Důvodová zpráva
V tomto tisku se předkládá návrh na poskytnutí finanční částky ve výši 5.625.000,- Kč
v rámci partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času, a to občanskému sdružení
DIVADLO COMPANY.CZ, Divadelní sdružení, Solidarity 1986/53, 100 00 Praha 10,
IČ: 26655136 na projekt DIVADLO KOMEDIE, který bude realizován v termínu 1.8.31.12.2012.
Uvedený subjekt se stal vítězem výběrového řízení na provozovatele – podnájemce
Divadla Komedie (divadelní činnost) na období 1.8.2012 – 31.12.2016, a to na základě
usnesení Rady HMP č. 9 ze dne 10.1.2012. Požádal o částku 5.928.000,- Kč. Jeho vůdčí
uměleckou osobností je režisérka Mgr. Eva Bergerová, současná ředitelka Strašnického
divadla. Divadlo Komedie je v Jungmannově 1, Praha 1 v objektu ve vlastnictví ČR Ministerstva financí ČR. Nájemcem prostor je od roku 2002 hl. m. Praha, které uzavřelo
s ČR - MF nájemní smlouvu s platností do 31.7.2030. Výběrové řízení vyhlásila Rada HMP
svým usnesením č. 1272 ze dne 30.8.2011 na základě dopisu ze dne 29.4.2011, v němž
současný ředitel Divadla Komedie a jednatel Pražského komorního divadla, s. r. o., Dušan
Pařízek informoval o záměru ukončit činnost v Divadle Komedie k 31.7.2012.
Navrhovaná finanční částka na partnerství se rovná odpovídající části sníženého
čtyřletého grantu na rok 2012, kterou dosavadní provozovatel a nájemce Divadla Komedie
nevyužije. Tato částka byla rezervována na podnájem a umělecký provoz Divadla Komedie
usnesením ZHMP č. 14/16 ze dne 23.2.2012 (Příloha č. 1 usnesení – poř. č. 6.A). Nový
provozovatel divadla ji obdrží na základě úpravy rozpočtu v rámci kap. 0662 – OZV MHMP
a po schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy, protože poskytnutím této částky dojde k naplnění
ust. § 59 odst. 3 písm. l) z. č. 131/2000 Sb., o hl.. m. Praze, o poskytování věcných a
peněžitých darů v hodnotě nad 2.000.000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu, které náleží do
působnosti Zastupitelstva hl. m. Prahy. V tomto návrhu usnesení je doporučena finanční
podpora při partnerství projektu, který nemůže ovlivnit hospodářskou soutěž a obchod mezi
členskými státy EU. U tohoto projektu se nejedná o veřejnou podporu, neboť nesplňuje
kumulativně všechny znaky veřejné podpory podle Článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie. Finanční prostředky se navrhuje poskytnout formou darovací smlouvy, jejíž
vzor byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 531 ze dne 28.4.2009. DIVADLO
COMPANY.CZ, Divadelní sdružení, při podpisu smlouvy prohlásí, že při započtení
veškerých příjmů (dotace, sponzorské dary, vstupné atd.) bude projekt neziskový.
Důvodová zpráva je shodná pro Radu HMP a ZHMP.

