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Vážení,
k Vaší žádosti ze dne 11. 5. 2020 mi dovolte Vám sdělit následující:
V průběhu posledních měsíců proběhla korespondence mezi radní pro kulturu a JUDr. Milošem
Profousem, který zastupuje majitele zámku Zbraslav, rodinu Curry Bartoň-Dobenín.
Dne 19. 2. 2020 obdržela paní radní Třeštíková od JUDr. Profouse vyjádření rodiny Curry
Bartoň-Dobenín s tím, že ačkoli respektuje usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/16 ze dne
17.10.2019, opětovně deklaruje připravenost poskytnout prostory na Zámku Zbraslav
k možnému využití hlavním městem Prahou k dočasnému umístění Slovanské epopeje.
Uvedená nabídka byla časově omezena do konce měsíce července 2020.
V reakci na tento dopis radní pro kulturu konstatovala, že je vázána výše uvedené usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy, což jí brání přijmout tuto nabídku.

Dne 28. 4. 2020 byla ze strany rodiny Curry Bartoň-Dobenín učiněna prostřednictvím JUDr.
Profouse další nabídka spolupráce ve věci umístění Slovanské epopeje na Zámku Zbraslav.
Vzhledem k nepříznivé situaci a učiněným opatřením v souvislosti s šířením koronaviru,
označovaným jako COVID-19, optimalizovala rodina nabídku na užití prostor Zámku Zbraslav
a nabídla snížení původně navrhované částky nájemného o 40% na první dva roky
potencionálního nájemního vztahu, kdy by se již mohla stabilizovat situace vzniklá současnou
krizí a s tím i cestovní ruch a příliv zahraničních turistů. Rodina však zároveň konstatovala, že
současná situace vytváří tlak na pronajmutí prostor nejpozději v lednu 2021, kdy již byla rodina
oslovena dalším pražským subjektem, který by prostory převzal pro Národním muzeu pro účely
svého depozitáře.
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Radní Třeštíková opět konstatovala svou vázanost usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.
10/16 ze dne 17. 10. 2019 a vyjádřila vděčnost za štědrou nabídku.
Smlouva o smlouvě budoucí za Hlavní město Prahu k dnešnímu dni prozatím podepsána nebyla.
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/16 ze dne 17. 10. 2019 byl schválen pouze záměr
Slovanskou Epopej do Moravského Krumlova zapůjčit. V otázce plného znění smlouvy se
prosím obraťte se svou žádostí přímo na Galerii hlavního města Prahy.

S pozdravem

MgA. Hana Třeštíková
Radní hlavního města prahy pro oblast kultury
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