Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2615
ze dne 25.11.2019
k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a ke snížení limitů odpisových plánů
příspěvkových organizací v působnosti KUC MHMP
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0662 - KUC MHMP dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

snížení limitu odpisového plánu na r. 2019 v hlavní činnosti příspěvkové organizace
Divadlo Na zábradlí o 1.106 tis. Kč s tím, že tyto prostředky budou organizaci
ponechány na krytí provozních nákladů

3.

snížení limitu odpisového plánu na r. 2019 v hlavní činnosti příspěvkové organizace
Městská divadla pražská o 395 tis. Kč s tím, že tyto prostředky budou organizaci
ponechány na krytí provozních nákladů

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 6.12.2019
2.

provést úpravu limitů odpisových plánů dle bodů I.2. a I.3. tohoto usnesení
Termín: 6.12.2019

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní MgA. Hana Třeštíková
R-34939
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2615 ze dne 25. 11. 2019

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

Číslo akce

Divadlo Spejbla a Hurvínka

0096290000221

Účel / Název akce

převod z fondu FV PO hlavního města
Prahy

ODPA

POL

UZ

ORJ

0

8115

11

0662

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

648,80
648,80

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

Odbor/Organizace

Číslo akce

Divadlo Spejbla a Hurvínka

0096290000221

Účel / Název akce

na krytí provozních nákladů v hlavní
činnosti
Celkem

ODPA

UZ

ORJ

3311

11

0662

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

648,80
648,80

Důvodová zpráva

Na základě žádosti příspěvkové organizace Divadlo Spejbla a Hurvínka (DSH) je
Radě hl. m. Prahy předkládána ke schválení úprava rozpočtu v kap. 0662 KUC
MHMP:
Zvýšení tř. 8 - položka 8115 (převod z fondu Finančního vypořádání
příspěvkových organizací hlavního města Prahy) - úspora finančního příspěvku
v roce 2018 - za současného zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové
organizace Divadlo Spejbla a Hurvínka ve výši 648,8 tis. Kč (648 779,90) na krytí
provozních nákladů.
V souvislosti s rozšířením činnosti Divadla Spejbla a Hurvínka a přípravou akcí DSH
ke Spejblovým 100. narozeninám v roce 2020 dochází v souvislosti se současnými
i připravovanými rozsáhlými aktivitami k navýšení nákladů v hlavní činnosti.
Při přípravě zážitkových workshopů pro školy i pro veřejnost, představení pro seniory,
Klub přátel DSH, nových webových stránek atd. bylo nutné posílit zejména produkci
a i nezbytnou PR.
Zážitkové workshopy byly rozšířeny i pro víkendová představení (v jarních měsících
bylo nabídnuto 7 školních workshopů a jeden víkendový, o které byl zájem a které byly
obsazeny, 4 školní podzimní workshopy jsou opět již prodané a nabízeny jsou 3
podzimní víkendové).
Divadlo Spejbla a Hurvínka se dlouhodobě věnuje aktivitám pro hendikepované děti
i dospělé a pro sociálně znevýhodněné skupiny – děti z dětských domovů a domovů
pro seniory.
DSH od roku 2013 spolupracuje s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka
a pravidelně pořádá představení pro sluchově a zrakově postižené děti, která hradí
v plné výši tento fond.
Tato úspěšná spolupráce se rozšířila o nový projekt – pravidelná představení
pro seniory o víkendech v odpoledních hodinách.
DSH nabídlo přednostně vstupenky hrazené NFP KJ pro seniory z Domovů
pro seniory i samostatně žijící seniory Úřadu městské části Praha 6.
Divadlo tak navázalo úzkou spolupráci s Odborem sociálních věcí Městské části Prahy
6, aby mohly být vstupenky nabídnuty cíleně.
V sobotu 11. 5. 2019 v 15 hodin se uskutečnilo v DSH první představení z nového
projektu - pro seniory - autorů Heleny Štáchové a spol. „To nejlepší s S + H“.
Tiskové zprávy a konference - DSH průběžně propaguje svoji činnost zejména
rozesíláním pravidelných měsíčních tiskových zpráv a konáním dvou velkých tiskových
konferencí jarní a podzimní.
Připravované hlavní akce na rok 2020:
Spejbl 100
DSH připravuje pro rok 2020 průběžnou komunikační kampaň, která bude mít několik
vrcholů, vždy před velkými akcemi. V současné době se pracuje na vizuálu kampaně
a grafické podobě.
Další připravované aktivity:
Slavnostní večer věnovaný panu Spejblovi a jeho 100. narozeninám 23. 4. 2020
ve velkém kinosále Paláce Lucerna.
Setkání osobností napříč kulturním a politickým spektrem, kteří přijdou panu Spejblovi
popřát k jeho jubileu. V rámci tohoto slavnostního večera bude uveden dokument

České televize z cyklu Neobyčejné životy, který je věnován osudům pana Spejbla.
Večer bude zahájen velkou tiskovou konferencí.
Žeryčku, hop! Interaktivní „miminní“ představení Janky Ryšánek Schmiedtové
a Davida Janoška - premiéra 12. 6. 2020 - Novinka na repertoáru pro děti již od 1
do 3 let.
Hotel Spejbl - představení pro dospělé, premiéra 1. 10. 2020
Nová hra pro dospělé diváky tvůrčího týmu Kirschner – Král – Lstibůrek, kteří již
v minulosti připravili představení nejen pro děti, ale i pro dospělé např. Spejbl a město
hříchu oceňované diváky i kritiky.
Spejbl 100 – Výstava ve Ville Pellé od 4. 11. 2020 – 31. 1. 2021
Třešnička na dortu pana Spejbla!
Galerie Villa Pellé a Divadlo S+H připravují ojedinělou výstavu, která bude sledovat
zrod a stoletý vývoj tohoto klauna v dřevácích. Kromě loutek a scénografických prvků
budou k dispozici dnes již vzácné archivní materiály. Výstavu spojí jednotná příběhová
linie, která formou Spejblova deníku, přiblíží jeho divadelní život a provede diváky
po výstavě. Připravena je i řada doprovodných programů nejen pro děti, počítá se
s loutkohereckou dílnou, s interaktivní expozicí a v neposlední řadě se bude výstava
panu Spejblovi věnovat i z hlediska výtvarného.
Projekt je mezigeneračním dialogem, je určen všem, bez rozdílu věku, má
celorepublikový dosah. DSH věří, že vzbudí nadstandardní zájem ze strany veřejnosti,
podobně jako tomu bylo u výstavy věnované Hurvínkovi v roce 2016 (25 000
návštěvníků), a zároveň bude cenným zpracováním tematiky podstatné pro české
loutkářství a divadelnictví.
Na výtvarné podobě výstavy se bude podílet skvělá výtvarnice a sochařka Jana
Bačová-Kroftová a na textové části Robin Král (nositel Magnesia Litera 2016
za dětskou literaturu).
Dále je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na snížení limitů odpisových plánů
na r. 2019 v hlavní činnosti příspěvkových organizací:
- Divadlo Na zábradlí o 1 106 tis. Kč s tím, že organizace žádá o ponechání těchto
prostředků na krytí provozních nákladů (např. energie, propagace, opravy budovy,
spotřební a kancelářský materiál atd.).
Důvodem je skutečnost, že dosud nedošlo k zařazení hodnoty pořízené v souvislosti
s rekonstrukcí divadla, která proběhla v letech 2016 až 2017, do majetku organizace.
Odbor hospodaření s majetkem MHMP (HOM) a odbor evidence majetku MHMP
(EVM) stále společně se zhotovitelem rekonstrukce pracují na roztřídění nově
pořízeného majetku na investiční a neinvestiční, aby jej bylo možné řádně zařadit
do majetku města.
- Městská divadla pražská o 395 tis. Kč s tím, že organizace žádá o ponechání
těchto prostředků na krytí provozních nákladů (zejm. na vznik nových inscenací dekorace, honoráře - s ohledem na vyšší počet premiér).
Důvodem je skutečnost, že organizace předpokládala zařazení a odepisování nových
webových stránek a vizuální identity od září 2019, ale bohužel vzhledem k náročnosti
této akce se jí nepodařilo realizovat.

