Důvodová zpráva
Rada hl. m. Prahy svým usnesením č.1347 ze dne 4.9.2012 vyslovila v bodě II.
souhlas s poskytnutím finančních prostředků ve výši 4.200.000,- Kč žadateli Obecní dům, a.
s., se sídlem náměstí Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1 – Staré Město, IČO: 27251918 na
projekt Obecní dům 100 let, který bude realizován v termínu od 1.11.2012 do 27.1.2013.
Celkové náklady projektu jsou 9.060.000,- Kč, hl. m. Praha bylo požádáno o částku
7.780.000,- Kč. K uvedenému výročí Obecního domu bude uspořádána výstava, která
představí historii vzniku Obecního domu v širších kulturně společenských souvislostech roku
1912, kdy byl Obecní dům otevřen veřejnosti. Členění výstavy:
1)

Vstupní kruhová místnost: dokumentace roku 1912, bude rozčleněna na
čtyři celky – historie Obecního domu, kontext dobového výtvarného umění,
kontext dobové kultury obecně (hudba, literatura, divadlo, film atd.),
společensko politický kontext (Praha – české země – svět)

2)

Levé křídlo: část výstavy věnovaná historii vzniku Obecního domu:
- archivní architektonické materiály – plány, skicy, modely atd. (Balšánek –
Polívka)
- návrhy výzdoby – přípravné práce, studie, skicy, plastiky atd. (Preisler,
Špillar, Klusáček, Mucha, Aleš atd.)

3)

Pravé křídlo: část výstavy věnovaná dobovému výtvarnému umění – obrazy,
plastiky, užité umění (Gutfreund, Filla, Kubišta atd.)

Výstavní exponáty pocházejí z Národního technického muzea v Praze, Muzea hl. m. Prahy,
Galerie hl. m. Prahy, Národní galerie v Praze a Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Součástí výstavy bude série doprovodných programů, kurátorských výkladů, promítání
archivních filmů o Praze a Obecním domě, setkání s kunsthistoriky atp.
Finanční prostředky budou poskytnuty z běžných výdajů OZV MHMP kapitoly 0662,
§ 3392 – partnerství formou darovací smlouvy, jejíž vzor byl schválen usnesením Rady hl. m.
Prahy č. 531 ze dne 28.4.2009. Poskytnutím navržené finanční 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. Finanční podpora bude poskytnuta v režimu „de minimis“, proto
je v návrhu usnesení upravena možnost změny výše podpory poskytované v režimu „de
minimis“, a to v případě, že při podpisu darovací smlouvy bude kontrolou v celostátním
registru „de minimis“ zjištěno překročení částky stanovené Komisí ES pro jednotlivé subjekty

ve výši 200 000 EUR na tři roky (finanční částky se v uvedeném registru řídí denním kursem
vůči CZK).

