ODPOVĚDI

NA INTERPELACE

3. zasedání ZHMP – dne 19.12.2002
Interpelace č. 3/4
V Praze dne 17. ledna 2003
Čj.: SE/SK7-1/2003
Vážený pane doktore,
na 3. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy jste využil svého práva a přednesl
interpelaci ve věci pořádání vánočních trhů. Rada hl. m. Prahy mě následně pověřila
vyhotovením písemné odpovědi.
Usnesením rady hl. m. Prahy číslo 0614 ze dne 30. 5. 2000 bylo uloženo komisi Rady
hl. m. Prahy pro koordinaci aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové
rezervace (dále jen „komise“) uspořádat výběrové řízení a vybrat provozovatele
příležitostných trhů. Do výběrového řízení na provozování příležitostných vánočních trhů na
Staroměstském a Václavském náměstí podala nabídky pouze společnost Folk Art Production,
spol. s r.o., zastoupená jednatelem Milanem Šmerdou. Dne 18. 7. 2000 bylo na jednání
komise konstatováno, že nabídky splňují požadavky podmínek veřejné soutěže a následné byla
tato společnost vyhlášena vítězem výběrového řízení, na základě čehož byla s touto
společností uzavřena nájemní smlouva č. NAP/58/02/000337/2000 za účelem zajištění
organizace prodeje a provozování příležitostných vánočních trhů na Staroměstském náměstí,
nájemné bylo stanoveno ve výši 320.000,- Kč a nájemní smlouva č. NAP/58/02/000336/2000
za účelem zajištění organizace prodeje a provozování příležitostných vánočních trhů
na Václavském náměstí, nájemné bylo stanoveno ve výši 280.000,- Kč.
V souladu se zásadami pro spolupořadatelství hl. m. Prahy ke kulturním aktivitám na
území hl. m. Prahy, byly s výše jmenovanou společností podle § 51 občanského zákoníku
v platném znění uzavřeny v kompetenci odboru kultury a výstavnictví Magistrátu hl. m. Prahy
následující smlouvy o spolupořadatelství:
Dne 26.9.2002 byla uzavřena smlouva o spolupořadatelství č. POR/7/02/000817/2002
při přípravě a realizaci akce Pražské vánoce a přesně stanovuje výši finančních prostředků,
které budou poskytnuty spolupořadatelem, tj. hl. m. Prahou a k jakému účelu budou tyto
prostředky použity. Výše těchto finančních prostředků byla stanovena usnesením Rady
hl.m. Prahy číslo 1495 ze dne 24.9.2002. Zmíněné usnesení rovněž ukládá odboru obchodních
aktivit Magistrátu hl. m. Prahy podepsat smlouvu o výpůjčce se společností Folk Art
Production, spol. s r.o. za účelem konání akce Pražské vánoce a odboru public relations
Magistrátu hl. m. Prahy zařadit akci Pražské vánoce do popovodňových PR aktivit hl. m.
Prahy.
Dne 25. 11. 2002 byla uzavřena smlouva o spolupořadatelství č.
POR/7/02/000648/2002 při přípravě a realizaci oslav Silvestra 2002 a Nového roku 2003 a
rovněž přesně stanovuje výši finančních prostředků, které budou poskytnuty

spolupořadatelem, tj. hl. m. Prahou a k jakému účelu budou tyto prostředky použity. Výše
těchto finančních prostředků byla stanovena usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 1925
ze dne 12. 11. 2002.
Na základě všech výše uvedených skutečností si dovoluji poukázat na skutečnost, že
akce Pražské vánoce nebyla dotována hl. m. Prahou v pravém smyslu tohoto slova, nýbrž hl.
m. Praha poskytlo finanční prostředky, jakožto spolupořadatel této akce.
S pozdravem
Přílohy: usnesení č. 0614 ze dne 30. 5. 2000
protokol o průběhu výběrového řízení
usnesení č. 1495 ze dne 24. 9. 2002
usnesení č. 1925 ze dne 12. 11. 2002
smlouva č. NAP/58/02/000337/2000
smlouva č. NAP/58/02/000336/2000
smlouva č. POR/7/02/000817/2002
smlouva č. POR/7/02/000648/2002
smlouva č. VYP/58/01/2512/2002
Vážený pan
RNDr. Jiří Witzany, PhDr.
Zengrova 24/1937
Praha 6
160 00

Interpelace č. 3/8
V Praze dne 17. ledna 2003
Čj.: SE/SK7-1/2003
Vážený pane doktore,
na 3. zasedání Zastupitelstva hl. m Prahy jste využil svého práva a přednesl
interpelaci ve věci pronájmu Staroměstského náměstí. Rada hl. m. Prahy mě následně
pověřila vyhotovením písemné odpovědi.
Usnesením rady hl. m. Prahy číslo 0614 ze dne 30. 5. 2000 bylo uloženo komisi Rady
hl. m. Prahy pro koordinaci aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové
rezervace uspořádat výběrové řízení a vybrat provozovatele příležitostných trhů, na základě
čehož byla se společností Folk Art Production, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Milanem
Šmerdou, uzavřena nájemní smlouva č. NAP/58/02/000337/2000 za účelem zajištění
organizace prodeje a provozování příležitostných vánočních trhů na Staroměstském náměstí,
nájemné bylo stanoveno ve výši 320.000,- Kč a nájemní smlouva č. NAP/58/02/000336/2000
za účelem zajištění organizace prodeje a provozování příležitostných vánočních trhů
na Václavském náměstí, nájemné bylo stanoveno ve výši 280.000,- Kč.

V souladu se zásadami pro spolupořadatelství hl. m. Prahy ke kulturním aktivitám na
území hl. m. Prahy, byly s výše jmenovanou společností podle § 51 občanského zákoníku
v platném znění uzavřeny v kompetenci odboru kultury a výstavnictví Magistrátu hl. m. Prahy
následující smlouvy o spolupořadatelství:
Dne 26. 9. 2002 byla uzavřena smlouva o spolupořadatelství č.
POR/7/02/000817/2002 při přípravě a realizaci akce Pražské vánoce a přesně stanovuje výši
finančních prostředků, které budou poskytnuty spolupořadatelem, tj. hl. m. Prahou a k jakému
účelu budou tyto prostředky použity. Výše těchto finančních prostředků byla stanovena
usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 1495 ze dne 24. 9. 2002. Zmíněné usnesení rovněž ukládá
odboru obchodních aktivit Magistrátu hl. m. Prahy podepsat smlouvu o výpůjčce se
společností Folk Art Production, spol. s r.o. za účelem konání akce Pražské vánoce a odboru
public relations Magistrátu hl. m. Prahy zařadit akci Pražské vánoce do popovodňových PR
aktivit hl. m. Prahy.
Dne
25.11.2002
byla
uzavřena
smlouva
o spolupořadatelství
č.
POR/7/02/000648/2002 při přípravě a realizaci oslav Silvestra 2002 a Nového roku 2003 a
rovněž přesně stanovuje výši finančních prostředků, které budou poskytnuty
spolupořadatelem, tj. hl.m. Prahou a k jakému účelu budou tyto prostředky použity. Výše
těchto finančních prostředků byla stanovena usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 1925
ze dne 12. 11. 2002.
Čl. II. obou výše uvedených smluv o spolupořadatelství obsahuje mj. následující
závazek hlavního pořadatele: „Předložit odboru kultury a výstavnictví MHMP do 6. 3. 2003
celkové vyúčtování akce s uvedením všech realizovaných příjmů a výdajů a specifikaci použití
finančních prostředků vložených spolupořadatelem doloženou fotokopiemi účetních dokladů
o úhradě výdajů…“.
S pozdravem
Přílohy: usnesení č. 0614 ze dne 30.5.2000
usnesení č. 1495 ze dne 24.9.2002
usnesení č. 1925 ze dne 12.11.2002
smlouva č. NAP/58/02/000337/2000
smlouva č. NAP/58/02/000336/2000
smlouva č. POR/7/02/000817/2002
smlouva č. POR/7/02/000648/2002
smlouva č. VYP/58/01/2512/2002
Vážený pan
MUDr. Michael Hvížďala
Tusarova 37/1179
Praha 7
170 00

