
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/1 
ze dne  9.9.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 
neivestiční dotace městské části Praha 5 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 neinvestiční 
dotace městské části Praha 5 ve výši 479,6 tis. Kč (479.644 Kč) 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: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9557  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



KUC MHMP 0043438 Zapojení úspory hospodaření minulých let 0000 8115 010 0662 479,6

C e l k e m 479,6

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

KUC MHMP 0043438 Rezerva na realizaci umělec.děl ve veřej.prostoru 000 0662 479,60

KUC MHMP 0043438 Rezerva na realizaci umělec.děl ve veřej.prostoru 000 0662 -479,60

C e l k e m 0,00

Účel / Název akce ODPA

Název akce

ODPA

MČ Praha 5 0091633000005

Účelově na realizaci výtvarné soutěže na památník Ferdinanda 

Peroutky* 6330 5347 81 0616 479,6 479 644

C e l k e m 479,6 479 644

UZ

Číslo akce

1) V případě nevyčerpání dotace v roce 2021 má MČ možnost požádat HMP o ponechání dotace k čerpání na shodný účel v roce 2022 s tím, že nejzazší termín pro čerpání dotace bude 

30. 9. 2022.  Po tomto datu má MČ povinnost nevyčerpanou dotaci vrátit do rozpočtu HMP. Finanční vypořádání bude provádět odbor KUC MHMP.

* Dotace se poskytuje za podmínek:

ORJ

Úprava rozpočtu a 

poskytnutí dotace 

(v tis. Kč)

Městská část

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)
UZ ORJ

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

POL UZ ORJ

Číslo akce  Název akce

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/1 ze dne 9. 9. 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)

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

Odbor/Organizace
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

ODPA POL



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

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



Důvodová zpráva 

 

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

o 479,6 tis. Kč (479 644 Kč) za současného poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. 

Prahy Městské části hl. m. Prahy Praha 5 na realizaci výtvarné soutěže na památník Ferdinanda 

Peroutky.  

 

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 27. 5. 2021 

2. Usnesení ze 43. schůze Rady městské části Praha 5 ze dne 18. 11. 2020 

3. Parametry výtvarné soutěže na památník Ferdinanda Peroutky 

4. Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2137 ze dne 30. 8. 2021  

 

 

 



 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě č.   ze dne   
 

 

 
 
Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.  

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla 
pravé tlačítko myši - volba Vložit). 

 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - internet 
 
Heslo k otevření obsahu přílohy: lXmdm4nvEfVK7Q4fFZoh 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=4F56454C5633656F4851424C756F697734454473417A6674474D573436697473634F4464387556624342545A685662686F353136756E6C3061494961484D7856746A4E5A572B763178526C695A594E366A463247484943476A613051454844474B347A6F4A754352756E72776E5A4571364E474F34574D6A714E456A4965733047456D44366B4E776370353457756864734B6144542B585455734D4D6E4267553456702B4477515178724864522F6E483748694A4D37426D396163736B79377377464C31674F455076394D75676B45645849627071773D3D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=38346667484470324E4736664E5054486B662F66624852502F64674B2B5941636950794D485446483668574E5571716657473042487A63654961587766395A6C794D697A62586A447776634669785454544F694434336E363067464C487879455A504A6A4A643151624E6F736B783072394963526B47737932355A7338647747653562624B67784C59514E41784E3947756D487866513D3D


 
M stská část Praha 5 
Ú ad městské části 
Náměstí 14. íjna 13Ř1/4 
150 22 Praha 5 
 
 

 
  

Výtvar á soutěž – Pa át ík Ferdinanda Peroutky   I g. ar h. MgA. David Mateásko – 2021/05/26 

 

 

PAMÁTNÍK 

FERDINANDA PEROUTKY 

 PARAMETRY SOUT ŽE  

Příloha č. 3 důvodové zprávy



 
M stská část Praha 5 
Ú ad městské části 
Náměstí 14. íjna 13Ř1/4 
150 22 Praha 5 
 
 

 
  

Výtvar á soutěž – Pa át ík Ferdinanda Peroutky   I g. ar h. MgA. David Mateásko – 2021/05/26 

Základní parametry sout že: 
 

Zadavatel:  Městská část Praha 5 

Forma sout že: Otevřená výtvarná jednofázová sout ž o návrh 

Předm t sout že:  P edmětem soutěže je návrh uměleckého díla, které by mělo p ipomínat 
osobnost spisovatele a publicisty Ferdinanda Peroutky, který bydlel a 
tvo il v domě v Matoušově ulici v blízkosti parku Portheimka.  

Idea soutěže na památník F. Peroutky navazuje na akt schválení 
čestného občanství pro F. Peroutku Zastupitelstvem městské části 
Prahy 5.  

Dílo by mělo svým ztvárněním, použitými materiály a proporcemi 
dotvá et charakter a atmosféru této části parku a ve ejného prostranství 
a být důstojným p ipomenutím této výjimečné osobnosti.  

Forma výtvarného ztvárnění není zadavatelem predikována a je zcela 
na svobodné vůli a kreativitě autorů.  

Záměr byl schválen Radou MČ dne 1Ř/11/2020. 

Lokalita: Ve ejné prostranství parku Portheimka a ulice Matoušova, vyznačená 
část pozemků č. 7 a 70, k.ú. Smíchov, vlastník Hl. město Praha 

 



 
M stská část Praha 5 
Ú ad městské části 
Náměstí 14. íjna 13Ř1/4 
150 22 Praha 5 
 
 

 
  

Výtvar á soutěž – Pa át ík Ferdinanda Peroutky   I g. ar h. MgA. David Mateásko – 2021/05/26 

 

Nákres parku s cestní sítí a vyznačením území pro umístění díla 

 

Kontext zadání sout že: 
Kontext: Z hlediska historického: 

 V zadání soutěže bude popsán vývoj unikátního prostoru 
původní barokní zahrady, dnes parku Portheimka a p ilehlých 
architektonických památek nap . barokní vily K. I. Dienzenhofera 
tzv. Portheimky nebo kostela sv. Václava. 

Z hlediska památkové péče: 

 V rámci p ípravy zadání soutěže započaly a budou probíhat 
konzultace se zástupci orgánů památkové péče (NPÚ a Odbor 
památkové péče MHMP ad.). Výsledek konzultací bude 
zohledněn v zadání soutěže. 

 V zadání soutěže budou zmíněny historické a památkové 
hodnoty lokality, které je pot ebné v rámci návrhu výtvarného 
díla respektovat nebo chránit. Jedná se p edevším o významné 
kompoziční a průhledové osy původní barokní zahrady a některá 
stromo adí. 
 



 
M stská část Praha 5 
Ú ad městské části 
Náměstí 14. íjna 13Ř1/4 
150 22 Praha 5 
 
 

 
  

Výtvar á soutěž – Pa át ík Ferdinanda Peroutky   I g. ar h. MgA. David Mateásko – 2021/05/26 

Z hlediska p ipomínky osobnosti Ferdinanda Peroutky: 

 V zadání soutěže bude uveden medailon významné osobnosti 
Ferdinanda Peroutky s uvedením kontextu jeho díla a významu. 
Bude také zmíněn jeho vztah k lokalitě parku Portheimka 
vzhledem k jeho pobytu v domě v Matoušově ulici 1286 / 5. 

 

 

Pamětní deska F. Peroutky na domě v domě v Matoušově ulici 1286 / 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M stská část Praha 5 
Ú ad městské části 
Náměstí 14. íjna 13Ř1/4 
150 22 Praha 5 
 
 

 
  

Výtvar á soutěž – Pa át ík Ferdinanda Peroutky   I g. ar h. MgA. David Mateásko – 2021/05/26 

Personální zajišt ní sout že: 

 

Zadavatel:  Městská část Praha 5 

 

Zástupce zad.: Ing. Monika Mercová, Městská část Praha 5 

   +420 257 000 985, monika.mercova@praha 5.cz 

 

Organizátor:  Ing. arch. MgA. David Mateásko 

   +420 606 654 239, david@mad-arch.com 

 

Porota: 

Závislá část:  ádní členové – hlasující: 

Bc. Lukáš Herold, místostarosta MČ Praha 5 

   Ing. arch. Zuzana Hamanová, zastupitelka MČ Praha 5 

 
Náhradník: 

Viktor Čahoj, zastupitel MČ Praha 5 

 

Nezávislá část: Odborná část – ádní členové – hlasující: 

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka, architekt a pedagog 

   MgA. Petr Dub, výtvarný umělec 

   Mgr. Karolína Jirkalová, noviná ka, kritička a editorka 

  
Náhradník: 

   Ing. Št pánka Šmídová, zahradní a krajiná ská architektka 

 

 

 

 

 



 
M stská část Praha 5 
Ú ad městské části 
Náměstí 14. íjna 13Ř1/4 
150 22 Praha 5 
 
 

 
  

Výtvar á soutěž – Pa át ík Ferdinanda Peroutky   I g. ar h. MgA. David Mateásko – 2021/05/26 

Finanční zajišt ní sout že: 
 

Náklady: Předpokládané náklady na organizaci a průb h sout že, 

dopracování sout žního návrhu a realizaci díla 

A. Organizace soutěže:       80.000,-Kč 
B. P íprava a průběh soutěže _ odhadované náklady:   470.000,-Kč 
C. Dopracování návrhu a realizace díla:     2.000.000,-Kč 

Celkem  A+B+C (bez DPH)      2.550.000,-Kč 

Podrobný rozpis p ípravy a průběhu soutěže – část B. (odhad): 

č.  Položka Cena DPH 

Ce a vč. 
DPH 

 Příprava podkladů:    
1 Příprava podkladů: 30 000,00 6 300,00 36 300,00 

 Průběh soutěže    

2 

Ustavují í s hůze: 4 porot i á 9 ,-Kč 
/hod._délka 6,  hodi  21 600,00 4 536,00 26 136,00 

3 

Dodateč é i for a e_ko u ika e_4 
porot i_délka 6,  hodi y á 9 ,-Kč 21 600,00 4 536,00 26 136,00 

4 

Hod otí í zasedá í+příprava_ 4 porotci á 900, -

Kč/hod._ délka ,  hodi  + příprava 43 200,00 9 072,00 52 272,00 

 Ce y a od ě y    
5 Celková částka a e y 170 000,00 35 700,00 205 700,00 

6 Celková částka a od ě y 30 000,00 6 300,00 36 300,00 

7 Náhrady výloh spoje ý h s účastí v soutěži 0,00 0,00 0,00 

 Postprodukce + Rezerva    
8 Ver isáž/Výstava/Pu lika e 100 000,00 21 000,00 121 000,00 

9 Rezerva 53 600,00 11 256,00 64 856,00 

     
  Celkem 470 000,00 98 700,00 568 700,00 

 

Požadovaná částka:  

A. Organizace soutěže:       80.000,-Kč 
B. P íprava a průběh soutěže _ odhadované náklady (1-7 tabulky): 316.400,-Kč 

Celkem  A+B (bez DPH)      396.400,-Kč 

Celkem A+B Ěvčetn  DPHě      479.644,-Kč 

 



 
M stská část Praha 5 
Ú ad městské části 
Náměstí 14. íjna 13Ř1/4 
150 22 Praha 5 
 
 

 
  

Výtvar á soutěž – Pa át ík Ferdinanda Peroutky   I g. ar h. MgA. David Mateásko – 2021/05/26 

Časová náročnost sout že: 
 

Termíny:  Předpokládaný harmonogram sout že 

 

1. Příprava Zadavatel soutěže + Organizátor + Porota 

a. kompletace podkladů 
b. vyhotovení soutěžních podmínek 
c. ustavující schůze poroty 
d. oslovení vyzývaných účastníků 
e. dopracování soutěžních podmínek 
f. vyhlášení soutěže 

 
Předpokládaná časová dotace   3-4 m síce tzn. 06–09/2021 

 

 

2. Sout ž  Zadavatel soutěže + Organizátor + Porota + Účastníci soutěže 

a. lhůta pro podání návrhů 
b. výběr nejvhodnějšího návrhu 
c. zve ejnění výsledků 
d. lhůta pro podání námitek 
e. ukončení soutěže 

 

Předpokládaná časová dotace   3 m síce tzn. 10–12/2021 

 
 

3. Smlouva Zadavatel soutěže + Účastník vybraný v soutěži (J BU) 
a. jednání o parametrech smlouvy  
b. uzav ení smlouvy 

 

Předpokládaná časová dotace   3 m síce tzn. 12/2021–02/2022 

 

 

4. Realizace Zadavatel soutěže + Účastník vybraný v soutěži 
a. dopracování soutěžního návrhu 
b. výroba / realizace 
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Příloha č. 4 důvodové zprávy  
 

Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2137 
ze dne 30. 8. 2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace městské části Praha 5 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 poskytnutím účelové neinvestiční 
dotace městské části Praha 5 ve výši 479,6 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: 9. 9. 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-41101  
Provede: radní MgA. Hana Třeštíková  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  


	Usnesení č.29/1
	Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP

	Důvodová zpráva
	Příloha č. 1 k důvodové zprávě
	Příloha č. 3 k důvodové zprávě
	Příloha č. 4 k důvodové zprávě



