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Vážený pane zastupiteli,  

zasílám Vám odpověď k interpelaci, kterou jste podal na jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 

10. 11. 2020 v rámci projednání bodu 19., „Oznámení o rozhodnutí správní rady společnosti 

Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o.p.s., se sídlem Praha 5, nám. 14. října 1381/4, o 

jejím zrušení“ (dále jen V.I.C).  

Souhlasím s Vámi, že aktivity, které vykonával V.I.C., byly smysluplné a byl o ně ze strany 

veřejnosti zájem. Musím však sdělit, že zrušením V.I.C. služby ve prospěch veřejnosti nekončí. 

Jeho likvidací se pouze aktivity informační, integrační, vzdělávací aj. efektivně soustředí pod 

MČ Praha 5 a budou proaktivně pokračovat ve prospěch všech jejích občanů, turistů, 

podnikatelů atd.      

RMČ Praha 5 se rozhodla nepokračovat od roku 2021 s V.I.C. ve Smlouvě o poskytování 

služeb, protože MČ Praha 5 zajistí činnosti efektivněji a úsporněji, např. základní informování 

občanů bude pokračovat prostřednictvím KMČ Praha 5, další specifické aktivity typu integrace 

cizinců, podpora občanské společnosti a spolků, participace občanů nebo pořádání akcí a 

programů MČ Praha 5 již nyní zajišťují a budou dále zajišťovat věcně příslušné odbory ÚMČ 

Praha 5. Kromě snížení nákladů MČ Praha 5 bude přínosem i operativnější řízení aktivit a 

přenos informací, který se soustředí na interní prostředí MČ Praha 5.  

O zrušení V.I.C rozhodla Správní rada. Jak jsem byla informována, tak impulsem k úvaze o jeho 

zrušení bylo ukončení Smlouvy o poskytování služeb mezi RMČ Praha 5 a V.I.C. k 31.12.2020. 

V.I.C. v minulých letech neprokázal, že je bez zakladatele finančně soběstačný. Kromě finanční 

podpory zakladatele nemá jiné významnější zdroje.  

Kontrolou hospodaření provedenou zakladatelem ve 2. polovině t.r. nebyly zjištěny nedostatky 

v kontrolované oblasti.  

S pozdravem 

 
 
Mgr. Renáta Zajíčková 
starostka   


