
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 27/89 
ze dne  27.5.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace městské části Praha 8 v roce 2021 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí účelové neivestiční dotace 
městské části Praha 8 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 31.5.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9322  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



KUC MHMP 0091633000008 Úspora hospodaření minulých let 0000 8115 000 0662 250,0

C e l k e m 250,0

MČ Praha 8 0091633000008

Účelově na realizaci veřejné umělecko-architektonické soutěže na 

dílo Dívka s kolem * 6330 5347 81 0616 250,0 250 000

C e l k e m 250,0 250 000

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

           V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

           Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

1) MČ má povinnost navrátit účelovou neinvestiční dotaci HMP, když soutěž nebude realizována do 30. 6. 2022

* Dotace se poskytuje za podmínek:

2) MČ má povinnost doplnit do složení poroty zástupce HMP - člena Komise Rady hl .m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ

ODPA POL UZ ORJ

ODPA POL

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/89 ze dne 27. 5. 2021

Poskytnutí 

dotace (v Kč)

                                 II. Úprava rozpočtu  běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí NIV dotace MČ HMP (strana DAL)

I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

ORJ

Úprava rozpočtu a 

poskytnutí dotace 

(v tis. Kč)

Městská část Číslo akce Účel / Název akce



Důvodová zpráva 

 

Zastupitelstvu HMP je ke schválení předkládán návrh čerpání úspory minulých let (pol. 8115) 

o 250 tis. Kč za současného poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy Městské 

části hl. m. Prahy Praha 8 na realizaci umělecko-architektonické soutěže „Dívka s kolem“.  

 

Jedná se o financování projektu v rámci Programu Umění pro město (dříve „2 % na umění“ – 

pořízení uměleckých děl do veřejného prostoru hlavního města Prahy). Program „2 % na 

umění“ – pořízení uměleckých děl do veřejného prostoru hlavního města Prahy schválila Rada 

HMP svým usnesením č. 1483 ze dne 12. 6. 2018; změnu názvu programu na „Program Umění 

pro město“ a Metodiku podpory současného umění a proces pořizování uměleckých děl na 

území hl. m. Prahy schválila Rada HMP usnesením č. 50 ze dne 13. 1. 2020. Doporučení 

realizace konkrétních projektů schvaluje Komise Rady HMP pro umění ve veřejném prostoru, 

jmenovaná usnesením Rady HMP č. 42 ze dne 21. 1. 2019, ve znění usnesení Rady HMP č. 

173 ze dne 18. 2. 2019. 

 

V souladu se schválenou metodikou a doporučením Komise Rady HMP pro umění ve veřejném 

prostoru je nyní předkládán výše uvedený projekt, k němuž je doložena následující 

dokumentace – přílohy této důvodové zprávy: 

 

1. Zápis z jednání Komise pro umění ve veřejném prostoru ze dne 18. 2. 2021 

2. Usnesení Rady Městské části Praha 8 č. 0531/2020 ze dne 18. 11. 2020 

3. Soutěžní podmínky: umělecko-architektonické soutěže „Dívka s kolem“.  

4. Položkový rozpočet  

 

Usnesení Rady HMP je přílohou č. 5 této důvodové zprávy.  

 

 



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  Příloha č. 1 důvodové zprávy 

Komise pro umění ve veřejném prostoru 

Jednání 18. 2. 2021 v 15:00 hodin  

online 

 

Zápis 
 

Přítomni: Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (předseda), prof. PhDr. Milena Bartlová CSc., Mgr. 

Marie Foltýnová Ph.D., Barbora Hrůzová, Mgr. Soňa Kodetová, MgA. Denisa Václavová, Ing. 

arch. Jakub Hendrych (člen pracovní skupiny), Martina Serešová (hostka), Ing. Jana Smolková 

(členka pracovní skupiny) 

Nepřítomni: Mgr. Michal Novotný 

Tajemnice: Bc. Anna Gümplová 

Celkový počet členů Komise: 7, přítomni: 6, Komise je usnášeníschopná. 

Jednání bylo zahájeno v 15:05 hodin a ukončeno v 17:55. 

 

Program: 

1. Úvod 

a. Představení programu 

Komise schvaluje program jednání. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel/a se 0. 

Program byl schválen. 

2. Projekty 

a. Památník Dívka s kolem, Praha 8 

Komise dostala kompletní materiály a nový návrh složení poroty, se kterým byla 

spokojená a doporučuje uvolnit finanční prostředky na realizaci soutěže. 

Usnesení č. 1: 

Komise pro umění ve veřejném prostoru doporučuje Radě hl. m. Prahy uvolnit finanční 

prostředky městské části Praha 8 z programu Umění pro město na organizaci soutěže 

Památník Dívka s kolem ve výši 250 000 Kč viz. příloha č. 1 zápisu. 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel/a se 0. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

b. Světlo pro metro, Florenc 

Komise již jednou schválila prostředky na realizaci soutěže Světlo pro metro na Florenci 

pro Dopravní podnik, ale po dohodě s KUC bude organizátorem soutěže místo 

Dopravního podniku Galerie hl. m. Prahy. Proto Komise revokuje své usnesení ze dne 

15. 10. 2020 a doporučuje uvolnit finanční prostředky GHMP. 

 

http://www.praha.eu/


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  Příloha č. 1 důvodové zprávy 

Komise pro umění ve veřejném prostoru 

Jednání 18. 2. 2021 v 15:00 hodin  

online 

 

Usnesení č. 2: 

 

Komise pro umění ve veřejném prostoru revokuje usnesení ze dne 15. 10. 2020 ve věci 

projektu Světlo pro metro na: Komise pro umění ve veřejném prostoru doporučuje Radě 

hl. m. Prahy uvolnit finanční prostředky Galerii hl. m. Prahy z programu Umění pro 

město na první fázi projektu Světlo pro metro na Florenci – náklady na organizaci 

soutěže – ve výši 1 340 000 Kč viz. příloha č. 2 zápisu. 

 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel/a se 0. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

c. Dvoreckého most 

Na tento bod se z jednání odpojila Denisa Václavová. Komisi byl předložen návrh na 

přehodnocení svého původního usnesení ke Dvoreckému mostu, kdy Komise 

doporučila uvolnit magistrátnímu Odboru investic na první fázi přípravy projektu jen 

část původně požadovaných peněz. To se ukázalo jako komplikace pro celý projekt, 

který byl jako celek Komisí doporučen k realizaci. Pokud se má realizovat v původním 

rozsahu, jak to podporují i gesční radní, nelze rozpočet snižovat. 

Komise původně nezpochybňovala kvalitu, ale rozsah a celkovou cenu pro dílo 

navrhované do ne zrovna centrální oblasti města. Na druhou stranu se lokalita kolem 

mostu bude rozvíjet a vznikne zde zástavba a s ní se i pozvedne význam místa. Komise 

se shodla, že pokud je to pro město tak významná stavba a chce do ní investovat své 

prostředky, měla by k tomu přihlédnout.  

Usnesení č. 3: 

Komise pro umění ve veřejném prostoru revokuje usnesení ze dne 19. 11. 2020 ve věci 

projektu Dvoreckého mostu na: Komise pro umění ve veřejném prostoru doporučuje 

Radě hl. m. Prahy uvolnit finanční prostředky na projektovou fázi projektu uměleckých 

děl u Dvoreckého mostu z programu Umění pro město ve výši 12 182 000 Kč viz. 

příloha č. 3 zápisu. 

 

Hlasování: Pro 4, Proti 1, Zdržel/a se 0. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

d. Pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému, Praha 10 

Místostarosta MČ Praha 10 David Kašpar prezentoval vítězný návrh soutěže o památník 

Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého za účasti vítězného týmu. Většina Komise 

výsledek soutěže chválila a doptávala se především na technické řešení. 

http://www.praha.eu/


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  Příloha č. 1 důvodové zprávy 

Komise pro umění ve veřejném prostoru 

Jednání 18. 2. 2021 v 15:00 hodin  

online 

 

Vítězný návrh lze najít na tomto odkazu: https://tinyurl.com/1ae8qwvc 

Usnesení č. 4: 

Komise pro umění ve veřejném prostoru doporučuje Radě hl. m. Prahy uvolnit finanční 

prostředky MČ Praha 10 na realizaci díla Pocta Jiřině Haukové a Jindřichu 

Chalupeckému z programu Umění pro město ve výši 4 749 096 Kč viz. Příloha č. 4 

zápisu. 

 

Hlasování: Pro 5, Proti 1, Zdržel/a se 0. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

e. Dětské brouzdaliště a plastika, Praha 9 

 

Městská část Praha 9 prezentovala návrh na soutěž na Dílo – Dětské brouzdaliště a 

plastika v parku Podviní v místě, kde do 90. let v brouzdališti plastika byla. Komise 

ocenila kvalitu připraveného projektu a doporučila v zadání zdůraznit doporučení, že 

soutěž je vhodná pro týmy (krajinářských) architektů, architektek, výtvarníků a 

výtvarnic.  

 

Usnesení č. 5: 

Komise pro umění ve veřejném prostoru doporučuje Radě hl. m. Prahy uvolnit finanční 

prostředky MČ Praha 9 na realizaci soutěže Dětské brouzdaliště a plastika z programu 

Umění pro město ve výši 450 000 Kč, viz. příloha č. 5 zápisu. 

 

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel/a se 1. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Různé 

V bodě Různé se nic neprobíralo. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Anna Gümplová 

Ověřila: Mgr. Marie Foltýnová. Ph.D. 

 

http://www.praha.eu/
https://tinyurl.com/1ae8qwvc






Příloha č. 3 důvodové zprávy 

Umělecké dílo „Dívka s kolem“ 

Veřejná umělecko-architektonická soutěž, podklady 

Městská část Praha 8 vyhlašuje 

OTEVŘENOU KOMBINOVANOU PROJEKTOVOU UMĚLECKO - ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ NA 
VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ UMĚLECKÉHO DÍLA VE VEŘEJNÉM PROSTORU NA ÚZEMÍ Městské části Praha 8  S 
NÁZVEM „Dívka s kolem“ v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 
1993, v platném znění (dále „Soutěžní řád“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 360/1992 b., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění (dále „Zákon o výkonu povolání“) v souladu s § 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon o zadávání 
veřejných zakázek“), s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a zásadami Programu umění pro město - IPR Hl. Města Prahy, a vydává k tomu tyto 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 

ÚVOD 

MČ Praha 8 ve spolupráci s vedením školy ZŠ B. Hrabala hodlá vyhlásit v rámci programu MHMP 
„Umění pro město“ veřejnou výtvarně – architektonickou soutěž „Umělecké dílo Dívka s kolem“ s 
cílem připomenout oběť žačky školy U Zámečku (původní název ZŠ B. Hrabala) Jindřišky Novákové, 
popravené německými okupanty r. 24.10. 1942 v Mauthausenu a zároveň přenést současné formálně 
neomezené umění do veřejného prostoru a do povědomí široké veřejnosti nejen v Praze 8. Výtvarné 
dílo by mělo, kromě další připomínky hrdinů operace Anthropoid v rámci již realizovaných 
uměleckých objektů v MČ Praha 8, vzdát hold i všem ženám a dívkám, které podporovaly odboj a 
zaplatily za to cenu nejvyšší. 

 Za tím účelem vyhlašuje MČ Praha 8 tuto projektovou otevřenou kombinovanou  umělecko - 
architektonickou soutěž: 

NÁZEV SOUTĚŽE 

„Umělecké dílo Dívka s kolem“ (pracovní název). Projektová otevřená, kombinovaná umělecko - 
architektonická soutěž na výtvarné řešení uměleckého díla ve veřejném prostoru Prahy 8 (dále také 
soutěž). 

VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE, SEKRETÁŘ, PŘEZKUŠOVATEL 

Identifikační údaje vyhlašovatele 
Vyhlašovatel soutěže 
Městská část Praha 8   
Zastoupený Ondřejem Grosem, starostou MČ P8 
Kontaktní místo - MČ Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8.   

Sekretář soutěže 

Karolína Vítková 
Zenklova 1/35, Praha 8, 180 00 I. Tel.: 222 805 187  E-mail: karolina.vitkova@praha8.cz 

ZADÁNÍ SOUTĚŽE 

Předmět, účel a poslání soutěže 

Předmět soutěže 



Předmětem soutěže je návrh výtvarného, materiálového a technického řešení uměleckého díla (dále 
jen Díla) jakékoliv výtvarné formy, které bude umístěno v prostoru vstupu do ZŠ B. Hrabala, Zenklova 
52/26, Praha 8 (dále jen Místo realizace). Výtvarné pojetí Díla a jeho kompoziční začlenění do 
předprostoru vstupu do školy je ponecháno na svobodné vůli a volné kreativitě autorů. 

Předmětem soutěže je dále pomocí navrženého díla přispět k připomenutí významu místa jako 
součásti dějinných událostí (operace Anthropoid) a přiblížit jejich konkrétní aktéry. Umělecké dílo je v 
podmínkách soutěže chápáno jako osobitý umělecký projev určitých kvalit, který reflektuje 
současnost a je schopen komunikovat s divákem a bezprostředním okolím jakožto součást veřejného 
prostoru. Na tomto místě také specificky s nejmladší generací, neboť tato část školy je využívána žáky 
1. stupně ZŠ. Výchovné působení směrem k pěstování občanských hodnot společnosti je v 
současnosti opět aktuální. 

Navržené Dílo by mělo být realizováno a instalováno natrvalo. Součástí instalace bude i úprava 
předprostoru a jeho zpřístupnění veřejnosti.   

Místo realizace – základní škola, je jednou z historicky nejstarších škol tohoto pražského předměstí 
(slouží od r. 1884).  Budovu kromě zmíněné hrdinky Jindřišky Novákové navštěvovali v historii tak 
významní žáci jako Arnošt Lustig, sourozenci Romanovi, Ivan Jandl. Učil zde i spisovatel Eduard 
Štorch. Rozhodnutím vysoutěžit umělecké dílo pro toto místo se Praha 8 výše zmíněné myšlenkové 
směřování rozhodla podpořit. Umělecké dílo, které zde bude navrženo, by mělo umět pracovat nejen 
s kontextem lokality a její historií, ale i s novým duchovním přesahem tohoto nenápadného, 
příjemného a v budoucnu doufejme i hojně navštěvovaného kusu zeleně. 

Účel a poslání soutěže 

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní 
požadavky vyhlašovatele, získat portfolio řešení předmětu soutěže a vybrat adepta, s nímž bude 
vyhlašovatel jednat o uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a k realizaci díla. 
Soutěž bude vyhlášena jako projektová bez garance následné realizace. Městská část potvrzuje 
vyhlášením soutěže své rozhodnutí realizovat v prostorách ZŠ B. Hrabala výtvarné dílo. 

Termín následné možné realizace díla bude záviset na charakteru vybraného návrhu, jeho výtvarném, 
materiálovém, technickém provedení a finanční náročnosti. Městská část vyvine po ukončení soutěže 
a uzavření smlouvy s oceněným autorem úsilí k zajištění financování realizace. 

Umístění Díla (Místo Realizace) 

Dílo bude instalováno v předprostoru vstupu ZŠ B. Hrabala ve Vymezeném území (viz. soutěžní 
podklad „Situace vymezeného území“) tj. na pozemku v majetku MČ P8. Soutěžní zadání podmiňuje 
umístění díla na konkrétní místo (GPS  50.1195650N, 14.4611650E) 

Autorské Dílo 

Velikost díla není přesně specifikována, je pouze omezena prostorovou regulací a finanční rozvahou 
autora – umělce. Soutěž je koncepčně otevřená. Vzhledem k rozsáhlým možnostem výtvarného 
řešení díla, od konkrétních prvků až po konceptuální umění, a vzhledem k rozsáhlým možnostem 
materiálového a technického provedení, od konkrétních materiálů po práci s vegetací, není ambicí 
vyhlašovatele předepisovat autorům výtvarné směřování, ani materiálové a technické provedení. 
Autor vybraného návrhu, se kterým bude po ukončení soutěže jednáno o realizaci díla, musí být 
schopen zajistit kompletní projektovou dokumentaci, která bude řešit veškeré náležitosti spojené 
realizací díla ve smyslu platných norem a předpisů a veškeré ostatní potřebné legislativy. Dílo musí 
být uvažováno jako pevně nainstalované, tedy takové, aby bylo zabezpečené proti možným 
nehodám, možnosti odcizení, možnosti přemístění apod. Způsob osazení díla na zvolené místo bude 
součástí návrhu. V případě trojrozměrných realizací musí být dílo zajištěné staticky. Výtvarné, 
materiálové a technické řešení díla je ponecháno na vůli a kreativitě autorů. 



Finanční limity návrhu Díla 

Náklady na realizaci díla jsou vyhlašovatelem stanoveny v maximální výši do 2 000 000 Kč včetně 
DPH. V celkových nákladech však musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s vytvořením díla včetně 
jeho umístění.  Architektonická realizace není součástí rozpočtu, bude provedena na návrh 
soutěžícího, ale z jiných prostředků. 

DRUH SOUTĚŽE 

Podle předmětu řešení 

Podle předmětu řešení se jedná o soutěž výtvarně - architektonickou. 

Podle okruhu účastníků 

Podle okruhu účastníků se jedná o soutěž otevřenou kombinovanou – 3 vytipovaní účastníci budou 
osloveni předem porotou. Není stanoven minimální ani maximální počet ostatních účastníků. 

Podle počtu vyhlášených kol 
Podle počtu vyhlášených kol se jedná o soutěž jednofázovou. 
Podle záměru řešení 
Podle záměru řešení se jedná o soutěž projektovou. 
Podle anonymity 
Podle anonymity se jedná o soutěž neanonymní. 
Jazyk soutěže 

Jednacím jazykem soutěže je český jazyk. Textová část soutěžních návrhů bude zpracována v českém 
jazyce. 
 
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 

Den vyhlášení soutěže 

Dnem vyhlášení soutěže se rozumí datum …………..2021 (přesné datum bude doplněno) 

Informace o vyhlášení soutěže 

Informace o vyhlášení soutěže, soutěžní podmínky a soutěžní podklady budou zveřejněny na úřední 
desce MČ Praha 8 na adrese: http:// https://www.praha8.cz/deska   
Informace o soutěži budou dále zveřejněny na webových stránkách www.archiweb.cz, 
www.culturenet.cz, www.cka.cz, www.artalk.cz Výsledky soutěže budou oznámeny účastníkům 
soutěže písemně. 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Podmínky účasti 

Tři oslovení účastníci soutěže budou vybráni porotou. Účast v otevřené části soutěže je umožněna 
každému, kdo splní požadavky stanovené soutěžními podmínkami, fyzickým i právnickým osobám, 
skupinám těchto osob a široké odborné veřejnosti, pokud nejde o osoby vyloučené ze soutěže. 

Osoby vyloučené ze soutěže 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které: • se bezprostředně účastnily a účastní na vypracování 

soutěžního úkolu a na vyhlášení soutěže včetně členů orgánů MČ P8; • jsou členy soutěžní poroty, 

odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo členy pomocných orgánů soutěžní poroty; • jsou 
manžely/-kami, popř. dalšími blízkými osobami ve smyslu § 22 občanského zákoníku, v pl. znění, 
bezprostředně nadřízenými v pracovně právním vztahu nebo spolupracovníky vyloučených osob. 
Tyto podmínky potvrdí účastník formou čestného prohlášení. 

https://www.praha8.cz/deska


 SOUTĚŽNÍ PODKLADY 

Obsah soutěžních podkladů – struktura přihlášky do soutěže; soutěžní podmínky; situace 
vymezeného území; digitální podklady z ČÚZK (polohopis); fotografie místa realizace; rozpočet – 
vzorová tabulka k vyplnění; čestné prohlášení ve věci zpracování soutěžního návrhu. Soutěžní 
podklady budou poskytovány zájemcům o účast v soutěži bezplatně. 

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Podáním soutěžního návrhu autor • souhlasí se všemi podmínkami této soutěže • souhlasí s užitím 
jeho autorského návrhu vyhlašovatelem soutěže, jím určenými osobami, pro účely soutěže a pro 
účely nekomerční prezentace soutěže, s bezplatnou reprodukcí soutěžního návrhu, s jeho 

vystavením, a to po dobu neomezenou • souhlasí s možnou následnou realizací díla dle soutěžního 

návrhu na vyhlašovatelem určeném Místě realizace • bere na vědomí, že výrok poroty je vyjádřením 
subjektivního názoru jednotlivých porotců, které bude provedeno porotou na základě jejích znalostí a 

zkušeností. Účastníci soutěže svou účastí v soutěži vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení. • 
prohlašuje, že je schopen dílo dle jeho soutěžního návrhu realizovat a souhlasí se závazkem k jeho 
zhotovení v případě zadání veřejné zakázky na realizaci jeho soutěžního návrhu, a to maximálně za 
cenu, která odpovídá finančnímu limitu návrhu díla těchto soutěžních podmínek a že je tímto 

prohlášením vázán po dobu zadávací lhůty; • prohlašuje, že je vedle realizace vlastního díla schopen 
na základě svého soutěžního návrhu zajistit také projektovou dokumentaci k realizaci tohoto díla a že 
je tímto prohlášením vázán po dobu zadávací lhůty; Tyto podmínky potvrdí účastník formou čestného 
prohlášení. 

Závazné části soutěžního návrhu: vyplněná přihláška • grafická část • model • textová část • digitální 

část • Každý účastník může podat pouze 1 soutěžní návrh (jako jednotlivec i jako člen skupiny 
autorů). 

Grafická část 

Grafická část návrhu bude adjustována ve formátu 70x100 cm  maximálně na dvou panelech z 
lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex) a bude obsahovat: 

a) situace umístění díla v měřítku 1 : 20 

b) vizualizace nebo jiná grafická prezentace návrhu včetně začlenění díla do zvoleného prostoru, s 
možným využitím fotografií dodaných v rámci soutěžních podkladů. Pokud autorovi nebude 
vyhovovat pro prezentaci návrhu ani jeden z dodaných pohledů, je možné vyžít vlastní záběry; 

c) v případě potřeby pohledy, řezy a perspektivy ve vhodném měřítku s charakteristickými detaily 
vyjadřujícími autorský záměr a technické provedení díla včetně nástinu konstrukčního řešení a 
zvoleného materiálu; 

d) další dokumentace koncepce dle uvážení autora a povahy navrženého díla 

Model 

Model návrhu bude proveden v libovolném materiálu v měřítku 1 : 20. 

Textová část 

Textová část by měla obsahovat: • průvodní zprávu v maximálním rozsahu dvou normostran A4 

obsahující:  • objasnění výtvarného, ideového a prostorového řešení realizace  • popis použitých 

materiálů  •  technický popis konstrukčního řešení • eventuální nároky na provoz a údržbu Díla • 
rozpočet veškerých nákladů na realizaci díla 

Digitální část 

Soutěžící předá 1 x digitální nosič dle vlastního výběru (CD/DVD nebo flashdisk) obsahující: 



a) grafickou část ve formátu .pdf (při kvalitě 300 dpi) pro možnost publikování soutěžního návrhu na 
stránkách vyhlašovatele a v tisku; b) textovou část; Digitální nosič (s nadpisem „digitální část“) 

b) čestné prohlášení dle soutěžních podmínek; 

c) u společného návrhu listinu o společné a nerozdílné odpovědnosti autorů podávajících společný 
návrh ve vztahu k soutěži. 

d) číslo bankovního účtu/ů , na který / é bude doručena případná odměna. 

Listiny musí být podepsány autorem či autory v případě společného návrhu nebo osobou oprávněnou 
jednat jménem či za autora/autory. Autor, který se účastní této soutěže, nesmí být současně 
spoluautorem jiného autora v této soutěži. Důsledky nesplnění podmínek k účasti v soutěži. 

Označení soutěžních návrhů 

Všechny části soutěžního návrhu těchto soutěžních podmínek budou označeny textem „Umělecké 
dílo Dívka s kolem“ 

POSOUZENÍ  A HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 

Porota v rámci posuzování vyřadí z hodnocení všechny návrhy, které: • neodpovídají soutěžním 
podmínkám (tj. zejména nebyly odevzdány v požadovaném termínu, nesplňují požadavky stanovené 

zákonem, jsou podány nevhodnými osobami, nesplňují obsahové požadavky); • jsou v rozporu s 
platnými právními předpisy;  Vyhlašovatel soutěže vyloučí účastníky soutěže, které vyřadí porota z 
hodnocení. 

Hodnocení návrhů porotou 

Kritéria pro hodnocení návrhů jsou: • originalita, kreativita a celková úroveň výtvarného řešení • 

soulad s ideovým záměrem soutěže a přiměřenost pro kontext dané lokality • splnění finančních 

limitů • realizovatelnost 

JMENNÝ SEZNAM ŘÁDNÝCH ČLENŮ POROTY A JEJICH NÁHRADNÍKŮ 

Porota pro posouzení a vyhodnocení soutěžních návrhů má pět řádných členů a dva náhradníky. 
Jednat a rozhodovat bude v tomto složení: 

Řádní členové poroty závislí 

1. Zástupce vedení MČ Prahy 8 

2. Zástupce vedení školy 

3. Zástupce Odboru rozvoje a výstavby 

Řádní členové poroty nezávislí 

       4-7. Odborníci na danou problematiku se vztahem k historii a místu, výtvarní teoretici, sochaři, 
výtvarníci. 

ODMĚNY PRO VÍTĚZE SOUTĚŽE 

Tři porotou oslovení účastníci -  á 30 000,- Kč. 

Další tři nejlépe hodnocení účastníci z otevřené části soutěže – á 30 000,- Kč. 

Autorský honorář pro autora vítězného Díla vybraného pro realizaci je součástí vlastní realizace. 

Odměny nejsou součástí realizace uměleckého díla ani architektonických úprav. Jsou konečné. 

 



Městská část Praha 8 

 

Položkový rozpočet – veřejná umělecko-architektonická soutěž  

Umělecké dílo „Dívka s kolem“ 

 

1. Odměny soutěžícím  …………………………. 170.000 Kč 

2. Náklady porota …………………………………..  30.000 Kč 

3. Náklady propagace akce……………………..  35.000 Kč 

4. Náklady výstava a prezentace návrhů…   15.000 Kč 

        Celkem                                                               250.000 Kč včetně DPH  

 

Náklady spojené s terénními úpravami a pořízením mobiliáře 

Odhad do 500.000 Kč včetně DPH (nejsou součástí soutěže). 

 

Předpokládaná hodnota realizace díla je 2.000.000 Kč. 



 
Příloha č. 5 důvodové zprávy  

 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1039 
ze dne  10.5.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace městské části Praha 8 v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

s úpravou rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a s poskytutním účelové neinvestiční 
dotace městské části Praha 8 ve výši 250,0 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 27.5.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-40199  
Provede: radní MgA. Hana Třeštíková  
Na vědomí: odborům MHMP  
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