ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

ústavu Kreativní Praha, z. ú. (dále jen „Ústav“), které bylo zahájeno dne 30. 9. 2020
ve 14 hod. online prostřednictvím programu jitsi.org.
I.
Zahájení zasedání správní rady,
přítomné osoby
Předseda správní rady MgA. David Kašpar zahájil zasedání správní rady, přičemž
konstatoval, že se zasedání účastní 7 členů správní rady vč. předsedy: Mgr. Patricia Cipro,
MgA. Jiří Sulženko, PhD., ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu MHMP, PhDr. Mgr. Vít
Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání hl. m.
Prahy, Bc. Tomáš Lapáček, ředitel Sekce strategií a politik IPR Praha, Mgr. Jan Chabr,
radní pro oblast správy majetku a majetkových podílů a Milan Maruštík, zastupitel hl. m.
Prahy a tím je správní rada v souladu s čl. 9 odst. 8 zakládací listiny Ústavu
usnášeníschopná.
MgA. David Kašpar konstatoval, že se zasedání správní rady zúčastní také 3 členky
dozorčí rady, MgA. Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče,
výstavnictví a cestovního ruchu, Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a
vzdělávání ZHMP a Bc. Aneta Heidlová, zastupitelka hl. m. Prahy a předsedkyně dozorčí
rady. Dále konstatoval, že se jednání zúčastní také ředitel Kreativní Prahy, z. ú. Ing. Petr
Peřinka, MgA. Andrea Bártová za IPR Praha a Marie Zichová za Pražské kreativní
centrum.
II.
Program zasedání správní rady
Zasedání dále pokračovalo představením programu tohoto zasedání. Návrh programu
2. zasedání správní rady tvoří tyto body:
1.
2.
3.

4.
5.

Schválení programu
Volba zapisovatele
Informace o vývoji smluvního vztahu mezi Odborem kultury a cestovního ruchu
MHMP (KUC MHMP) a Kreativní Prahou, z. ú.
Představení smluvního vztahu mezi Odborem hospodaření s majetkem MHMP
(HOM MHMP) a Kreativní Prahou, z. ú. ve vztahu k rozvoji Pražského kreativní
centra (PKC)
Různé
III.
Přijatá usnesení

MgA. David Kašpar dále členy správní rady vyzval, aby bylo přistoupeno k rozhodování
o jednotlivých bodech navrženého programu.
1.

Schválení programu zasedání

MgA. David Kašpar navrhl jednání vést dle programu uvedeném v čl. II tohoto zápisu.
O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:
Pro:

7 hlasů
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Proti:
Zdrželo se:

0 hlasů
0 hlasů

Byl schválen program 2. zasedání správní rady.
2.

Volba zapisovatele

Předseda správní rady MgA. David Kašpar v návaznosti na zahájení zasedání navrhl, aby
Marie Zichová byla pověřena vypracováním zápisu z 2. zasedání správní rady. O tomto
návrhu bylo hlasováno následovně:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Marie Zichová byla pověřena vypracováním zápisu z 2. zasedání správní rady.
3.

Informace o vývoji smluvního vztahu mezi Odborem majetku MHMP (HOM
MHMP) a Kreativní Prahou (KP) ve vztahu k rozvoji Pražského kreativního
centra (PKC)

MgA. Jiří Sulženko, PhD. na základě konzultace s Odborem legislativním a právním MHMP
(LEG MHMP) konkrétně s panem Mgr. Michalem Jordánem potvrdil jako formu smluvního
vztahu mezi KP a HOM MHMP smlouvu příkazní. Toto je též ověřeno a potvrzeno Odborem
veřejných zakázek (VEZ MHMP). Termín vzniku smlouvy je do konce října 2020.
Mgr. Patricia Cipro vznesla dotaz, jaké jsou tři podmínky naplnění parametrů pro vznik
příkazní smlouvy.
MgA. Jiří Sulženko, PhD. odpověděl, že se jedná o tři níže uvedené podmínky, které vztah
MHMP - Kreativní Praha, z. ú. splňuje:
−
−
−

zakladatel ovládá příslušnou právnickou osobu,
v zapsaném ústavu Kreativní Praha nemá majetkový podíl jiná právnická osoba,
více než 80 % činnosti Kreativní Prahy, z. ú. je prokazatelně realizováno pro
zakladatele tedy MHMP.

Ing. Petr Peřinka informoval, že vznik této smlouvy vychází z Usnesení Zastupitelstva
hlavního města Prahy číslo 2M/38 ze dne 11. 6. 2020.
Mgr. Jan Chabr podotýká, že změnu v podnájmech v PKC, která souvisí se vznikem
Kreativní Praha, z. ú. je nutné komunikovat s nájemníky.
Ing. Petr Peřinka reaguje, že komunikace s podnájemníky všech současných kmenových
partnerů i samotnými kmenovými partnery probíhá.
Informace o formě právního vztahu mezi KUC MHMP a Kreativní Praha, z. ú. byla
vzata členy správní rady na vědomí.
4.

Představení open callu na prostory Pražského kreativního centra

Ing. Petr Peřinka představil členům správní rady formu a způsob open callu na prostory
Pražského kreativního centra (viz prezentace v Příloze č. 2). Všichni stávající nájemníci
jsou o formě open callu informováni a mají možnost se do open callu znovu přihlásit.
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Finální hodnocení došlých přihlášek a obsazení Pražského kreativního centra proběhne na
zasedání externí komise. Současní nájemníci v případě neúspěchu v open callu mají 2
měsíce na případné odstěhování. Předpokládáme, že aktuální nájemníci již kritéria splňují.
Aktuální open call na prostory PKC míří Kreativní Praha především na zastřešující
organizace v oblasti KKP, vzdělávání a kultury.
Ředitel Ing. Petr Peřinka navrhuje komisi pro vyhodnocení přihlášených zájemců o prostory
Pražského kreativní centra: členové správní a dozorčí rady, zástupci týmu Kreativní Praha,
zástupce z Pražského kreativního centra, ředitel Pražského inovačního institutu (PII) a
Skautského institutu (SI) a jeden externí odborník na KKP. Více viz přiložená prezentace,
která je Přílohou č. 1.
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. projevil zájem o to být součástí komise.
Mgr. Jan Chabr upozorňuje, že v případě, kdy budou v komisi ředitelé Pražského
inovačního institutu a Skautského institutu může dojít k systémové podjatosti. Navrhuje pro
to složit komisi z týmu Kreativní Prahy a odborníků.
Bc. Tomáš Lapáček souhlasí s Mgr. Janem Chabrem ohledně možné systémové podjatosti.
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. souhlasí s Mgr. Janem Chabrem a konstatuje, že
s řediteli PII a SI je možná konstruktivní dohoda, není třeba aby byli v komisi.
Ing. Petr Peřinka navrhuje takto změnit takto sestavu komise.
MgA. David Kašpar se též přiklání k výše uvedenému návrhu, co se týče komise pro
vyhodnocení open callu na prostory PKC.
MgA. David Kašpar konstatoval, že bod byl správní radou prodiskutován, finální
návrh zašle Ing. Petr Peřinka členům správní rady emailem a členové souhlas stvrdí
per rollam.
IV.
Závěr
Členové správní rady nevznesli žádný další návrh usnesení správní rady. Předseda správní
rady MgA. David Kašpar tedy 2. zasedání správní rady ukončil v 15:00 hod.
Tento zápis byl vyhotoven v 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž jeden si ponechá předseda
správní rady za účelem zveřejnění na webových stránkách Ústavu a další budou předány
zakladateli, dozorčí radě a řediteli, což předseda správní rady potvrzuje svým podpisem.

V Praze dne 14. 10. 2020

______________________
MgA. David Kašpar
předseda správní rady
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Příloha č. 1 Zápisu z 2. zasedání správní rady

Kreativní Praha
prezentace pro správní a dozorčí radu 30. 9. 2020

SPRÁVNÍ RADA
čas

obsah

14:00 – 14:10

-

zahájení zasedání Správní rady
prezence
představení a schválení programu

kdo
David Kašpar

14:10

1/ volba zapisovatele

David Kašpar

14:10 - 14:15

2/ informace o vývoji smluvního vztahu mezi KUC a Kreativní Praha

Jiří Sulženko

14:15 - 14:25

3/ představení smluvního vztahu mezi Odborem majetku MHMP a Kreativní Prahou
ve vztahu k rozvoji Pražského kreativní centra (PKC) (úkol z Tisku)
+ diskuse

Petr Peřinka

14:25 - 14:40

4/ představení open callu na prostory v Pražském kreativním centru
+ diskuse

Petr Peřinka, Andrea
Bártová

14:40 - 15:00

5/ různé
shrnutí a ukončení 2. zasedání správní rady

David Kašpar

Kreativní Praha, z. ú.

1/ informace o vývoji smluvního vztahu
mezi KUC a Kreativní Praha

Kreativní Praha, z. ú.

2/ představení smluvního vztahu mezi Odborem
majetku MHMP a Kreativní Prahou ve vztahu
k rozvoji Pražského kreativní centra (PKC)
2.1/ základní parametry
2.2/ prostorové uspořádání
2.3/ dopad na rozpočet

Kreativní Praha, z. ú.

2.1/ základní parametry
Celková výměra

2942,61 m2

Roční nájemné

2.354.104 CZK

Nájemné na m2

800 CZK/m2

Měsíční splátky

196.175 CZK

Služby ročně (rámcově)

1.295.000 CZK

Celkem roční náklad pro KP

3.650.000 CZK

Kreativní Praha, z. ú.

2.2/ prostorové uspořádání

Kreativní Praha, z. ú.

2.2/ prostorové uspořádání
1P

2P

3P

podkroví

Kancelářské zázemí SI

Prostory pro veřejnost
(kavárna, klubovny, apod.)

Kanceláře a zázemí pro kulturní a vzdělávací organizace

2.3/ dopad na rozpočet

dle zakládací listiny: jedná o služby poskytované dovnitř PKC

dle evidenčních listů IPR Praha

vybavení PKC a zázemí Kreativní Praha (software, hardware)

vypadnutí nájemného, rizika spojené s COVID19

3/ představení open callu na prostory
v Pražském kreativním centru
3.1/ harmonogram výběru podnájemníků PKC
3.2/ forma a obsah opencallu
3.3/ způsob vyhodnocení

Kreativní Praha, z. ú.

3.1/ harmonogram výběru podnájemníků
PKC
30. 9.

SR a DR

1. 10.

zapracování připomínek ze SR a DR

2. 10. – 26. 10.

OPEN CALL na prostory PKC

27. 10.

INTERNÍ HODNOCENÍ týmem Krea^vní Praha

28. – 30. 10.

EXTERNÍ KOMISE

2. 11.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

1. 1. 2021

platnost nových nájemních smluv

Kreativní Praha, z. ú.

3.2/ forma a obsah opencallu
Forma:

Obsah:

• výź va na webu Pražského krea^vního centra
formou Google formuláře

• dle jasně stanovených kritérií

• vyplnění strukturovaného dotazníku

• v návaznosti na schválený Tisk a programové
priority PKC

• následně ﬁnální hodnocení komisí vč. prezentace
žadatelů, kteří nesplnili kritéria

• s ohledem na kontext klíčového partnera
a nájemníků budovy A

Kreativní Praha, z. ú.

3.3/ způsob vyhodnocení
− výzva na webu Pražského kreativního centra formou Google formuláře
− předvýběr členy Kreativní Prahy (očištění o kandidáty nesplňující kritéria)
- následně finální hodnocení komisí

Kreativní Praha, z. ú.

4/ různé

Kreativní Praha, z. ú.

