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ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 37/131 

ze dne  17.5.2018 

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a k návrhu na 
poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu 

a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů OPP MHMP kapitoly 0680 - OPP 

MHMP, § 3399, ORG 0098005, UZ 000000115 formou neinvestičního účelového 
grantu hl. m. Prahy převyšující částku 200.000,- Kč na rok 2018 žadatelům 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení (akce k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo), a to ve výši 
4.100.000,- Kč s tím, že pokud by částka v režimu "de minimis" schválená 
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy znamenala u jednotlivých 
projektů překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky 
poskytnuty pouze do této výše 

2.  poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl. m. Prahy ve výši 1.000.000,- Kč 
Městské části Praha 6 formou účelové neinvestiční dotace na akce spojené s 
výročím 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - II. kolo dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

4.  vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl. m. 
Prahy dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 22.5.2018 

 

 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-6200  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Zastupitelstvo 
HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
032V/II SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Praha - Březiněves
U parku 140/3, 182 00 Praha-
Březiněves, spolek                                                           
IČO 71209204

BřeziněFest 2018 - výročí 
100 let vzniku 
samostatného 
československého státu v 
roce 2018 a 25 let České 
republiky 

1 250 000 850 000 68,00 400 000 400 000 400 000 400 000 akce bude realizována  od 15.9.2018 - 
15.9.2018 /Park sv. Jana Nepomuckého v 
centru MČ Praha - Březiněves, Praha - 
Praha-Březiněves, U Parku 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Zastupitelstvo 
HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
044V/II SNT production s.r.o.

Na Folimance 2155/15, 120 00 
Praha 2                                                              
IČ: 04619731      

PŘÍBĚH HUDBY aneb 10 
obrazů 100 let 
československé hudební 
historie

2 551 000 1 200 000 47 500 000 500 000 500 000 500 000 akce bude realizována 30.9.2018 - 
30.9.2018 / Obecní dům, Praha - Praha 1, 
nám. Republiky 1090/5

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Zastupitelstvo 
HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
047V/II Aktiva Praha, spol. s r. o.

Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1                                        
IČ: 18628117 

NEVER AGAIN! 15 000 000 2 500 000 17 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 akce bude realizována 20.8.2018 - 
21.8.2018 / řeka Vltava u Karlova mostu v 
centru Prahy, Praha - Praha 1, Novotného 
lávka /1

Koncert v Obecním domě ke stému výročí vzniku Československa, který si klade za cíl představit zejména populární, ale i klasickou či filmovou hudbu na pozadí politického a společenského vývoje posledních sta let. Koncert bude rozdělen 
tematicky do deseti obrazů a kapitol, které zarámují nejvýznamnější období, momenty, osobnosti či počiny, které formovaly československou hudbu. Koncert bude na projekčním plátně doplněn ukázkami z filmů hraných či dokumentárních i 
televizních záznamů hudebních přenosů, které se zapsaly do hudební historie. Koncert bude uvádět moderátorka Dana Morávková spolu s rozhlasovým publicistou a moderátorem Vladimírem Korcemi. Dotace bude použita na částečnou úhradu 
provozních nákladů koncertu, zejména honoráře umělcům a technické zabezpečení. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Koncert k příležitosti 100 let vzniku samostatného státu, 70 let od schválení Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním Organizace spojených národků. Středí a západní Evropa bude také vzpomínat na dlouhých 50let od 
tragického ukončení nadějí pražského jara 1968, kdy 21.8 vojska varšavské smlouvy vtrhla na území suverenního státu, tehdejšího Československa. Na Vltavě se představí tuzemské i zahraniční osobnosti umělecké sféry. Dotace bude využita 
na propagaci města jako unikátního umístění akce (inzerce a další propagační aktivity v ČR i v zahraničí) a část hlavního programu (honoráře účinkujících). Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod 
mezi členskými státy EU. Vstupné je zdarma. Žádosti v I. kole nebyl navržen grant.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: 

Přehled žádostí o poskytnutí finanční podpory na akce k výročí 100 let vzniku samostatného českosloveného státu (1918 - 2018) a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo

Podzimní celodenní rodinný festival, který nabídne obyvatelům kvalitní kulturní program a zapojí březiněveské rodiče i děti do pražského kulturního života. V důsledku pak také přispěje k budování zdravého lokálního společenství v 
Březiněvsi. Cílem projektu je nabídnout obyvatelům městské části i přespolním kvalitní kulturní program a zapojit březiněveské rodiče i děti do pražského kulturního života. V důsledku pak také přispět k budování z dravého lokálního 
společenství Březiněvsi. Dalším cílem je připomenutí 100 let výročí vzniku samostatného československého státu v roce 2018 a 25 let České republiky, které se také dotýká vzniku dvou spolků v MČ Praha – Březiněves, a to Sboru 
dobrovolných hasičů Praha – Březiněves a Tělovýchovné jednoty Sokol Březiněves. Vedle kulturního programu má projekt i svůj charitativní rozměr. Vstup na festival bude pro diváky v průběhu celého dne zdarma. Dotace bude využita 
na financování organizace akce a nákladů spojených s pořádáním festivalu. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. Žadatel se zúčastnil I. kola, grant mu nebyl udělen z 
důvodu formálních chyb v žádosti, zároveň mu bylo doporučeno zúčastnit se II. kola. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/131 ze dne 17. 5. 2018

výše částek nad 200 000 Kč
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Zastupitelstvo 
HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
048V/II Czech Architecture Week, s.r.o.

Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 
Praha 1                                             
IČ: 27872688 

Výstava 100 let pražské 
architektury

2 226 094 500 000 22 500 000 500 000 500 000 500 000 akce bude realizována 15.9.2018 - 
10.10.2018 / Výstavní síň Mánes, Praha - 
Praha 1, Masarykovo nábřeží 250/1

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Zastupitelstvo 
HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
057V/II Media Park s.r.o.

Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2                        
IČ: 27376371 

ZAŽIJTE TO ZNOVU! 1 388 502 971 951 70 400 000 400 000 400 000 400 000 akce bude realizována 1.10.2018 - 
31.10.2018 / náměstí v Praze v jednání - 
Hradčanské náměstí, nebo náměstí Míru, 
Praha - Praha 1, Hradčanské náměstí 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Zastupitelstvo 
HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
060V/II Českobratrská církev evangelická

Jungmannova 22/9, 169 00 Praha 
6, církev                                                                    
IČ: 00445223 

100 LET 
ČESKOBRATRSKÉ 
CÍRKVE 
EVANGELICKÉ

1 059 500 600 000 57 300 000 300 000 300 000 300 000 akce bude realizována16.12.2018 - 
16.12.2018 / Obecní dům, Praha - Praha 1, 
Náměstí Republiky 1090/5

Slavnostní shromáždění k výročí 100 let ČCE 16. 12. 2018 v Obecním domě. Duchovní a hudební program z řad ČCE, v první části, ve druhé koncert FOK. V programu uvedení výroční publikace.ČCE vznikla na Generálním sněmu spojením 
dvou církví 17.12.1918 . „Radujme se vždy společně“ (motto výročí) používá slova ze staré písně Jednoty bratrské. Na tradici české reformace navazuje řada českých církví a také evangelíci ji zdůraznili tím, že do názvu nově ustavené církve 
začlenili i odkaz na bratrskou tradici. Českobratrská církev evangelická (dále ČCE) vznikla před 100 lety spojením dvou protestantských církví na Generálním sněmu ve dnech  17. – 18. 12. 1918 v Obecním domě v Praze za přítomnosti 
prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Radost ze společenství, kterou motto výročí vyjadřuje, má doprovázet oslavy výročí a týká se i většího společenství – veřejnosti (česká společnost) a společenství s jinými církvemi v ČR a v zahraničí 
(ekumena). Dotace bude využita na úhradu nákladů na program, technické zajištění akce, publikaci a pronájem prostor. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Kulturně-vzdělávací akce/projekt ZAŽIJTE TO ZNOVU! k výročí 100 let vzniku republiky dne 6.10.2018 na Hradčanském náměstí v Praze s doprovodnou výstavou fotografíí a audiovizuální instalací v říjnu 2018 - Dominantou bude dobová 
slavnost včetně kulturních vystoupení, stejně jako virtuální prohlídka míst, kde vznikala republika. Lidé budou moci s dětmi navštívit tehdejší obecnou školu i dětský koutek a ochutnají prvorepublikovou gastronomii. Atmosféru doplní výstava 
historických automobilů a dalších dobových předmětů. Součástí programu bude i příjezd prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Doprovodným programem na náměstí by měla být výstava velkoprostorových fotografií ve 
spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR, která by zde měla být instalovaná nejen na akci, ale po celý měsíc, a audiovizuální instalace Má vlast natočená s Českou filharmonií, která by zde měla být umístěna na 5 - 10 dní. Součástí projektu 
budou i speciální webové stránky, facebookový profil a bohatá rozhlasová podpora na Hitrádiu City a Rádiu BLANÍK. Na akci nebude vybíráno vstupné. Projekt probíhá ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR. Dotace bude využita na 
uspořádání výše uvedeného projektu ZAŽIJTE TO ZNOVU! v hlavním městě Praha.  Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Ojedinělá výstava v budově Mánes věnovaná 100 letům pražské architektury. Výstava 100 let pražské architektury nabídne originální pojetí nejenom rozsahem prezentovaného času a využitím špičkových modelů a četných audiovizuálních 
technologii. Neméně důležitá je i celková symbolika, která je uložena doslova v „základu“ této expozice. Je vstupní a při tom centrálně dislokovanou expozicí šířeji pojaté výstavy. Vytváří jí kruhový prostor tvořený jednotlivými výstavními 
místy „seskupenými“ kolem obrovské kruhové mapy Prahy velikostí 10 x 10 metrů tvořící podlahu expozice. Návštěvník tak může doslova procházet Prahou prostřednictvím desetiletí dějin vývoje architektury. Symbolika tak splývá v jednotný 
informační celek spolu s realistickými exponáty jednotlivých vystavovatelů a dokumentárními informacemi promítanými na obrazovky monitorů. Dotace bude využita na realizaci výstavy 100 let pražské architektury.  Žadatel obdržel na 
zahajovací aktivity k tomuto projektu v roce 2017 dotaci ve výši 150 000 Kč. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Zastupitelstvo 
HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
063V/II FEBIOFEST s.r.o.

Růžová 951/13, 110 00 Praha 1                                    
IČ: 26721546 

100 LET 
ČESKOSLOVENSKA VE 
FILMU (MFF Praha - 
Febiofest 2018)

818 300 550 000 67 500 000 500 000 500 000 500 000 akce bude realizována 8.3.2018 - 23.3.2018 
/ Praha 1, Václavské náměstí, č. parcely 
2306/1 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Zastupitelstvo 
HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
068V/II Český rozhlas

Vinohradská 12, 120 99 Praha 11, 
veřejnoprávní instituce                                   
IČ: 45245053 

1918 - Koncert pro 
republiku (lokace 
Staroměstské náměstí) + 
Schody času (lokace 
Václavské náměstí)

2 300 000 850 000 37 500 000 500 000 500 000 500 000 akce bude realizována 15.10.2018 - 
28.10.2018 / Staroměstské náměstí 
(koncert), Václavské náměstí (Schody času), 
Praha 

8 021 951 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000

Všechny žádosti návržené Komisí RHMP byly prověřeny vůči grantovým programům HMP v Programu GRANTY a vůči registru de minimis na portálu AGRI

Rozpočet grantového programu do III. kola činí celkem 21 731 000 Kč.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

V samém centru Prahy na Václavském náměstí, bude postaven stan o kapacitě cca 50 osob, ve kterém během 16 dní, nabídneme projekce filmů, dokumentů souvisejících s připomenutím výročí 100 let ČS a 25 ČR.Všechny projekce budou 
zdarma. Festivalový stan bude promítat snímky v několika programových cyklech. Hlavním programovým tématem stanu je pro tento rok 100. výročí založení Československého státu. Ve spolupráci s našimi partnery (Česká televize, FAMU, 
NFA a další) představíme divákům pestrý program, který bude dějiny našeho státu reflektovat jak v hrané (seriálové) tak i v dokumentární tvorbě - od dobových dokumentů přes tvorbu, která naše dějiny představuje v odborné reflexi, až po 
hrané snímky, které se věnují významným milníkům naší novodobé historie. Program je koncipován tak, aby byl přístupný široké veřejnosti a část programu bude uváděna i s anglickými titulky, jelikož očekáváme zájem i od zahraničních 
návštěvníků Prahy, kteří na Václavské náměstí zavítají. Dotace bude využita na pronájem stanu, technické vybavení a zabezpečení, produkční náklady, služby, práva k filmům a pořadům, vybavení, ostraha, montáž a demontáž a další náklady 
viz rozpočet akce. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Rada hl. m.  Prahy  usnesením č. 827 ze dne 17. 4. 2018 schválila udělit grant hl. m. Prahy do výše 200 000 Kč 14 žadatelům v celkové výši 1 949 000 Kč a neudělit grant 31 žadatelům, a odsouhlasila udělení grantu hl. m. Prahy 
nad 200 000 Kč 8 žadatelům ve výši  4 100 000 Kč a Městské části Praha 6 poskytnout grant na dva projekty formou úpravy rozpočtu v celkové výši  1 000 000 Kč - celkem 7 049 000 Kč.

Událost ke 100. letému výročí Československa. Událost je umístěna do dvou lokací. 1. dlouhodobější - Václavské náměstí (Schody času), 2. hudební event - Staroměstské náměstí (Koncert pro republiku). Akce jsou přístupné široké veřejnosti a 
zdarma. Schody času na Václavském náměstí „Odneste si kus své historie“. Zvuková a obrazovou instalaci. Dispozičně půjde o propojené průchozí Koma moduly či jiné instalační prvky umožňující „průchod“ historií republiky. Instalace 
postavená na projektu „Schody času“ (zvuková kronika každého roku století republiky - rok vždy v 7 minutách), možnost procházet instalace podle desetiletí. Vrcholem celého projektu je pak samostatný event na Staroměstském náměstí. 
Formát akce na Staroměstském náměstí je koncert přístupný veřejnosti. Dotace bude využita na technickém zabezpečení akce (stage, bezpečnostní zajištění) a honorářích vystupujících umělců. Minoritní část pak na audiovizuální vybavení 
projektu Schody času. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

V rámci I. kola bylo usnesením RHMP č. 206 ze dne  6.2.2018 a usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22.2.2018 schváleno poskytnout granty hl. m. Prahy 12 žadatelům o grant ve výši 6 420 000 Kč, 19 žadatelům grant nebyl navržen (bylo 
podáno 31 žádostí). Jeden žadatel (žádost pod číslem 015V) odstoupil od poskytnutí grantu před podepsáním smlouvy. Granty I. kola budou poskytnuty celkem ve výši 6 220 000 Kč 11 žadatelům.

Projektům, které zakládají veřejnou podporu malého rozsahu, budou poskytovány granty v režimu "de minimis". To znamená, že příjemce daru nepřekročí částku veřejné podpory ve výši 200 000 Eur v rámci 3 let po sobě jdoucích.

Tabulka celkem (v Kč)
Grantový program k výročí 100 let samostatného čs státu a 25 let ČR byl vyhlášen usnesením RHMP č. 2312 ze dne 19.9.2017.

V rámci II. kola bylo podáno 55 žádostí s požadavkem poskytnutí grantů ve výši 41 903 755 Kč. Termín podávání žádostí v rámci II. kola byl do 31.1.2018.  Komise RHMP a Výbor ZHMP z 55 žádostí navrhuje udělit grant 24 žadatelům v 
celkové výši 7 049 000 Kč, 24 žádostí neuspělo a 7 žádostí bylo vyřazeno z důvodu formálních nedostatků v žádosti o grant.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto grantového programu bude činit 35 mil Kč. Vyčerpáním celkového objemu finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na 
podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 dojde k ukončení grantového programu a tím i ke zrušení zbývajících termínů k podání žádostí o grant hl. m. Prahy.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Zastupitelstvo 
HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
052V/II Městská část Praha 6

Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6                     
IČ: 00063703 

Výstava ke vzniku ČSR na 
Dejvické třídě

1 827 000 1 278 900 70 500 000 500 000 500 000 500 000 akce bude realizována 1.10.2018 - 
31.10.2018 / Dejvická třída Praha 6, Praha - 
Praha 6, Dejvická 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Zastupitelstvo 
HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
053V/II Městská část Praha 6

Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6                     
IČ: 00063703 

Oslava 28. října 2018 k 
stému výročí založení 
samostatného 
československého státu

1 357 000 949 900 70 500 000 500 000 500 000 500 000 akce bude realizována 28.10.2018 - 
28.10.2018 / Vítězné náměstí a Dejvická 
třída v Praze 6, Praha - Praha 6, Vítězné 
náměstí, Dejvická 

3 184 000 2 228 800 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

oslavy probíhající na Dejvické třídě bez zaparkovaných vozidel se stany a stánky s občerstvením, shromáždění občanů a osobností veřejného života na velkoplošném podiu, bohatý program pro širokou veřejnost - velká lidová slavnost, která se 
koná 28. října 2018 od 14hodin na Dejvické třídě. Od křižovatky s ulicí  Čkalovou budou na Dejvické, bez zaparkovaných vozidel, instalovány velkoplošné historizující stany vítězných mocností 1. světové války s výzdobou válečnými plakáty a 
občerstvením národních kuchyní. Ve stanech proběhnou kulturní pořady příslušných států. Na prostoru po obou stranách Dejvické třídy bude instalováno cca 30 prodejních stánků s občerstvením i pouličním kulturním programem. Dejvická 
třída bude splňovat parametry lidové veselice, oslavující 100. výročí vzniku samostatného Čs státu. Na konci zábavné a kulinářské  zóny - křižovatce Dejvické třídy s ulicí Eliášova bude instalováno kryté podium o rozměrech 8x12. Zde v 15,30 
hod proběhne tradiční slavnostní shromáždění občanů a zastupitelů MČ Praha 6 k uctění vzniku samostatného československého státu, za přítomnosti zastupitelů HMP, poslanců a senátorů Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR, členů vlády, 
velení AČR, zástupců diplomatického sboru v ČR a dalších významných osobností veřejného života. Po ukončení slavnostního shromáždění v  cca 16,30 následuje koncert ústřední hudby Armády ČR, a vystoupení předních českých i 
slovenských populárních hudebních skupin a interpretů.  Program vyvrcholí ve 21 hodin na hlavním podiu koncertem cyklu Dvořákových Slovanských tanců v podání některého z významných symfonických orchestrů. Dotace bude využita na 
částečné pokrytí nákladů na realizaci akce. Nejedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Tabulka celkem (v Kč)

Expozice velkoplošných kopií historických materiálů a autentických fotografií z roku 1918 umístěných na 28 čtyřhraných výstavních věžích a opatřených odbornými texty bude veřejnosti k dispozici celý měsíc říjen - projekt venkovní výstavy 
propojující přehlídku Armády ČR na Evropské třídě se stacionární přehlídkou bojové techniky na Letenské pláni. Od budovy GŠ AČR, směrem na Vítězné náměstí městská část Praha 6 umístí tematickou výstavu ke vzniku ČSR. Expozice 
provede návštěvníky Dejvickou třídou až k stanici metra Hradčanská. Bude obsahovat velkoplošné kopie historických materiálů a autentické fotografie z roku 1918, vše doplněno odbornými texty. Výstava bude veřejnosti k dispozici celý měsíc 
říjen. Současně bude na blízkém dejvickém vlakovém nádraží, po celý měsíc říjen, vystaven a zpřístupněn veřejnosti autentický historický vlak Československých legií s výstavou o působení legionářů v Rusku, zapůjčený Československou obcí 
legionářskou. V Masarykově salonku nádraží Dejvice bude zřízena provizorní polní pošta s možností odeslání dobové dopisnice s pamětním razítkem do celého světa. V historickém objektu Písecké brány bude instalována výstava k stému 
výročí ukončení 1. světové války. Výstavu mohou Pražané shlédnout cestou z vojenské přehlídky na Evropské, a po absolvování  exterierové výstavy na Dejvické třídě. Městská část Praha 6 v rámci tohoto projektu úzce spolupracuje s 
Ministerstvem obrany a Obcí legionářskou. Dotace bude využita na částečné pokrytí nákladů na realizaci výstavy. Nejedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Přehled žádostí o poskytnutí finanční podpory na akce k výročí 100 let vzniku samostatného českosloveného státu (1918 - 2018) a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo
Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/131 ze dne 17. 5. 2018

návrh účelového neinvestičního grantu hl. m. Prahy - formou úpravy rozpočtu
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Všechny žádosti návržené Komisí RHMP byly prověřeny vůči grantovým programům HMP v Programu GRANTY a vůči registru de minimis na portálu AGRI

Rozpočet grantového programu do III. kola činí celkem 21 731 000 Kč.

V rámci I. kola bylo usnesením RHMP č. 206 ze dne  6.2.2018 a usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22.2.2018 schváleno poskytnout granty hl. m. Prahy 12 žadatelům o grant ve výši 6 420 000 Kč, 19 žadatelům grant nebyl navržen (bylo 
podáno 31 žádostí). Jeden žadatel (žádost pod číslem 015V) odstoupil od poskytnutí grantu před podepsáním smlouvy. Granty I. kola budou poskytnuty celkem ve výši 6 220 000 Kč 11 žadatelům.

Projektům, které zakládají veřejnou podporu malého rozsahu, budou poskytovány granty v režimu "de minimis". To znamená, že příjemce daru nepřekročí částku veřejné podpory ve výši 200 000 Eur v rámci 3 let po sobě jdoucích.

Grantový program k výročí 100 let samostatného čs státu a 25 let ČR byl vyhlášen usnesením RHMP č. 2312 ze dne 19.9.2017.

V rámci II. kola bylo podáno 55 žádostí s požadavkem poskytnutí grantů ve výši 41 903 755 Kč. Termín podávání žádostí v rámci II. kola byl do 31.1.2018.  Komise RHMP a Výbor ZHMP z 55 žádostí navrhuje udělit grant 24 žadatelům v 
celkové výši 7 049 000 Kč, 24 žádostí neuspělo a 7 žádostí bylo vyřazeno z důvodu formálních nedostatků v žádosti o grant.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto grantového programu bude činit 35 mil Kč. Vyčerpáním celkového objemu finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na 
podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 dojde k ukončení grantového programu a tím i ke zrušení zbývajících termínů k podání žádostí o grant hl. m. Prahy.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 827 ze dne 17. 4. 2018 schválila návrh udělit grant hl. m. Prahy do výše 200 000 Kč 14 žadatelům v celkové výši 1 949 000 Kč a neudělit grant 31 žadatelům, a odsouhlasila udělení grantu hl. m. 
Prahy nad 200 000 Kč 8 žadatelům ve výši  4 100 000 Kč a Městské části Praha 6 poskytnout grant na dva projekty formou úpravy rozpočtu v celkové výši  1 000 000 Kč - celkem 7 049 000 Kč.
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                                  II. Úprava rozpočtu  výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

MHMP - OPP                                ORG 0098005000000 Oslavy výročí 100 let vzniku samostatného 
čs státu a 25 let ČR 3399 0680 -1 000,00

C e l k e m -1 000,00

                                  III. Úprava rozpočtu  běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)

Městská část Praha 6 91633000003
Příspěvek na akci k výročí 100 let vzniku 
samostatného čs státu a 25 let ČR - Výstava 
ke vzniku ČSR na Dejvické třídě

6330 5347 115 0616 500,00

Městská část Praha 6 91633000003

Příspěvek na akci k výročí 100 let vzniku 
samostatného čs státu a 25 let ČR - Oslava 
28. října 2018 k stému výročí založení 
samostatného československého státu

6330 5347 115 0616 500,00
C e l k e m 1 000,00

Úprava 
rozpočtu     
(v tis. Kč)

Účel / Název akce ODPA POL

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP 

Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/131 ze dne 17. 5. 2018

Městská část Číslo akce UZ ORJ

Úprava 
rozpočtu                    
(v tis. Kč)

Odbor / Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA UZ ORJ



Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/131 ze dne 17. 5. 2018 

VZO R 
P I D  . . . . . . . . . .  

stejnopis č. ……… 
 

VE Ř E J N O P R ÁVN Í  S M LO UVA  
č. DOT…………../2018 

 
o poskytnutí neinvestičního účelového grantu č.  ……………..  na akci k výročí 100 let 

vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                       
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím  zákona č.  89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a  zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mezi těmito 
subjekty:    
  
Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 
zastoupené ……………………………………………………………………………………… 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
jméno a příjmení / název …………………………………………………………………….. 
zastoupený(á) …………………………………………………………………………………... 
bytem / místem podnikání / sídlem …………………………………………………………….. 
registrovaný(á) …………………………………………………………………………………. 
datum narození …………………………………………………………………………………. 
IČO: ……………………………………………………………………………………………. 
DIČ: …………………………………………………………………………………………….  
bankovní spojení: ………………………………………………………………………………. 
číslo účtu: ………………………………………………………………………………………. 
(dále jen příjemce) 
 
(dále také „smluvní strany“) 
 
 

Článek I.  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestičního účelového grantu poskytovatelem 
příjemci ve výši…………. Kč (slovy…………….) na realizaci projektu k výročí 100 let 
vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 (dále 
jen výročí) s názvem .............................. (dále jen „projekt“), který se bude konat v 
termínu do…. / nejpozději do 31. 12. 2018 v Praze. Projekt tvoří Přílohu č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. 
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2. V souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. …. ze dne …... 

3. Tento grant je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de  minimis (V případě, že grant není poskytován 
jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 
Poskytnutí grantu kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace/grant  nezakládá veřejnou podporu. (V 
případě, že grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se 
neuvádí.). 

4. Žadateli, kterému byl grant RHMP nebo ZHMP schválen formou veřejné podpory 
v režimu „de minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace by došlo k překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou finanční 
prostředky poskytnuty pouze do této výše (V případě, že grant není poskytován jako 
podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

5. Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na projekt, uvedený v odstavci 1 Článku I této 
smlouvy. 

6. Příjemce poskytnutý grant přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro jeho čerpání 
uvedené v Článku III. a IV. této smlouvy. 

 
Článek II.  

Práva a povinnosti poskytovatele 

Poskytovatel se zavazuje převést grant příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy 
do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

Článek III.  
Práva a povinnosti příjemce 

 
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se: 

1. Využít grant k účelu realizace projektu dle Článku I. odst. 1 této smlouvy.  
2. Využít grant výhradně v kalendářním roce, v němž byl poskytnut.  
3. Postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k 
naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 

4. Vykazovat grant odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem 
č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Uvádět na všech propagačních materiálech projektu logo poskytovatele a zajistit 
důstojné podmínky reprezentace poskytovatele na podporovaném projektu. Příjemce 
obdrží logo poskytovatele na vyžádání, a to elektronickou poštou na adrese: 
karel.kucera@praha.eu .  

6. Předložit poskytovateli do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byla 
poskytovatelem příjemci poskytnuta dotace, podrobné vyúčtování grantu formou věcné 
zprávy o užití dotace a její vyúčtování na formuláři, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, 

mailto:karel.kucera@praha.eu
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jako její nedílná součást, soupis a fotokopie účetních dokladů v elektronické podobě 
(CD, DVD). V souladu s předchozím odstavcem předložit 1 kus od každého vydaného 
propagačního materiálu.  

7. Umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutými 
finančními prostředky a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly v 
souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomu účelu 
veškerou potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, 
hlášení a zpráv. A to vše po dobu realizace projektu a dále po dobu 5 (pěti) let od 
ukončení realizace projektu, po kterou je příjemce povinen podle § 31 odst. 2 písm. b) a 
c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat účetní 
záznamy a účetní doklady.  

8. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli prostřednictvím odboru památkové péče 
Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení Kancelář památky světového dědictví 
informaci o konání akce a umožnit mu na ní volný vstup. 

9. Vrátit nevyčerpanou část grantu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy 
nejpozději do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byla poskytovatelem příjemci 
poskytnuta dotace. 

10. Pokud u příjemce v době účinnosti této smlouvy dojde k přeměně právní formy nebo 
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 
kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této 
smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem 
likvidace. 

11. Grant je určen na úhradu ztrátových nákladů projektu. Nesmí být použit k vytváření 
zisku, v opačném případě je příjemce povinen vrátit finanční částku, o kterou byl limit 
překročen, hl. m. Praze na účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to k termínu vyúčtování 
grantu. 

12. Příjemce garantuje, že podpora jeho projektu z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR 
(např. MK ČR, samosprávné orgány měst, městských částí a obcí) ve svém souhrnu 
nepřekročí výši podpory, tj. max. 80 % způsobilých nákladů projektu/činnosti a pokryje 
deficit rozpočtu. Čestné prohlášení o přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů 
v rámci celé ČR v návaznosti na projekt, na který byl poskytnut grant v roce 2018, které 
tvoří přílohu č. 3 k této veřejnoprávní smlouvě, příjemce vyplní a předloží při 
závěrečném finančním vypořádání čerpání grantu. 

13. Příjemce se zavazuje při realizaci činnosti dodržovat povinnosti stanovené právními 
předpisy a předpisy hlavního města Prahy a zajistit si potřebná povolení orgánů státní 
správy a samosprávy. 

14. Příjemce se zavazuje na místech realizace projektu nepřekročit limit přípustné hodnoty 
hluku pro noční dobu od 22:00 hod. do 6:00 hod., stanovený nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

15. Grant je poskytován výhradně na neinvestiční způsobilé náklady související s realizací 
projektu. Z grantu není možné hradit pořízení nemovitostí a jejich technické zhodnocení 
(tzv. stavební investice) a jejich odpisy, pořízení a odpisy dlouhodobého majetku 
(dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 
jeden rok), pohoštění, občerstvení, dary, výdaje spojené s pořízením zvukových a 
obrazových záznamů produkcí žadatele, realizovaných za účelem prodeje, výdaje 
spojené s působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, diety).  

16. Příjemce podpisem této smlouvy uděluje podle příslušných ustanovení zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svůj výslovný 
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souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, rodného čísla a místa 
trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“) poskytovatelem, a to v rámci úkonů 
souvisejících s udělením účelové dotace dle bodu I. této smlouvy a s uvedením svých 
osobních údajů na tiskových materiálech poskytovatele, určených k projednávání Radou 
nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy, jakožto i na internetových stránkách poskytovatele, 
a to po dobu nezbytnou k projednání této žádosti a k realizaci rozhodnutí příslušného 
orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen, dle platné 
právní úpravy, dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat/archivovat.1 

17. V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z grantu. Toto omezení 
se nevztahuje na DPH u výdajů příjemce, které vynaloží s plněním, které je z hlediska 
DPH osvobozeným plněním nebo není zdanitelným plněním. Plátci DPH předloží spolu 
s finančním vypořádáním grantu doklad o registraci k platbě DPH. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že plátcem DPH není. 

 
 

 
Článek IV.  

Sankční ustanovení 
 
1. Pokud příjemce grantu poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto smlouvou 

nebo předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnutý grant, je povinen provést 
odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu hl. 
m. Prahy dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě 
prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto 
zákona. 

2. Příjemce je povinen při vrácení grantu nebo jeho části dle předchozího odstavce tohoto 
článku a dle čl. III odst. 9 této smlouvy uvádět jako variabilní symbol své IČO 
(identifikační číslo) / datum narození. 
 

Článek V.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 
příslušnými ustanoveními správního řádu. 

 
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného a 

číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.  
 
3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být 

písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba činí 15 kalendářních dní ode 
dne doručení. 

 
4. Tato smlouva sestává ze … (…) stran textu smlouvy a 4 (čtyř) stran příloh. Smlouva se 

vyhotovuje ve 4 (čtyřech) autorizovaných stejnopisech, poskytovatel obdrží 3 (tři) tyto 
stejnopisy a příjemce 1 (jeden) stejnopis. Autorizace se provede otiskem úředního 
razítka poskytovatele v pravém horním rohu každé strany smlouvy, pokud se smlouva 
opatří přelepkou, tak se autorizace provede otiskem úředního razítka poskytovatele na 
přelepce smlouvy. 

 

                                                 
1 týká se pouze fyzických osob 
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5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
podpisu a text této smlouvy. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel. 

 
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu 

porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro 
které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost 
této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, 
projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v 
rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě 
odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy. 

 
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – Projekt, č. 2 – Vyúčtování grantu 

hl. m. Prahy a č. 3 – Čestné prohlášení. 
 

10. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
  

 
V Praze dne …………………    V Praze dne   ……………………..   
 
 
 
 
…………………………………                                        …………….…………………....... 
 
              Poskytovatel                                                                               Příjemce 
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT……/ 2018 
 

Popis projektu 

 

Účel, na který bude neinvestiční účelový grant hl. m. Prahy použit. 
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT……/ 2018 
 
 
VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 
25 let České republiky v roce 20182 
 
Číslo grantu hl. m.  Prahy: ………………………………………………………………………... 
Příjemce grantu: …………………………………………………………………………………… 
Název projektu: ……………………………………………………………………………………. 
IČO: …………………………… DIČ: ……………………………………………………………. 
 
Termín realizace projektu, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady (týká se 
projektu, na který byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A – celkové způsobilé náklady projektu (specifikujte níže v tabulce)    

B -  výnosy (příjmy) z projektu (specifikujte níže v tabulce)  

C - výše vlastního podílu financování   

D - výše schváleného grantu hl. m. Prahy   

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 
 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO  / NE  (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 
Případné nevyčerpané finanční prostředky grantu ve výši ……………Kč dle výše uvedené 
smlouvy vrátí příjemce na účet poskytovatele do termínu stanoveného v čl. III., bod 4 smlouvy. 
 
V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit z grantu DPH. 
 

Povinné zhodnocení realizovaného projektu doložte písemně v samostatné příloze. 
 
 
 

 
 
V Praze dne : ...............................  ................................................…….............. 

podpis a razítko příjemce grantu 
 

                                                 
2 Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba pověřená) 
zástupci OPP MHMP při závěrečném finančním vypořádání grantu hl. m. Prahy. 
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Způsobilé náklady / podrobná 
specifikace 

SOUHRN způsobilých 
nákladů v Kč - PLÁN (v 

příloze uveďte položkově)  

 
SOUHRN způsobilých 

nákladů v Kč - 
SKUTEČNOST (v příloze 

uveďte položkově) 

Z GRANTU HRAZENO 
(v příloze uveďte 

položkově) 

náklady, související s předmětem 
grantu např.:       
autorské honoráře (náklady na 
autorská práva)       

honoráře překladatelů a editorů       
další náklady související s 
vydáváním (korektura, oprava a 
revize)       

náklady na grafickou úpravu       

náklady na předtiskovou přípravu       

a náklady na tisk nebo elektronickou 
publikaci       
další náklady – podrobně 
specifikujte       

        
ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 
CELKEM v Kč       

ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ 
na projekt v roce 2018 PLÁN SKUTEČNOST 

 1. vlastní finanční vklad žadatele 
(výnosy z projektu)     

 2. sponzorské dary     
 3. ze státního rozpočtu     
 4. městské části HMP     
 5. dotační programy EU     
 6. grant HMP     
 7. další (specifikujte)     
 

      
 

CELKEM:     
 

VÝNOSY Z PROJEKTU (= 
finanční vklad žadatele) 

PLÁN SKUTEČNOST 

 1. ze vstupného      
 2. z pronájmů jiným subjektům     
 3. ostatní (např. z prodeje tiskových 

a propagač. mat., z posky tovaných 
služeb …)     

 
4. z poskytovaných služeb a dalších 
obchodních aktivit (specifikujte)     

 
      

 
CELKEM:     

 

BILANCE PROJEKTU V ROCE 
2018 (CELKOVÉ NÁKLADY 
mínus CELKOVÉ PŘÍJMY) 

PLÁN SKUTEČNOST 

 
    

 
Vyčíslení rozdílu (+ / -)     
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Příloha č. 3 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT……/ 2018 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ v návaznosti na 
projekt, na který byl poskytnut grant hl. m. Prahy v roce 20183 

 
Č. grantu:     
 
Název projektu:   
 
Veřejný poskytovatel  

- název 
Název dotačního 

programu Předmět dotace  
Výše 

poskytnuté  
dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení Čestného 
prohlášení):  
 

 

                                                 
3 Vyplněný formulář předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba pověřená) zástupci OPP MHMP při 
závěrečném finančním vypořádání grantu hl. m. Prahy. 
 



1 
 

Důvodová zpráva 
 

V roce 2018 oslaví Česká republika výročí 100 let od vzniku samostatného československého 
státu a zároveň 25 let od vzniku České republiky. Toto výročí se vztahuje k událostem, které 
vyvrcholily dne 28. 10. 1918 vyhlášením československé samostatnosti. Výročí 25 let od vzniku 
České republiky se váže k datu 1. 1. 1993, kdy se zánikem Československa vznikly nástupnické 
státy Česká republika a Slovenská republika. 

Granty k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na 
rok 2018 byly vyhlášeny usnesením RHMP č. 2312 ze dne 19. 9. 2017 a současně byly schváleny 
zásady udělování grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého 
státu a 25 let České republiky v  roce 2018 (dále jen Zásady na rok 2018), vzorová Žádost o grant 
hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 a časový harmonogram grantového řízení k výročí 100 let vzniku 
samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 (dále jen 
Harmonogram na rok 2018).  

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu 
stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 představuje částku 35 mil. Kč. 
Granty budou poskytovány z rozpočtu hl. m. Prahy v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu 
hl. m. Prahy schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy na kalendářní rok 2018. 

V rámci I. kola bylo podáno 31 žádostí o grant hl. m. Prahy s tím, že bylo schváleno usnesením 
RHMP č. 206 ze dne 6. 2. 2018 a usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22. 2. 2018 poskytnout 
granty hl. m. Prahy 12 žadatelům o grant ve výši 6 420 000 Kč, 19 žadatelům grant navržen 
nebyl. Jeden žadatel (žádost pod č. 015V – schválen grant ve výši 200 000 Kč) odstoupil od 
poskytnutí grantu před podpisem smlouvy. V rámci I. kola byly poskytnuty granty hl. m. Prahy 
v celkové výši 6 220 000 Kč. Radou hl. m. Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy byl zároveň 
schválen vzor veřejnoprávní smlouvy. 

Rozpočet grantového programu do II. kola činí celkem 28 780 000 Kč. Termín podávání 
žádostí o grant hl. m. Prahy v druhém kole byl do 31. 1. 2018, termín třetího kola podávání 
žádostí o grant trvá do 29. 3. 2018.  

V rámci druhého kola bylo podáno 55 žádostí o grant hl. m. Prahy s požadavkem udělení 
grantů ve výši 41 903 755 Kč. Všechny žádosti byly podrobeny předběžné formální a věcné 
kontrole, bylo prověřováno, zda byly v žádostech o grant vyplněny všechny údaje, zda byly 
doloženy požadované doklady, zda jsou žádosti podány v souladu se Zásadami tohoto 
grantového programu. Kontrolu prováděli zaměstnanci oddělení „Kancelář památky světového 
dědictví“ OPP MHMP. 7 žádostí vykazovalo věcné a formální nedostatky. Jedná se o žádosti pod 
číslem 051V, 055V, 056V, 062V, 066V a 086V. Věcné a formální nedostatky spočívají 
především v nevyplnění všech údajů v Žádosti o grant, nedoložení požadovaných dokladů, např. 
doklad o právní subjektivitě žadatele nebyl doložen ve formě veřejné listiny, v tomto případě se 
jednalo o nesoulad s čl. III, bod 11 Zásad, dále položka celkových nákladů projektu neodpovídala 
doloženému rozpočtu, tím žádost nebyla v souladu s čl. III, bod 17 Zásad, údaj o bankovním 
spojení na žádosti neodpovídal doloženému dokladu z bankovního ústavu, tím žádost nebyla 
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v souladu s čl. III, bod 19 Zásad či nebyly doloženy k žádosti žádné přílohy a žádost nebyla 
odeslána elektronicky do programu Granty, tudíž nebyla v souladu s čl. III, bod 4, 5, 6, 11 Zásad. 
Tyto žádosti byly navrženy k neudělení grantu z důvodu formálních a věcných nedostatků. 

Návrh, který je Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládán, vychází z návrhu Komise RHMP a 
Výboru ZHMP. Komise RHMP a Výbor ZHMP navrhují udělit granty hl. m.  Prahy v rámci II. 
kola grantového programu v celkové výši 7 049 000 Kč ve prospěch 24 žadatelů. Současně 
Komise RHMP a Výbor ZHMP nedoporučuje udělit grant hl. m. Prahy 24 žadatelům, kdy 
důvodem nenavržení grantu je, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako 
přínosný pro hl. m. Prahu a zároveň nedoporučuje udělit grant hl. m. Prahy 7 žadatelům, jejichž 
žádosti byly navrženy k nevyhovění z důvodu formálních a věcných nedostatků. Rada hl. m. 
Prahy výše uvedený návrh schválila usnesením č. 827 ze dne 17. 4. 2018. Usnesení RHMP č. 827 
ze dne 17. 4. 2018 je přílohou č. 3 k důvodové zprávě. 

Zápis z jednání Komise RHMP a zápis z jednání Výboru ZHMP je součástí přílohy č. 1 a č. 2 
k důvodové zprávě.  
 
Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s usnesením RHMP č. 827 ze dne 17. 4. 
2018 je Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládán návrh schválit udělení grantů hl. m. Prahy 
k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 
2018 – II. kolo v celkové výši 5 100 000 Kč dle bodu I. tohoto usnesení a to z běžných výdajů 
kapitoly 0680 – OPP MHMP, § 3399, ORG 0098005, po úpravě rozpočtu ke kterému dojde 
snížením § 3399 – granty v celkové výši 1 000 000 Kč - rozpočtové opatření: snížení rozpočtu 
běžných výdajů vl. hl. m. Prahy v kap. 0680, § 3399, pol. 5169, ORG 0098005 v celkové výši 1 
000.000 Kč za současného zvýšení rozpočtu běžných výdajů vl. hl. m. Prahy, kap. 0616, § 6330, 
pol. 5347, UZ 115. Návrh úpravy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy je součástí přílohy č. 3 tohoto 
usnesení.  

V rámci přílohy č. 1 tohoto usnesení je předkládán návrh na poskytnutí dotace 8 žadatelům, 
jejichž dotace převyšuje výši 200 000 Kč v celkové výši 4 100 000 Kč. 

V rámci přílohy č. 2 tohoto usnesení je předkládán návrh na poskytnutí dotace žadateli – 
Městské části Praha 6 – na dva projekty, kdy návrh dotace převyšuje výši 200 000 Kč v celkové 
výši 1 000 000 Kč, a který bude poskytnut úpravou rozpočtu vlastního hl. m.  Prahy. 

V rámci přílohy č. 3 tohoto usnesení je návrh úpravy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy. 

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního účelového grantu na akci k výročí 
100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018, která 
vychází ze Zásad pro rok 2018 s odkazem na platné zákony související s poskytováním dotací 
z veřejných zdrojů, např. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
568/19912 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zákon č. 
320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
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pozdějších předpisů apod., byla schválena usnesením RHMP č. 206 ze dne 6. 2. 2018 a 
usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22. 2. 2018, bude použita v totožném znění a je součástí 
přílohy č. 4 tohoto usnesení. 

Smluvně je ošetřena i veřejná podpora. Žádostem o poskytnutí grantu hl. m. Prahy k výročí 100 
let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 (dále jen 
grant), u kterých jsou naplněny znaky veřejné podpory, bude grant poskytován jako podpora 
malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 
o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 
Projekty, které mohou ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými státy EU a zakládají tak 
veřejnou podporu, jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení a budou po schválení 
v RHMP a v ZHMP poskytnuty v režimu „de minimis“. Konkrétní údaje o poskytnuté veřejné 
podpoře v rozhodném období jsou doloženy k jednotlivým žádostem u zpracovatelů tohoto tisku 
a bude k nim rovněž přihlédnuto před podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu na 
rok 2018.  

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na 
podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 představuje částku 35 mil. 
Kč dle rozpočtu hl. m. Prahy schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy na kalendářní rok 2018 a 
do vyčerpání celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na podporu stanoveného 
účelu pro tento grantový program dle čl. III, bod 2 Zásad. Rozpočet grantového programu pro III. 
kolo tohoto grantového řízení činí celkem 21 731 000 Kč. 

Všechny podané žádosti o grant hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky jsou k dispozici u zpracovatele a všechny 
žádosti navržené k vyhovění splnily požadované náležitosti. 
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 Příloha č. 1 k důvodové zprávě 

 

Zápis 
ze III. zasedání Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 

25 let České republiky 

Přítomni: Jan Wolf; Plk. Mgr. Michal Burian, PhD.; Martin Churavý, cand. soc.; Mgr. Jiří 
Skalický; doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D; Mgr. František Cipro; Plk. gšt. PhDr. 
Eduard Stehlík, Ph.D, MBA; PhDr. Lukáš Kaucký; Ing. Michal Hašek; Mgr. Simona 
Vladíková   

Omluveni: PhDr. Daniela Břízová; Ing. et Ing. Jana Berková; Mgr. Adriana Krnáčová, MBA; 
Doc. PhDr. Michal Stehlík; Mgr. Vlastimil Ježek; br. MUDr. Pavel Budinský, PhD., 
MBA; 

Přizváni: Karel Kučera; Ing. Jitka Kyseláková; Ing. Milan Mojžíš 

Datum a čas: 8. února 2018; 13:00 – 14:10 hod. 

Místo: Prostřední salonek primátorky hl. m. Prahy, 2 patro, místnost 246, Mariánské 
náměstí 2, Praha 1  

Bod 1 – Přivítání přítomných členů  
 
Radní Jan Wolf přivítal členy Komise RHMP a seznámil je s programem, který byl následně 
konsenzuálně přijat. 
 
Členové Komise RHMP následně nevyjádřili žádné připomínky ke znění zápisu z minulého 
zasedání Komise RHMP konané 27. listopadu 2017. 
 
Bod 2 – Přehled žádostí o grant podaných v rámci II. kola grantového programu hl. m Prahy 
na rok 2018 s tématem výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 15 let 
České republiky. 
 
Po dohodě přítomných členů Komise RHMP byly nejdřív prodiskutovány všechny žádosti v první 
kole (celkem 55 žádostí).  
 

a) Sekretariát Komise RHMP předložil členům Komise RHMP návrh na vyřazení grantových 
žádostí: 
• č. 43 žadatel Práh s. r. o., akce Vydání autorské knihy Renáty Fučíkové Češi v USA / 

Bohemian History 
• č. 56 žadatel Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z. s., spolek, akce Národní 

putovní výstava Má vlast cestami proměn 2018/2019 
• č. 86 žadatel Klub společenských věd z.s., akce Publikace „Pražské pamětní desky“ 

 
protože v žádostech nebyly předloženy Výpisy z obchodního rejstříku ve formě veřejné 
listiny, což není v souladu s čl. III, bodem 11 Zásad pro poskytování neinvestičních 
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účelových grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu 
a 25 let České republiky roce 2018.  
 
V případě žádosti č. 86 bylo konstatováno větší množství formálních závad, z nichž každá 
by sama o sobě byla též důvodem k návrhu na vyřazení z grantového programu (neodeslání 
elektronického formuláře žádosti, absentující: podrobný popis projektu, stanovení celkových 
nákladů a příjmů, kopie dokladu o zřízení bankovního účtu, odůvodnění podání žádosti). 

 
b) Sekretariát Komise RHMP předložil členům Komise RHMP návrh na vyřazení grantových 

žádostí: 
• č. 51 žadatel MimoFilm, akce 100 let republiky v Praze 
protože žádost byla podána bez příloh, což není v souladu s čl. III, bodů 6 a 11 Zásad pro 
poskytování neinvestičních účelových grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku 
samostatného československého státu a 25 let České republiky roce 2018. 
 

c) Sekretariát Komise RHMP předložil členům Komise RHMP návrh na vyřazení grantových 
žádostí: 
• č. 55 žadatel Lorma Praha spo. s r. o., akce Průřez stoletím módy a účesové tvorby 1918 

- 2018 
protože žadatel žádá dotaci ve výši 100% celkových nákladů, což není v souladu s čl. I, 
bodem 7 Zásad pro poskytování neinvestičních účelových grantů hl. m. Prahy k výročí 100 
let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky roce 2018. 

 
d) Sekretariát Komise RHMP předložil členům Komise RHMP návrh na vyřazení grantových 

žádostí: 
• č. 66 žadatel Nerudný fest.cz, akce 100 let republiky na jazzové vlně 
protože žádost obsahuje nesoulad v údajích bankovního spojení vůči dodanému potvrzení 
banky, což není v souladu s čl. III, bodem 19 Zásad pro poskytování neinvestičních 
účelových grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu 
a 25 let České republiky roce 2018. 

 
Komise RHMP s vyřazením výše uvedených grantových žádosti souhlasila a žádá sekretariát, 
aby vyzval žadatele k nápravě nedostatků a podání přihlášky do dalších kol grantového programu. 
 
Komise RHMP se po detailním seznámením s podanými žádostmi rozhodla nenavrhnout přiznání 
grantu 24 podaným žádostem. V případě žádosti č. 61 (žadatel W.I.P. s.r.o., akce Osudy Židů po 
vzniku ČSR a příběh záchrany jejich dětí) žádá Komise RHMP sekretariát, aby vyzval žadatele 
k úpravě obsahu žádosti tak, aby obsahová náplň plánované akce přesněji odpovídala zaměření 
grantového programu a násleně vyzval žadatele k opětovnému podání žádosti v dalším kole 
grantového programu. 
 
Komise RHMP se po detailním seznámením s podanými žádostmi rozhodla navrhnout přiznání 
grantu 24 podaným žádostem. Návrh počítá s přerozdělením částky 7 049 000 Kč. 
 
Bod 3 – Různé 
 
Do bodu různé nebylo od přítomných členů Komise RHMP žádných podnětů. 
 
Jednání, s poděkováním za aktivní přístup členů Komise RHMP, ukončil Jan Wolf. 
 
 
Termín příštího jednání Komise RHMP bude domluven v následujících týdnech per rollam. 
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V Praze dne 8. 2. 2018 
 
 
Zapsal: Karel Kučera, Ing. Jitka Kyseláková 
 
Ověřila: Mgr. Simona Vladíková – tajemnice komise RHMP 
 
Odsouhlasil: Mgr. Jiří Skalický - ředitel OPP MHMP 
 
Schválil: Jan Wolf - předseda Komise RHMP 
 
 
Přílohy:  
 
č. 1 Program zasedání Komise RHMP  
 
č. 2 Prezenční listina 
 
č. 3 Přehled žádostí – I. kolo 
 
 

  

 



 

 

 

IV. zasedání Komise RHMP k výročí 100 let vzniku 
samostatného československého státu a 25 let České republiky 
 
Vážená paní, vážený pane,  
 
svolávám IV. zasedání Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky (dále jen Komise RHMP) na:  
 

8. 2. 2018 ve 13.00 hod.  
 
Zasedání Komise RHMP bude probíhat v prostředním salonku primátorky hl. m. 
Prahy, v 2. patře, místnosti č. 246, Mariánské náměstí 2, Praha 1.  
 
Program:  
 

1. Přivítání přítomných členů.  

Schválení zápisu z minulého jednání. 

2. Přehled žádostí o grant podaných v rámci II. kola grantového programu 
hl. m. Prahy na rok 2018 s tématem výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky.  

3. Diskuse a hlasování k předloženým návrhům grantů hl. m. Prahy a k 
vzorové smlouvě pro rok 2018. 
 

4. Různé.  

 
Příloha: dle textu  

 
 

Jan W o l f  

předseda Komise Rady HMP 
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro kulturu, památkovou péči,  
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP  

 

ZÁPIS z 19. jednání 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 7. 

3. 2018 ve 13:00 hod. 

1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný, prof. Ing. 

Eva Kislingerová, CSc., PhDr. Helena Briardová, Ing. Karel Grabein Procházka, PhDr. Matěj Stropnický  

Omluveni:   

Nepřítomni: JUDr. Jaroslava Janderová  
Hosté: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hl.m. Prahy, Mgr. Simona Nesázalová Vladíková, vedoucí 

oddělení "Kancelář památky světového dědictví", Ludmila Claussová, předsedkyně správní rady Nadačního 
fondu Praha ve filmu Prague Film Fund, , Kateřina Vojkůvková, , Dolanská Nora, PhDr.,  

 dle prezenční listiny 26 zástupců odborné veřejnosti. 
   
Jednání řídil: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní 

ruch a zahraniční vztahy ZHMP      
   

Text zahájení: 
Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele  

4. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově významných objektů na rok 
2018 

5. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z kap. 0680 - granty k výročí 100 let samostatného československého státu 
a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo 

6. Informace o činnosti Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund 

7. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

8. Individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 

9. Výstavní plán Muzea hl. m. Prahy 2018-2020 

10. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v lednu a únoru 2018 

11. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v únoru 2018 

12. Různé  
T-VP-01791 Informace o změně výstavy na Staroměstské radnici v termínu 2. 8. - 31. 8.2018 

 

 

Jitka Kyseláková
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 2 k důvodové zprávě
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Výbor začal své 19. zasedání ve 13:05 hodin.  
 Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.  

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

Schválení zápisu: 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen. 
Schválení programu: 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování.  Program výboru byl schválen. 

3. Volba ověřovatele  

Ověřovatelem byl navržen pan Matěj Stropnický. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 
 
Odchod pana Novotného v 13:05 hod. 

4. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově významných objektů na rok 2018 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 

Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli Skalickému, který sdělil, že výboru je zde předkládán návrh na poskytnutí 
grantů vlastníkům památkově významných objektů hl. města Prahy v roce 2018.  Pro rok 2018 bylo přijato celkem 140 
žádostí. Komise RHMP projednala všechny žádosti o grant a navrhla 99 žádostí ke grantové podpoře, 15 žádostí není 
navrženo k podpoře a 26 žádostí bylo z formálních důvodů vyřazeno. K rozdělení bylo navrženo 60 mil Kč. 
Do diskuze se nikdo z členů výboru nepřihlásil a tak paní předsedkyně poděkovala celému odboru OPP za jejich 

skvělou práci a přistoupila k  hlasování. 
 

Výbor  
I. doporučuje 
předložený návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 60 000 000 Kč z kap. 0680 - granty hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 - dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení 
II. nedoporučuje 
poskytnout granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v r. 2018, které jsou součástí přílohy č. 1 
tohoto usnesení 
III. bere na vědomí 
1. žádosti o grant hl. m. Prahy v roce 2018, které jsou navrženy k nevyhovění a jsou součástí přílohy č. 1 a č. 3 tohoto 
usnesení 
2. vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na věci nemovité a movité dle 
přílohy č. 4 a č. 5 tohoto usnesení 
IV. souhlasí 
s předložením návrhu dle bodu I. až III. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně předložením bodu I., II. a III. 2 
tohoto usnesení do Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

5. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z kap. 0680 - granty k výročí 100 let samostatného československého státu a 
25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 

Příchod pana Novotného v 13:12 hod. 
 Paní předsedkyně požádala pana ředitele Skalického o informaci k jedné  žádosti, - k žádosti společnosti FEBIOFEST. 
 
Pan ředitel Skalický sdělil, že výboru je předkládán návrh 2. kola Komise RHMP, která doporučila k podpoře 24 
žadatelů v celkové částce 7 049 000 Kč. Bylo podáno 55 žádostí a rozpočet grantového programu do 2. kola činil 
celkem 28 580 000 Kč. Tento dotační grantový program ještě čekají další dvě kola. 
Dále pan ředitel Skalický informoval o žádosti na projekt společnosti FEBIOFEST s.r.o., kterou konzultoval s odborem 
KUC.  Společnost FEBIOFEST čerpá víceletý grant v oblasti kultury na filmový festival FEBIOFEST, který se ale 
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nepřekrývá s touto žádostí.  Pan ředitel zdůraznil, že akce bude probíhat dříve, než materiál na poskytnutí finančních 
prostředků bude předložen do RHMP. Jedná se o podporu ex post – je to mimořádná záležitost a nikoliv standardní 
grantový systém. 
 

Paní předsedkyně podotkla, že akce se koná již 9. 3. 2018 – takže Rada HMP  i ZHMP budou rozhodovat o přidělení 
finančních prostředků po termínu konání akce. 

 
Pan Wolf vysvětlil, že u tohoto grantového systému není třeba dodržovat pravidlo, které je nastaveno u udělování 

individuálních účelových dotací a to je projednání žádostí ve výboru 60 dní před konáním akce. 
 

 Výbor 
I. doporučuje 
předložený návrh na poskytnutí finančních prostředků ve výši 7 049 000 Kč z kap. 0680, § 3399 - granty hl. m. Prahy k 
výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo dle přílohy č. 
1 k návrhu usnesení 
II. nedoporučuje 
Poskytnout granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v 
roce 2018 - II. Kolo, které jsou součástí přílohy č. 1 k návrhu usnesení  
III. souhlasí 
s předložením návrhu dle bodu I. a II. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně do Zastupitelstva hl. m. Prahy 
 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

6. Informace o činnosti Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Paní předsedkyně Kaplický přivítala členky správní rady nadačního fondu a sdělila, že zařadila tento bod na jednání 
tohoto výboru z důvodu, že na minulém jednání ZHMP zazněly v rozpravě připomínky k fungování tohoto nadačního 
fondu.   Dále paní předsedkyně vysvětlila, že již na jednání výboru v listopadu 2017 byl projednáván návrh rozpočtu na 
rok 2018 kapitoly kultura, kde byla alokována položka 30 mil Kč na nadační fond. Tisk do RHMP týkající se poskytnutí 
daru nadačnímu fondu hlavním městem Prahou byl projednán RHMP až 13. 3. 2018 a proto je tento tisk do RHMP na 
poskytnutí daru nadačnímu fondu v přehledu tisků uveden až na tomto zasedání výboru. 
 
Pan Novotný sdělil, že příspěvky nadačnímu fondu byly poskytnuty čtyřem filmům a není mu známo, proč právě těmto 
filmů, a zda tyto filmy něco Praze přinesly.  A proto žádá o vysvětlení racionálního rámce systému fungovaní 
nadačního fondu. 
 
Paní předsedkyně vysvětlila, že v 1. výzvě bylo 12 žadatelů a v 2. výzvě je jich 20. Důležitější není nárůst žadatelů, ale 
skutečnost, že je více kvalitních žadatelů, jako např. National Geographic, která chce natáčet dokument o Praze. 
Paní předsedkyně předala slovo paní předsedkyni správní rady, paní Ludmile Claussové.  Paní Claussová vysvětlila, že 

z 1. výzvy byly opravdu podpořeny 4 projekty. Správní rada při svém hodnocení v 1. výzvě postupovala velmi opatrně a 
ve výsledku přidělila grant pouze zahraničním projektům. Mezi 12 žádostmi bylo i hodně českých žadatelů, kteří ale 
bohužel měli zahraniční distribuci zajištěnou třeba jen v Polsku nebo na Slovensku. Správní rada spíše hledala žadatele 
s širším distribučním trhem, popřípadě zjišťovala, o jaký trh se jedná a jaký bude dopad na tento trh.   Filmy a TV 
seriály, kterým byl přidělen grant, se mohou jevit jako neznámé, ale je to z toho důvodu, že 2 z těchto filmů nebyly 
ještě v distribuci.  Podpořený francouzský film je teprve nyní v postprodukci a jedná se o film velmi populárního 
současného francouzského komika, který má milionovou návštěvnost. Další film je od známého kanadského režiséra 
Xaviera Dolana, jehož filmy jsou vždy uváděny na velkých světových festivalech. V 2. výzvě je 20 žádostí a 
nepředpokládáme, že by v budoucnosti počet žadatelů rapidně rostl. Správní rada nemůže udělovat žádné vysoké 
finanční částky, protože přidělování grantů je v režimu “de minimis“ (jeden subjekt může v průběhu 3 let po sobě 
jdoucích obdržet maximálně 200 000 EUR, tj. cca 5 milionů Kč z veřejných zdrojů, které jsou v režimu de minimis).  
Výše rozpočtu nadačního fondu je signálem do zahraničí, že zahraniční producent se může na základě této výše 
rozhodnout, zda bude v Praze natáčet více nebo méně. Základní podmínkou přidělení grantu je, že Praha bude jasně 
identifikovatelná. Typy projektů, které nadační fond může podpořit, nejsou ohraničené -  filmy hrané, dokumentární, 
animované, dlouhé, krátké, epizody seriálů, seriály. Správní rada pak posuzuje význam Prahy v projektu, a i délku 
zobrazení Prahy v projektu, její význam, způsob distribuce a teritorium distribuce, to vše správní rada posuzuje a 
porovnává. Správní radě se AVD nemusí líbit, nemusí jim rozumět, mohou být i kýčovité – ale pro daný trh mohou být 
skvělou prezentací Prahy. 
Na webových stránkách nadačního fondu www.praguefilmfund.eu je možné nalézt informace, jak správní rada 

postupovala a jak hodnotila žádosti o grant. 
 

http://www.praguefilmfund.eu/
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Pan radní Novotný sdělil, že nadační fond na Zastupitelstvu, kde bude jako bod jednání znovu zařazen, podpoří. 
  

Výbor  
I. bere na vědomí 
Informaci o činnosti Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
Odchod paní prof. Kislingerové v 13:32 hod.  

7. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Na úvod paní předsedkyně konstatovala, že polovina žadatelů o individuální účelové dotace (dále IUD) je do částky 
200 000 Kč a rozhodovat o této finanční částce je v kompetenci radních HMP.  Z důvodu časové efektivnosti fungování 
výboru paní předsedkyně požádala odbor KUC, aby pro příští zasedání výboru připravil přehled žádostí o IUD nově, 
kde žádosti do částky 200 000 Kč budou sumarizovány i s finančním návrhem pana radního Wolfa. Výbor bude nadále 
hlasovat o projektech nad 200 000 Kč, které jsou rovněž následně schvalované Zastupitelstvem. 
 
Pan radní Wolf upřesnil, že samozřejmě seznam podpořených i nepodpořených žádostí o IUD do 200 000 Kč, který 
sám navrhne, předloží výboru s týdenním předstihem a jakýkoliv člen výboru může vznést protinávrh k návrhu pana 
radního. V tomto případě může výbor hlasovat o seznamu en bloc s tím, že o protinávrhu se bude hlasovat odděleně. 
Následně bude i tento návrh na přidělení IUD do 200 000 předložen na jednání RHMP. 
 
 Pan Stropnický a pan Kubišta souhlasí s tímto návrhem. 
 Pan Kaucký poděkoval za tento kompromisní návrh. 

 
Jednotlivé projekty:  
Žadatel č. 51 na projekt Hudební baroko Česka a Slovenska – jubilejní koncert, návrh pana radního Wolfa: 84 000 Kč. 
Odchod pana Novotného v 13: 45 hod. 
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 75 na projekt Brundibár – 75. výročí od premiéry dětské opery v Terezíně, návrh pana radního Wolfa: 
100 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žadatel č. 76 na projekt Betlémy v Betlémské kapli, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 78 na projekt Rok 1968 – Pražské jaro, návrh paní předsedkyně Kaplický: 200 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Příchod pana Novotného v 13:53 hod. 
 
Žadatel č. 80 na projekt Český rozhlas - 1968, návrh pana radního Wolfa: 500 000 Kč. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 81 na projekt Cena Jiřího Ortena, návrh pana radního Wolfa: 50 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 82 na projekt Prague Bone fest, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 84 na projekt MDA Ride – 10. ročník, návrh pana radního Wolfa: 250 000 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 85 na projekt vánoční koncert sborového zpěvu Zvoneček, návrh pana radního Wolfa: 71 800 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 86 na projekt Slovenský dům v Praze v jubilejním roce 2018, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Pan Kaucký jako předseda Komise RHMP pro národnostní menšiny vysvětlil, že Slovenský dům v Praze je nejdůležitější 
slovenskou institucí v Praze, která reprezentuje slovenskou národnostní menšinu a bohužel v rámci grantů v oblasti 
národnostních menšin, nebylo možné podpořit Slovenský dům vyšší finanční částkou než 30 000 Kč, díky nízkému 
rozpočtu na granty v této oblasti.  Žadateli se nepodařilo získat grant v oblasti kultury, ani grant k 100 výročí republiky. 
Protinávrh pana Kauckého: 500 000 Kč 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 87 na projekt Dívka roku 2018, návrh pana radního Wolfa:50 000 Kč 
Hlasování: 1 Pro – 1 Proti – 4 se zdržel hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Žadatel č. 88 na projekt MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL, návrh pana radního Wolfa: 
600 000 Kč. 
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Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 90 na projekt výstavní činnost galerie současného umění Berlinskej model, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 91 na projekt Léto na nádraží, návrh pana radní Wolfa: 500 000 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 92 na projekt V. Sochařské sympozium Lysolaje, návrh pana radního Wolfa 0 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 93 na projekt m3/Umění ve veřejném prostoru 2018, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 95 na projekt  Běžím pro paměť národa 2018, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 96 – žádost stažena 
Žadatel č. 97 na projekt kulturní vyslanec Japonska: Hidejiro Honjo, návrh paní předsedkyně: 119 990 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Odchod pana Kubišty v 14:06 hod 
 
Žadatel č. 98 na projekt Prague Pride 2018, návrh pana Stropnického na přesun žádosti do IUD v CR a návrh: 388 000 
Kč, protože tato akce přitahuje tisíce turistů ze zahraničí, kteří přijíždějí do Prahy jen kvůli této akci. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 100 na projekt kulturní centrum Containall – Stromovka, místo konání u kraje Výstaviště na bývalých kurtech 
Stromovky, je nutný i souhlas odboru OPP a jiná povolení, které žadatel průběžně řeší. 
 pana Stropnického: 500 000 Kč za předpokladu, že žadatel získá všechna potřebná povolení. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 101 na projekt Opera v Šárce, návrh pana radního Wolfa: 400 000 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 105 na projekt Za naši a vaši svobodu 1968, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč, protinávrh pana 
Stropnického 200 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 108 na projekt Koncerty duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny, návrh pana radního Wolfa: 40 000 Kč  
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žádosti, které byly podány pozdě – po řádném termínu - s odůvodněním:   
Pan Stropnický navrhuje, aby bylo hlasováno o žádosti s odůvodněním (podána jediná žádost). 
Žadatel č. 109 na projekt koncert vážné hudby v Klementinu, návrh pana Stropnického: 39 200 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Výbor  
I. doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům v oblasti 
kultury v roce 2018, a to v částkách uvedených v příloze tohoto usnesení, v celkové částce 4 554 900 Kč 

 
Hlasování:   7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.  

8. Individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
Jednotlivé žádosti: 
Žádost č.010/2018/043 na projekt Praha pije víno, návrh pana radního Wolfa: 250 000 Kč. 
 
 Pan Kubišta nahlásil střet zájmů. 
 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Odchod paní Briardové v 14:24 hod. 
 
Žádost č.011/2018/044 na projekt 22. konference Forum 2000, návrh pana radního Wolfa: 350 000 Kč. 
Žadatel nesplňuje podmínky na přidělování grantů v oblasti kongresové turistiky  
Pan Novotný podotknul, že pravidla již nejsou aktuální a neodráží současnou situaci. Paní předsedkyně sdělila, že tento 
problém ohledně snížení počtu účastníků kongresů ze 700 na 500 řešila na Komisi  RHMP pro rozvoj cestovního ruchu. 
Představitelé PCB konstatovali, že současná tendence je uspořádávání kongresů s nižším počtem účastníků a mnohdy 
malý kongres po dobré zkušenosti může přinést následně akci větší.  
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Paní předsedkyně požádala odbor KUC, aby se tímto návrhem na snížení počtu kongresmanů zabývala Komise RHMP 
pro rozvoj CR a tato pravidla byla nově pro příští rok nastavena.  

 
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Příchod paní Briardové v 14:26 hod. 
 
Žádost č.012/2018/045 na projekt Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2018, návrh pana radního Wolfa: 
300 000 Kč, protinávrh pana Kauckého 500 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žádost č.013/2018/046 na projekt Ester, návrh pana Stropnického: 200 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Výbor souhlasí 
s přidělením individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze 
tohoto usnesení a doporučuje podpořit projekty vybraných žadatelů finanční částkou v celkové výši 1 338 000 Kč. 
II. doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy 
 
Hlasování:  9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 

9. Výstavní plán Muzea hl. m. Prahy 2018-2020 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Pan Novotný vznesl dotaz na paní ředitelku Strnadovou, kdy bude expozice na Malostranské Mostecké věži a jaká je 
návštěvnost Domu U zlatého prstenu. 
 
 Paní ředitelka Strnadová odpověděla, že na Malostranské Mostecké věži bude expozice v roce 2021. 
Návštěvnost Domu U zlatého prstenu je v současné době přibližně 3000 osob za měsíc. Muzeum hl. města Prahy nyní 
zajišťuje lepší navigaci k tomuto objektu. 
 
Pan Stropnický požádal paní ředitelku Strnadovou, aby výstava, která se má konat v roce 2020 týkající se 400 let 

výročí bitvy na Bílé hoře, byla spojena i s výročím 400 let od zahájení stavovského povstání, není dobré si připomínat 
pouze tragické okamžiky naší historie. Bylo by dobré si připomínat ty odvážné a dobré okamžiky našich dějin, většina 
národů to tak dělá. Je možné do výstavy v roce 2020 zakomponovat i stavovské povstání, popř. zakomponovat výročí 
Bílé hory z různých úhlů pohledu. 
Informace týkající se nákupu sbírky Pragovek, která se nyní nachází na statku ve Zbuzanech a jejich možné umístění 

do Ctěnic. Pan Procházka vysvětlil, že odbor HOM dostal od RHMP pověření k tomu, aby započal jednání s majiteli 
objektu ve Zbuzanech a i jednání s majitelem sbírky, s panem Příhodou, protože pan Příhoda má z objektu ve 
Zbuzanech k září letošního roku výpověď. 
 
Paní ředitelka Strnadová vysvětlila, že sbírka je obdivuhodná, který obsahuj mj. 90 aut i nákladních, veliké množství 

náhradních dílů a rozsáhlý archiv. Zbuzany jsou velmi rozsáhlý komplex, kde se nyní sbírka nachází.  Ctěnice mají jen 
400 m2, sbírku by bylo nerozumné dělit. Převezme-li sbírku Muzeum hl. města Prahy, musí Muzeum hl. města Prahy 
dodržovat zavedené muzejní standardy, včetně umístění ve vhodném prostředí.  
 

Pan Stropnický navrhl umístit tuto sbírku do prostor nákladového nádraží Žižkov. 
 
Pan Novotný je toho názoru, že kupovat statek ve Zbuzanech není rozumné a je třeba hledat řešení uprostřed Prahy. 
 
Paní předsedkyně navrhla, že by bylo vhodné, aby se ředitelka Muzea hl. m. Prahy s objektem ve Zbuzanech i s celou 
sbírkou seznámila.  
Pan Procházka upozornil, že na řešení této situace je velmi málo času tj. do  září 2018.  
Paní ředitelka Strnadová podotkla, že shledává nákladové nádraží vhodným prostorem. 

10. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v lednu a únoru 2018 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

I .   b e re  na  v ěd o mí  



 

TED 8.2.0.8 Strana 7 
 

informaci o přehledu tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v lednu a únoru 
2018 

11. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v únoru 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

I .   b e re  na  v ěd o mí  

Informaci o přehledu tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v únoru 2018 

12. Různé  

Informace o změně tématu výstavy na Staroměstské radnici v termínu 2. 8. – 31. 8. 2018 z původně projednaného a 
doporučeného tématu „ Kupředu, zpátky, ni krok“, na téma „ 21. srpen 1968“. 
Na základě žádosti Dr. Kyndrové byla výboru předložena informace o změně tématu, kterou vzal výbor na vědomí. 
 
Zasedání výboru skončilo v 15 hodin. 
 
Příští zasedání výboru se bude konat 11. 4 2018 ve 13 hodin. 
 

 
 

 

 

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 
předsedkyně Výboru pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 
Mgr. Zuzana Navrátilová 
tajemnice Výboru pro kulturu, 

            památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
         ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
 
 
Ověřil: PhDr. Matěj Stropnický 
Zapsal: Mgr. Zuzana Navrátilová 

 



Příloha č. 3 k důvodové zprávě 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 827 

ze dne  17.4.2018 

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a k návrhu na 
poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 

25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů kapitoly 0680 - OPP MHMP, § 

3399, ORG 0098005, UZ 000000115 formou neinvestičního účelového grantu hl. m. 
Prahy nepřevyšující částku 200.000,- Kč na rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze 
č. 1 tohoto usnesení (akce k výročí 100 let vzniku samostatného československého 
státu a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo) v celkové výši 1.949.000,- Kč, s 
tím, že pokud by částka v režimu "de minimis" schválená žadatelům uvedeným v 
příloze č. 1 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace - grantu hl. m. Prahy znamenala u jednotlivých projektů překročení 
celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky poskytnuty pouze do 
této výše 

2.  vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl. m. 
Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  
1.  s poskytnutím finančních prostředků z běžných výdajů kapitoly 0680 - OPP MHMP, 

§ 3399, ORG 0098005, UZ 000000115 formou neinvestičního účelového grantu hl. 
m. Prahy převyšující částku 200 000,- Kč na rok 2018 žadatelům uvedeným v 
příloze č. 2 tohoto usnesení (akce k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo), a to ve výši 
4.100.000,- Kč s tím, že pokud by částka v režimu "de minimis" schválená 
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy znamenala u jednotlivých 
projektů překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky 
poskytnuty pouze do této výše 

2.  s poskytnutím neinvestičního účelového grantu hl. m. Prahy ve výši 1.000.000,- Kč 
Městské části Praha 6 formou účelové neinvestiční dotace na akce spojené s 
výročím 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - II. kolo dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

3.  s úpravou rozpočtu vlastního hl. m. Prahy dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

4.  s vzorovou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl. 
m. Prahy dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 



I I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - OPP MHMP 

1.  zpracovat a zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelového 
neinvestičního grantu hl. m. Prahy dle bodu I.1. tohoto usnesení dle vzoru 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl. m. Prahy 
dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 11.5.2018 

2.  zpracovat a zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelového 
neinvestičního grantu hl. m. Prahy dle bodu II.1. tohoto usnesení dle vzoru 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl. m. Prahy 
dle bodu II.4 tohoto usnesení po schválení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

Termín: 18.5.2018 

3.  písemně sdělit neúspěšným žadatelům, bez zbytečného odkladu, že jejich 
žádosti nebylo vyhověno a důvod jejího nevyhovění dle bodu I.1. tohoto 
usnesení 

Termín: 11.5.2018 

2.  radnímu Wolfovi 
1.  předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení ke 

schválení 
Termín: 26.4.2018 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-28859  
Provede: MHMP - OPP MHMP, radní Wolf  
Na vědomí: odborům MHMP  
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