasu české reprezentace na mistrovsnfísvěta v
ledním hokeji, kfwýjsme navíc prohráli?
2) Je pravdou, že tato akce stála ].30().00(),— Kč?
Pokud ano, pak žádámještě tyto in/brmace:
3) Kdo () této akci rozhodl?
4) Pokud () ní bylo hlasováno, pak kdy a kým?
5) Kdo l1lasovalpr0?“
K Vaší žádosti Vám sdělují následující:

ad 1) Není pravdou, že Magistrát nechal na Staroměstském náměstí postavit velkoplošnou
obrazovku kvůli _.obyčcjnému“ zápasu české reprezentace na mistrovství světa v ledním hokeji.

„Obyčejné“ Zápasy národního týmu ve skupině nebyly na Staroměstském náměstí promítány.
Jednalo se pouze () přenos semifinálovém zápasu českého národnůlo týmu a následně boje
o třetí místo ve dnech 25. a 26. 5. 2019. Záměr pořádat akci tohoto formátuje odsouhlasován
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každý rok. Letos se ale po dlouhé době český národní tým dostal do semiňnále & akce byla tedy
realizována.
ad 2) Není pravdou, že akce stála 1.300.000,— Kč. Celkové náklady na komplexní zajištění akce

činily 851.785; Kč bez DPH, resp. 1.030.660,- Kč s DPH.
ad 3) 0 akcí rozhodla Rada hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) svým usnesením č. 951
ze dne 20. 5. 2019.
ad 4) 0 usnesení (viz bod 3) ) sc hlasovalo na zasedání Rady HMP dne 20. 5. 2019.

ad 5) Pro hlasovalo všech 10 přítomných členů Rady HMP.
K části Vašeho podání ze dne 29. 5. 2019, která se již netýkala žádosti o poskytnutí informací
podle Ian pak sdělují, že HMP není zřizovatelem ani provozovatelem Všeobecné fakultní
nemocnice vPraze — Geriatrické kliniky na adrese Londýnská 15, 120 00 Praha 2. Tím je
Min'sterstvo zdravotnictví. Případnou stížnost na stav & vybavenost kliniky polohovacimi lůžky
je tedy třeba směřovat k nim.

S pozdravem

Mgr. Ale na Wagne r, Ph.D.
ředitelka odboru komunikace a marketingu
podepsáno elektronicky
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