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Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane inženýre,
na Vaší žádost ze dne 18. července 2017, zaevidovanou pod č.j.: MČ P7 040455/2017 v souvislosti
se sbírkou „Obnova kolotoče na Letné“ podávám následující informace.
1.
Městská část Praha 7 podpořila veřejnou sbírku „Obnova kolotoče na Letné“ pořízením 8 ks
lepených kasiček s víkem a hrazením odměn brigádníkům, kteří sbírali prostředky do veřejné
sbírky. Do souhrnné výše vydaných finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 7 započítáváme
rovněž náklady na realizaci dvou akcí „Den dětí na kolotoči“ a „Den na kolotoči“, které byly
zaměřeny na podporu a propagaci veřejné sbírky, byť se jednalo především o kulturní akce pro
veřejnost. Celkové náklady MČ Praha 7 vynaložené v souvislosti s veřejnou sbírkou „Obnova
kolotoče na Letné“ činí 116 888 Kč.
Pro úplnost je třeba uvést, že ačkoli veřejná sbírka stále ještě není ukončena, lze ji již nyní hodnotit
jako úspěšnou. Na transparentním účtu bylo ke dni 25. 7. 2017 vybráno 711 921,54 Kč. Nad rámec
této částky se MČ Praha 7 podařilo vyjednat podporu Nadačního fondu AVAST ve výši
600.000 Kč. V soutěži MÁME VYBRÁNO, pořádané Institutem pro památky a kulturu
ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem, sbírka získala 1. místo
v kategorii Cena redakce PROPAMÁTKY za inspirativní prezentaci veřejné sbírky.
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2.

V příloze posílám následující dokumenty:

Příloha č. 1 - Přehled veškerých nákladů MČ Praha 7 v souvislosti s veřejnou sbírkou „Obnova
kolotoče na Letné“
Příloha č. 2 – Kopie vyžádaných dokumentů souvisejících s pořízením 8 ks lepených kasiček
s víkem
Příloha č. 3 – Kopie vyžádaných dokumentů souvisejících s realizací akce Den dětí na kolotoči
Příloha č. 4 – Kopie vyžádaných dokumentů souvisejících s realizací akce Den na kolotoči
Příloha č. 5 – Kopie Dohod o provedení práce s brigádníky
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