
  

   Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 1319 ze dne 6. 6. 2017                      

     

Časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

 

Termín podání žádostí o grant hl. m. Prahy                        

termín: 16. 11. 2017 

 

Počátek lhůty pro podání žádosti o grant činí 30 dní po zveřejnění grantového 

programu na úřední desce hl. m. Prahy. 

 

Stručný přehled všech došlých žádostí o grant hl. m. Prahy: 

(vypracování základního přehledu žádostí o grant hl. m. Prahy, vč. třídění podle katastrů 

nemovitostí u věcí nemovitých a přehledu žádostí o grant hl. m. Prahy na věci movité) 

- předání (prokazatelným způsobem) členům věcně příslušné Komise Rady hl. m. 

Prahy (dále jen „Komise RHMP“)   

                 termín: leden 2018 

           odpovědné: příslušná finanční a grantová  

                   specialistka OPP MHMP 

         

- předání (formou informace) členům věcně příslušného Výboru Zastupitelstva hl. 

m. Prahy (dále jen „Výbor ZHMP“) 

termín: únor 2018 

                                                                            odpovědné: příslušná finanční a grantová  

                      specialistka OPP MHMP

  

 

Administrativní zpracování žádostí o grant hl. m. Prahy  

(evidence v programu GRANTY, věcná a formální kontrola žádostí, příloh a podkladů) 

        termín: leden - únor 2018 
                   odpovědné: příslušná finanční a grantová  

                    specialistka OPP MHMP

  

  

Předání žádostí o grant hl. m. Prahy oddělení státní správy památkové péče odboru 

památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy k posouzení z hlediska státní památkové 

péče (jednotliví specializovaní územní pracovníci - SUP obdrží žádosti o grant hl. m. 

Prahy rozdělené podle katastrů nemovitostí a u věci movité podle jejího umístění) 

termín:7. - 9. 2. 2018 

           odpovědná: vedoucí oddělení státní správy  

        památkové péče OPP MHMP 

 

 

Výsledky odborného posouzení žádostí o grant hl. m. Prahy oddělením státní správy 

památkové péče odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy 

termín: 19. - 23. 2. 2018 

odpovědná: vedoucí oddělení státní správy  

        památkové péče OPP MHMP 

 

 

Stanovisko soudního znalce k výši rozpočtovaných nákladů jednotlivých žádostí 

o grant hl. m. Prahy   

 

                                                                                    1. termín (kontrolní): prosinec 2017           

                                                                                    2. termín (kontrolní): únor 2018 

                      odpovědné: příslušná finanční a grantová  
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                      specialistka OPP MHMP

  

  

Předložení navržených grantů hl. m. Prahy včetně návrhu (vzorové) smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a 

podstaty objektu „Komisi RHMP“ k projednání 

         termín: březen 2018 

             odpovědné: příslušná finanční a grantová  

                      specialistka OPP MHMP

  

 

Předložení navržených grantů hl. m. Prahy včetně návrhu (vzorové) smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a 

podstaty objektu na věci nemovité i movité „Výboru ZHMP“ k projednání 

           termín: duben 2018 

           odpovědné: příslušná finanční a grantová  

                      specialistka OPP MHMP

  

 

Kontrola rozpočtovaných nákladů soudním znalcem - týká se grantů, které byly 

navrženy (doporučeny) „Komisí RHMP“ a „Výborem ZHMP“ 

      

  termín: květen 2018 

       odpovědné: příslušná finanční a grantová  

                      specialistka OPP MHMP  

 

 

Zpracování tisku, schválení grantů hl. m. Prahy Radou hl. m. Prahy včetně schválení 

(vzorové) smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na zachování 

památkové hodnoty a podstaty objektu na věci nemovité i movité 

        termín: červen 2018 

         odpovědné: příslušná finanční a grantová  

                      specialistka OPP MHMP 

 

Zpracování tisku a schválení grantů hl. m. Prahy Zastupitelstvem hl. m. Prahy 

včetně schválení (vzorové) smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. 

Prahy na zachování památkové hodnoty a podstaty objektu na věci nemovité a 

movité                             termín: červen 2018 

          odpovědné: příslušná finanční a grantová  

                      specialistka OPP MHMP  

 

 

Podpis smluv o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy s  příjemci, kterým 

byl usnesením RHMP a ZHMP schválen grant hl. m. Prahy na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty objektu v roce 2018 – věci nemovité i movité 

termín: do 30 dnů od přijetí 

  usnesení RHMP nebo ZHMP  

          odpovědné: příslušná finanční a grantová  

                      specialistka OPP MHMP  
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Písemná informace o neudělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 

významných objektů včetně informace o vyřazení žádostí o grant hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů dle usnesení schváleného RHMP, resp. 

ZHMP.  

termín: do 30 dnů od přijetí  

usnesení RHMP nebo ZHMP 

          odpovědné: příslušná finanční a grantová  

                      specialistka OPP MHMP  


