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DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Schválení vyplacení odměny spojené s udělením Ceny Hanuše Zápala za období 2010 2013.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Rada města Plzně schválila svým usnesením č. 158 ze dne 24. 2. 2005 zřízení Ceny
Hanuše Zápala, jako ceny primátora v souladu s čl. 39, odst. 3 a čl. 4 přílohy č. 5 vyhlášky
Zastupitelstva města Plzně č. 8/2001 Statut města (dále jen „Cena“). Uvedeným
usnesením byl zároveň schválen Statut Ceny obsahující základní podmínky pro její
udílení. Cena je určena k ocenění nejlepšího realizovaného architektonického díla
realizovaného v určitém období.
Usnesením Rady města Plzně č. 469 ze dne 4. 5. 2006 byla poté provedena úprava Statutu
Ceny spočívající ve změně období, za které se Cena uděluje. Původní předpoklad udílení
vždy za předchozí rok se totiž ukázal jako nesplnitelný, neboť v Plzni vzniká za rok
poměrně malý počet staveb. Úplné znění Statutu Ceny je uvedeno v příloze č. 1.
Dne 11. dubna 2014 vyhlásil primátor města Plzně v souladu se Statutem Ceny její udílení
za období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2013 (viz přílohu č. 2). Na nominaci bylo navrženo celkem
10 staveb. Porota po posouzení všech staveb navrhla udělit Cenu stavbě „Budova Fakulty
designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni“ autora doc. Ing. arch.
Jana Štípka in memoriam. Podrobnosti o jednání poroty a o nominovaných stavbách
je uvedeno v příloze č. 3. Primátor města Plzně odsouhlasil návrh poroty a dne 7. října
2014 Cenu udělil.
S udělením Ceny je spojena finanční odměna autorovi oceněné stavby ve výši 100 tis. Kč.
Jelikož byla letos Cena udělena in memoriam, bude odměna dle dohody pozůstalých
(manželky a dvou dětí) vyplacena manželce zesnulého autora. Vyplacení odměny podléhá
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválení Zastupitelstvem města Plzně. V souladu
s platnými právními předpisy (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 15%) bude 85 tis. Kč vyplaceno
paní Sidonii Štípkové a 15 tis. Kč bude odvedeno příslušnému finančnímu úřadu.
Související rozpočtové opatření je pouze z důvodu převodu prostředků na odpovídající
položku (srážková daň).
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení vyplacení odměny spojené s udělením Ceny Hanuše Zápala za období 2010 2013.
4. Navrhované varianty řešení
Není navrhováno variantní řešení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení - bod II.
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6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou. Odměna je součástí schváleného rozpočtu Kanceláře primátora na rok 2014.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení - bod III.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení RMP č. 158 ze dne 24. 2. 2005 - schválení zřízení Ceny Hanuše Zápala
Usnesení RMP č. 469 ze dne 4. 5. 2006 - schválení dodatku č. 1 Statutu Ceny H.Z.
Usnesení RMP č. 176 ze dne 18. 2. 2010 - schválení dodatku č. 2 Statutu Ceny H.Z.
Usnesení ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013 - schválení rozpočtu města Plzně na rok 2014
Usnesení RMP č. 1249 ze dne 27. 11. 2014 - projednání předloženého usnesení v RMP
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
--10. Přílohy
č. 1 - Statut Ceny Hanuše Zápala
č. 2 - Vyhlášení Ceny Hanuše Zápala 2010 - 2013
č. 3 - Protokol o průběhu hodnocení Ceny Hanuše Zápala 2010 - 2013

Zastupitelstvo města Plzně dne:
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