
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 39/227 

ze dne  6.9.2018 

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 - IV. 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 - IV. kolo), a to ve výši 
3.346.000,- 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 100.000,- Kč 
Městské části Praha 20 formou účelové neinvestiční dotace na akci spojenou s 
výročím 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - IV. 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: 11.9.2018 

 

 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-6633  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Poř. č. Žadatel Účel Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP 
poskytovaná 

částka

Zastupitelstvo 
HMP 

poskytovaná 
částka

Doba dosažení účelu

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
147V/IV Anifilm spol. s. r. o., 

Hradešínská 1542/6, 100 00 
Praha 10 
IČ: 25138111 

Kronika 100 let 
Československa - 
multimediální instalace

2 350 000 1 600 000 68 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 01.10.2018 - 31.12.2018, Obecní dům, Městská 
knihovna, Magistrát hl. m. Prahy (v jednání), Pražský 
Hrad, Národní Muzeum

Poř. č. Žadatel Účel Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP 
poskytovaná 

částka

Zastupitelstvo 
HMP 

poskytovaná 
částka

Doba dosažení účelu

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
148V/IV Víno a umění z.s., Na Poříčí 

1041/12, 110 00 Praha 1 
IČ: 22760997 

Oslavme společně století 
vzniku republiky, 
Československý festival

4 024 000 2 396 000 60 396 000 396 000 396 000 396 000 07.09.2018 - 09.09.2018, Staroměstské n, Betlémské 
nám.15 galerií v Praze 

Unikátní multimediální „kronika“ představující 100 let Československa formou mappingové projekce ve speciální vitríně, kapličce, rozmístěné na konkrétních historických místech Prahy. Cílem projektu je připomenout hlavní mezníky 
novodobé historie a to zcela netradičním a unikátním způsobem. Základem je velká kniha s "pop - upovými" listy. Každý list má svojí scénu - vyřezané objekty, postavy, domy atd, která se otočením postaví do dané pozice. Na takto 
vyskládanou scénu se promítá film, včetně zvuku formou videomapingu. Projekcí kniha ožije. Automatizovaným otáčením stránek pojdeme historií od roku 1918 do roku 1993. Celé vyprávění vychází z historických rešerší. Je prokázáno, že 
informace spojené se zážitkem, zábavou či netradiční formou si divák zapamatuje snadněji. A to je přesně náš cíl. Kapitoly Kroniky: První republika 1918 - 1938, Mnichovská dohoda a druhá světová válka 1938 - 1945, Třetí republika 1945 - 
1948, Komunistický režim 1948 - 1989, Československo 1990 - 1992. Celá smyčka bude mít 5 minut. Po odehrání příběhu se kniha nastaví do původní pozice. Opětovným automatickým spuštěním se bude příběh dějin přehrávat stále dokola, 
dokud nedojde k vypnutí celé instalace. Zvuková složka bude obsahovat komentář v českém a anglickém jazyce, který bude možné navolit. Ruchy a dobový podkres podtrhne jedinečnou atmosféru kolem instalovaného objektu. V místech s 
požadavky na ticho bude zvuk možné vypnout a nahradit titulky v obraze. Kronika bude ve speciální vitríně s ochranným sklem.  Jedná se o unikátní projekt, který se v ČR nevyskytuje. Žadatel podal žádost do III. kola, Komise RHMP žádá 
žadatele o upřesnění míst konání včetně předložení souhlasu o umístění a podat žádost do  IV. kola s tímto doplněním. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Oslavný Československý hudební a taneční festival - program spojený s 1.republikou v podání umělců z České a Slovenské republiky. V roce oslav 100. výročí republiky festival proběhne v součinnosti se Slovenskem v prostorách Betlémské 
kaple. Slovenská republika se představí svými produkty, umělci i propagací zajímavých míst republiky. Slovenská republika má tento festival jako hlavní akci SR v rámci oslav 100. výročí republiky v Praze. Festival k oslavě výročí 100. let 
republiky se koná pod záštitou: předsedy Poslanecké sněmovny pana Radka Vondráčka, primátorky hl. Města Prahy Adriany Krnáčové (žádost), tradičně také pod záštitou předsedy Svazu měst a obcí ČR pana Františka Lukla. Záštitu také 
převzal Slovenský velvyslanec pan Peter Weiss, primátor hl. města Bratislavy pan Ivo Nesrovnal, ministr dopravy a výstavby SR v ČR pan Arpád Erséka žádost jsme podali na Ministerstvo kultury i zemědělství ČR.Podstatnou část programu 
této akce tvoří oslavný Československý  hudební a taneční festival. Návštěvníci se mohou těšit na folklorní vystoupení, na program spojený s první republikou a na další program v podání umělců z České republiky i Slovenské republiky. 
Slavnost bude probíhat ve znamení „Oblíbená jídla ze 100leté historie“, například speciality z první republiky. Podávat se budou nejen oblíbená jídla osobností, např. T. G. Masaryka, ale i další zajímavé české, moravské a slovenské speciality. 
Projekt nezakládá veřejnou podporu. Komise RHMP pro koordinaci  neinvestičních aktivit na veřejných prostranstvích na území PPR na svém jednání dne 7.6.2018 neschválila místo konání Staroměstské náměstí pro tuto akci. Žadatel doloží 
změnu umístění konání akce.

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 - IV. kolo
Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/227 ze dne 6. 9. 
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Poř. č. Žadatel Účel Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP 
poskytovaná 

částka

Zastupitelstvo 
HMP 

poskytovaná 
částka

Doba dosažení účelu

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
149V/IV European Leadership & 

Academic Institute s.r.o., 
Jungmannovo náměstí 763/3, 
110 00 Praha 1 
IČ: 24731277 

100 let svobodného českého 
vynálezectví, podnikání a 
invence

1 340 000 930 000 69 300 000 300 000 300 000 300 000 15.10.2018 - 18.11.2018, OPERO, Praha - Praha 1, 
Salvárorská 931/8

Poř. č. Žadatel Účel Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP 
poskytovaná 

částka

Zastupitelstvo 
HMP 

poskytovaná 
částka

Doba dosažení účelu

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
151V/IV FILHARMONIE Hradec Králové 

o.p.s., Eliščino nábřeží 777/5, 
Hradec Králové, IČ: 27504247 

100 let ČSR a "Den 
veteránů" - Juraj Filas 
Oratio Spei (Modlitba 
naděje - mše za zemřelé)

750 000 300 000 40 300 000 300 000 300 000 300 000 1 11.11.2018 - 11.11.2018 , Katedrála sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha, Praha - Praha 1, Pražský hrad, III. 
nádvoří 48/2, 119 01 Praha 1

Video prezentace významných podnikatelských rodů a vynálezců Československa na webových stránkách, sociálních sítích od 15.10.2018 a  na výstavě a konferenci v týdnu od 12.11. do 18.11.2018. U příležitosti 100. výročí založení 
samostatného Československa chceme moderní formou interaktivní komunikace  - video medailonků široké veřejnosti připomenout a uctít památku významných podnikatelských rodů a rodin, známých i méně známých českých firem a 
vynálezců, jak dřívější, tak i současné, připomenout jejich inovátorský duch a odhodlanost pustit se do nových, dosud neznámých počinů. Jsme přesvědčeni, že by neměli upadnout v zapomnění, neboť se velkou měrou zasloužili o rozvoj 
Československa, jeho ekonomiky, světový věhlas a i to, že Česká republika dnes znovu patří v inovacích mezi světovou špičku. Osobní odvaha našich předků při prosazování novinek je povzbuzením i v kontextu současnosti. • Natočení video 
medailonků o jednotlivých osobnostech, firmách a rozhovory s jejich ještě žijícími potomky a následovníky - umístění video medailonků na webové stránky – zřízené výhradně k tomuto projektu a rádi bychom odkaz umístili též na stránky 
magistrátu Prahy, prezentace projektu a video medailonků prostřednictvím sociálních sítí, setkání a diskuze s vybranými osobnostmi z medailonků , publicita v relevantních médiích. Dotace bude využita na výroba video medailonků, produkce 
výstavy a konference. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Provedení hudebního díla Juraje Filas - Oratio Spei (Modlitba naděje) - mše za zemřelé pro soprán, tenor, baryton, smíšený sbor a orchestr při příležitosti 100 let česko-slovenské státnosti a uctění Dne veteránů s doprovodným programem. 
Rok 2018 je rokem významných výročí  v dějinách našeho státu. Především je to obnovení české státnosti a vzniku česko-slovenské vzájemnosti  v rámci nového státního uskupení - Československé republiky. Na základě těchto skutečností 
chceme  široké veřejnosti představit projekt s významným duchovním přesahem. V tomto smyslu se nám jeví v různě se protínajících symbolikách uvedení díla významného slovenského skladatele Juraje Filase Oratio Spei (Modlitba naděje) v 
Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě jako nesmírně důstojné a působivé. Provedení tohoto monumentálního díla je cíleně směrováno k datu 11. 11. 2018, kdy je každoročně připomínán Den veteránů.  Filharmonie Hradec 
Králové se proto spojila s obecně prospěšnou společností Post Bellum, která je spolupořadatelem této akce především v oblasti propagace a prezentace tohoto projektu. Post Bellum je veřejně známa jako spolutvůrce projektu Paměti národa a 
řady dalších vzdělávacích projektů moderní historie. A právě zakomponování pamětnických vzpomínek do monumentálního hudebního díla bude připomínat syrovou autenticitu doby nedávno minulé směřující k naději do budoucna. Název 
hudebního díla  - Juraj Filas Oratio Spei (Motlitba naděje), mše pro soprán, tenor, baryton, smíšený sbor a orchestr. Dotace bude využita na honoráře sólistů, ostatní osobní náklady, propagace.  Projekt nezakládá veřejnou podporu. Žadatel 
podal totožnou žádost o individ dotaci na KUC s názvem 100 let ČSR  - Juraj Filas Oratio Spei (Modlitba naděje) - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Praha 1, individ. dotace na KUC nebyla navržena.
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Poř. č. Žadatel Účel Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP 
poskytovaná 

částka

Zastupitelstvo 
HMP 

poskytovaná 
částka

Doba dosažení účelu

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
152V/IV Střední odborná škola 

managementu a práva, s.r.o.,  
Macharova 1376, 280 00 Kolín, 
IČ: 25700901 

100 let - Romové v 
Československu v období 
1918-2018

1 198 000 811 000 68 500 000 500 000 500 000 500 000 02.04.2018 - 18.12.2020, Clam-Gallasův palác, Česká 
centra, Praha - Praha 1, Husova (158/20), Rytířská 
(539/31) 

Poř. č. Žadatel Účel Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP 
poskytovaná 

částka

Zastupitelstvo 
HMP 

poskytovaná 
částka

Doba dosažení účelu

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
168V/IV Slovensko-český klub, z. s., 

Spolek, Anastázova 15/6, 169 00 
Praha 6 , IČ: 65398777 

Týden česko-slovenské 
vzájemnosti u příležitosti 
sto let vzniku společného 
státu

1 281 000 500 000 39 300 000 300 000 300 000 300 000 24.10. - 30.10.2018 Slovenský dům v Praze, Obecní 
dům, Kostel Šimona a Judy, exteriéry Nám. Republiky, 
Hvězdárna M. R. Štefánika na Petříně, Praha - Praha 1, 
Soukenická a další 15/3

Výstava 100 let - Romové v Československu mapuje pomocí fotografií a dobových záznamů dějiny romské komunity v pohnutém období vzniku Českosloveského státu. Sleduje vliv politických, kulturních a sociálních změn na tuto minoritu. 
Romové jsou nejpočetnější národnostní menšinou žijící na území České republiky. Pouze v Praze žije přes 17 000 Romů.100 let od založení Československé republiky očima Romů je naprosto ojedinělá výstava. Poprvé se podařilo 
nashromáždit významný historický materiál, který mapuje život Romů od jejich účasti v legiích, přes zákon o kočování, 2. světovou válku a holokaust, éru komunismu s asimilačními programy, sametovou revoluci až po současnost. Zároveň 
chceme výstavou představit a upozornit na osobnosti, které hrají významnou roli nejen v dějinách Romů, ale svými aktivitami hranice této komunity daleko přesahují. V roce 2018 a v následujících létech si budeme připomínat 100 let od 
vzniku Československé republiky. Nedílnou součástí nově vznikajícího státu jsou různé národy a národnosti a jednou z národností této republiky jsou Romové. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat výstavu, zachycující a mapující 
běžný občanský, umělecký a politický život Romů v období let 1918–2018. Výstava je koncipovaná pro 15 přenosných panelů na kolečkách s osvětlením, takže je možné ji umístit do jakéhokoliv prostoru. Do konce roku 2018 našla výstava 
několik exkluzivních výstavních adres. V srpnu bude slavnostně zahájena v prostorách Clam-Gallasova paláce. Během podzimu se objeví v galerii Českého centra v Rytířské ulici. V roce 2019 se expozice představí ještě v Národopisném 
muzeum v letohrádku Kinských a v prostorách galerie Tančícího domu.Dotace bude využita na výrobu výstavních panelů, honoráře pro kurátory a produkci výstavy, PR kampaň. Projekt nezakládá veřejnou podporu. Na KUC žádost s názvem 
Paľikeras... Děkujeme (4-8/2018 - Clam - Gallasův palác - Praha) odlišný projekt.

U příležitosti 100 od založení společného státu startuje projekt, obsahující literaturu, výtvarné umění a koncert PKO Pražského komorního orchestrů, folklorní pásmo, promítání filmů za účasti tvůrců na čele s Jurajem Jakubiskem a 
představení jednoho kraje. Celý týden bude vícevrstevnatý produkt, který bude zahrnovat slovo (próza, poezie), výtvarné umění a koncert PKO Pražského komorního orchestrů,  folklorní pásmo, promítání filmů za účasti tvůrců na čele s 
Jurajem Jakubiskem a představení jednoho kraje, prvním bude Prešovský samosprávný kraj. Scénář Týdne česko-slovenské vzájemnosti v Praze: Slavnostní akademie u Sochy M. R. Štefánika na Petříně za účasti představitelů Hl. m. Prahy a 
Hl. m. Bratislavy, Představení díla (básnická sbírka profesora Jozefa Leikerta), Slovenský dům v Praze, koncert Moyzesovo kvarteto s čtením poesie, Koncertní síň Šimona a Judy, Otevření výstavy Mirka Hrdinová, vnučka místopředsedy 
vlády ČSR Jána Ursínyho, Slovenský dům v Praze,  Folklorní den, nejlepší folklorní zpěvačka a heligonkářka v ČR a SR Vlasta Mudríková, Náměstí Republiky a Slovenský dům v Praze,  promítání filmu Juraje Jakubiska s besedou, 
Slovenský dům v Praze, Představení kraje (Prešovský kraj) program celý den, Slovenský dům v Praze, křesťanské farnosti. (Prezentácia Prešovského samosprávneho kraja v rámci osláv vzniku prvej Československej republiky Prahe.), 
Koncert PKO se slovenskými sólisty - Juraj Čižmarovič,  Dalibor Karvay, Obecní dům. Dotace bude využita na nájemné, příprava výstavy, ozvučení a osvětlení, propagace, ubytování. Žadatel ve II. kole se 2 žádostmi -žádost Cyklus přednášek 
pro veřejnost Naše/vaše první republika? grant ve výši 100 000 Kč, na žádost - Slovenské tance - grant navržen není. Ve III. kole - 100 let Československa oslavme folklórem aneb Ondráš byl Jánošík - udělen grant ve výši 200 000 Kč. Na 
KUC - projekt Slovenský dům v Praze v jubilejním roce 2018 - celoroční činnost - navržen grant 500 000 Kč (07.05.2018 - 31.12.2018) - dle vyjádření žadatele, není projekt součástí celoroční činnosti na 2018j. Na SMT podpořen 
projekt - Pražští Slováci na pódiu Slovenského domu v Praze - 100 000 Kč. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

3



Poř. č. Žadatel Účel Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP 
poskytovaná 

částka

Zastupitelstvo 
HMP 

poskytovaná 
částka

Doba dosažení účelu

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
170V/IV ČESKÁ INOVACE, o.p.s., 

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 
4,  IČ: 24129071 

Interaktivní výstava 
inovací k výročí 100 let 
vzniku Československa

2 978 800 1 936 220 65 300 000 300 000 300 000 300 000 1 15.09.2018 - 31.12.2018  Pražské kreativní centrum, 
Praha - Praha 1, Staroměstské náměstí 4/1

Poř. č. Žadatel Účel Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP 
poskytovaná 

částka

Zastupitelstvo 
HMP 

poskytovaná 
částka

Doba dosažení účelu

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč

171V/IV BigMedia, spol. s r.o., Štětkova 
1638/18, 140 00 Praha 4 
IČ: 26479451 

MUCHA MYSTERY 2 020 000 310 000 15 0 250 000 250 000 250 000 09.12.2018, Obecní dům Praha

8 783 220 3 096 000 3 346 000 3 346 000 3 346 000Tabulka celkem (v Kč)

Multimediální výstavní show: vizuální a hudební koncert s tajemným příběhem, s tancem a scénickými prvky, jejíž vizualita bude vycházet z Muchova výtvarného stylu. Unikátní projekt bude představen v Praze v Obecním domě, na jehož 
výzdobě se Alfons Mucha podílel. Představíme Muchovo dílo tak, jak ho ještě nikdy nikdo neviděl: jeho obrazy se budou divákům vytvářet před očima, ožívat, růst, pohybovat se, tančit, budeme do nich vstupovat, prolétat jimi, otáčet se v 
nich, budou do sebe prolínat a budou se proměňovat ve 3D prostoru. Před očima diváka se bude kombinovat hudební show, vyprávění příběhu a mnoho forem vizuálního umění, 3D animace s využitím nejnovějších technologií, mapping, light 
show, kombinace živého tance a videoartu. Projekt je unikátním dílem propojujícím výtvarné umění, hudbu a moderní technologie. Při jeho vývoji je využito zkušeností producenta a hudebního skladatele Michala Dvořáka a jeho 
mezinárodního týmu z celosvětově úspěšné audiovizuální show Vivaldianno - Město zrcadel. Vizuální atraktivitu Muchových děl plánujeme využít v připravovaném multimediálním projektu Mucha Mystery, jehož cílem je představit divákovi 
Muchu nejen jako významného malíře své doby, ale i jeho životní příběh, ve kterém ukážeme, že přímo ovlivňoval kulturní, ale i společenské a politické dění přelomu 19. a 20. století. Dotace bude využita na úhradu nákladů spojených s 
pronájmem prostor Obecního domu. Projekt zakládá veřejnou podporu v režimu "de minimis". Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP na svém jednání dne 13.6.2018 přesunul 
žádost o individuální účelovou dotaci v oblasti kultury (KUC) do grantového programu  k výročí 100 let (OPP) a navrhl grant ve výši 250 000 Kč.

Výstava - prezentační projekt o nejvýznamnějších českých osobnostech, firmách z oblasti inovací a vynálezů a představení inovační infrastruktury Prahy, a technologického know-how budoucnosti  s využitím nejnovějších technologií 
rozšířené a virutální reality k 100 letému výroční vzniku ČSL. Výstavba bude volně přístupná veřejnosti. Hlavními pilíři výstavy jsou - objevování výstavy - čeští vynálezci, průmyslníci, ikonické značky za posledních 100 let. Osobní setkání v 
prostřední virtuální reality s nejvýznamnějšími historickými osobnostmi, vynálezci, průmyslníky. Mapa inovační infrastruktury HMP s detailními informacemi o Univerzitách, pracovištích AV ČR, inovačních firmách. Konference a setkání 
současných nejvýznamnějších osobností vědy, výzkumu a inovací s inovační infrastrukturou HMP. Projekt je reprezentací propojení interaktivního a audiovizuálního umění, designu, technologií, nových trendů v nosných inovačních sektorech 
ČR.  Dotace bude využita na organizaci výstavy. Projekt nezakládá veřejnou podporu. Komise RHMP podmiňuje navržení grantu žádosti č. 170V/IV (žadatel ČESKÁ INOVACE, o. p. s,, projekt Interaktivní výstava inovací k výročí 
100 let vzniku Československa) využitím navrženého grantu zcela výhradně na následující položky rozpočtu projektu: • vizualizace a příprava výstavy • produkce a kreativní produkce • marketing.

4



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. Tudíž byly v rámci I. kola poskytnuty granty hl. m. Prahy v 
celkové výši 6 220 000 Kč. 
V rámci II. kola bylo podáno 55 žádostí o grant hl. m. Prahy s tím, že bylo schváleno usnesením RHMP č. 827 ze dne 17. 4. 2018 a usnesením ZHMP č. 37/131 ze dne 17. 5. 2018 poskytnout granty hl. m. Prahy 24 žadatelům o grant ve výši 
7 049 000 Kč, 24 žadatelům grant navržen nebyl. Dva žadatelé (žádost pod č. 033V – schválen grant ve výši 100 000 Kč a žádost pod č. 047V – schválen grant ve výši 1 000 000 Kč) odstoupili od poskytnutí grantu před podpisem smlouvy. 
Tudíž byly v rámci II. kola poskytnuty granty hl. m. Prahy 22 žadatelům v celkové výši 5 949 000 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.

Rozpočet grantového programu do V. kola činí celkem 11 232 000 Kč.

V rámci III. kola bylo podáno 53 žádostí o grant hl. m. Prahy s tím, že bylo schváleno usnesením RHMP č. 1485 ze dne 12. 6. 2018 a usnesením ZHMP č. 38/186 ze dne 14. 6. 2018 poskytnout granty hl. m. Prahy 32 žadatelům o grant ve 
výši 7 083 000 Kč, 14 žadatelům grant navržen nebyl, 7 žádostí bylo vyřazeno.

V rámci IV. kola bylo podáno 31 žádostí s požadavkem poskytnutí grantů ve výši 17 150 644 Kč. Termín podávání žádostí v rámci IV. kola byl do 31.5.2018. Komise RHMP (ze dne 4.6.2018) navrhuje udělit grant 15ti žádostem v celkové 
výši 4 066 000 Kč. 16 žádostí neuspělo z důvodu, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy neodpovídá rámcovým vizím, ideovým záměrům a směrům, stanoveným Radou hl. m. Prahy pro tento grantový program, neboť svojí náplní 
nepropojuje historické události s významnými osobnostmi, které vygenerovaly společné země ČR a SR (tzv. děti ČR a SR let 1918 – 1993), jako reflexe minulosti a vize budoucnosti. Dne 13.6.2018 na jednání Výboru ZHMP byly do 
programu předány 2 žádosti z IUD oblasti kultury - KUC (171V/IV a 172V/IV) s návrhem udělit dotaci v celkové výši 450 000 Kč. Radě se předkládá návrh udělit grant 17 žádostem v celkové výši 4 516 000 Kč.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto grantového programu činí 35 mil Kč (usnesení ZHMP č. 31/1 ze dne 30.11.2017). 
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Poř. č. Žadatel Účel Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP 
poskytnutá 

částka

Zastupitelstvo 
HMP 

poskytnutá 
částka

Doba dosažení účelu

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
159V/IV Městská část Praha 20, 

Jívanská 647/10,                                   
193 00 Praha 9 
IČ: 00240192 

Počernice známé i neznámé 188 518 131 962 70 100 000 100 000 100 000 100 000 01.07.2018 - 30.06.2019 Areál Chvalského 
zámku, Horní Počernice, Praha - Praha 20, 
Na Chvalské tvrzi 

188 518 131 962 100 000 100 000 100 000 100 000

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 - IV. kolo

Výstava historických fotografií, procházky s výkladem pro veřejnost a školy. Prostřednictvím historických fotografií a jejich srovnáním s fotografiemi ze současností seznámit obyvatele Horních Počernic s jejich historií, 
vývojem i proměnou v čase. Prostřednictvím historických fotografií a jejich porovnáním s fotografiemi ze současnosti seznámit obyvatele Horních Počernic s jejich historií, vývojem i proměnou v čase. Podpořit atmosféru 
slavnostního jubilejního roku. Vytvořit pozitivní vazbu k místu, kde žiji, studuji, pracuji a trávím volný čas. Informovat atraktivní formou s dopadem na nejširší veřejnost.Projekt navazuje na řadu kulturních, divadelních a 
muzejních aktivit, které Horní Počernice pořádají během letošního jubilejního výročí 100 let od vzniku Československé republiky. Úřad městské části Praha 20 sbírá historické fotografie Horních Počernic mezi svými 
organizacemi, obrátil se i na občany, kteří poskytují vlastní historické fotografie.Samotná výstavní akce bude mít charakter srovnání minulosti se současností. Nejen významné budovy Horních Počernic, ale i další, do skupin 
rozdělené dle témat – např. obchody, živnostníci, podniky, činnost místních spolků, školství, významné místní osobnosti, činnosti během 1., 2., i 3. Republiky, odbojová činnost atd. Dotace bude využita na pořízení venkovních 
výstavních stojanů, tisk a instalace fotografií. Tisk folie na sklo a instalace na skla autobusových zastávek.  Projekt nezakládá veřejnou podporu.

návrh účelového neinvestičního grantu hl. m. Prahy - formou úpravy rozpočtu

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. Tudíž byly v rámci I. kola 
poskytnuty granty hl. m. Prahy v celkové výši 6 220 000 Kč. 
V rámci II. kola bylo podáno 55 žádostí o grant hl. m. Prahy s tím, že bylo schváleno usnesením RHMP č. 827 ze dne 17. 4. 2018 a usnesením ZHMP č. 37/131 ze dne 17. 5. 2018 poskytnout granty hl. m. Prahy 24 žadatelům 
o grant ve výši 7 049 000 Kč, 24 žadatelům grant navržen nebyl. Dva žadatelé (žádost pod č. 033V – schválen grant ve výši 100 000 Kč a žádost pod č. 047V – schválen grant ve výši 1 000 000 Kč) odstoupili od poskytnutí 
grantu před podpisem smlouvy. Tudíž byly v rámci II. kola poskytnuty granty hl. m. Prahy 22 žadatelům v celkové výši 5 949 000 Kč.

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.

Rozpočet grantového programu do V. kola činí celkem 11 232 000 Kč.

V rámci III. kola bylo podáno 53 žádostí o grant hl. m. Prahy s tím, že bylo schváleno usnesením RHMP č. 1485 ze dne 12. 6. 2018 a usnesením ZHMP č. 38/186 ze dne 14. 6. 2018 poskytnout granty hl. m. Prahy 32 
žadatelům o grant ve výši 7 083 000 Kč, 14 žadatelům grant navržen nebyl, 7 žádostí bylo vyřazeno.

V rámci IV. kola bylo podáno 31 žádostí s požadavkem poskytnutí grantů ve výši 17 150 644 Kč. Termín podávání žádostí v rámci IV. kola byl do 31.5.2018. Komise RHMP (ze dne 4.6.2018) navrhuje udělit grant 15ti 
žádostem v celkové výši 4 066 000 Kč. 16 žádostí neuspělo z důvodu, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy neodpovídá rámcovým vizím, ideovým záměrům a směrům, stanoveným Radou hl. m. Prahy pro tento grantový 
program, neboť svojí náplní nepropojuje historické události s významnými osobnostmi, které vygenerovaly společné země ČR a SR (tzv. děti ČR a SR let 1918 – 1993), jako reflexe minulosti a vize budoucnosti. Dne 13.6.2018 
na jednání Výboru ZHMP byly do programu předány 2 žádosti z IUD oblasti kultury - KUC (171V/IV a 172V/IV) s návrhem udělit dotaci v celkové výši 450 000 Kč. Radě se předkládá návrh udělit grant 17 žádostem 
v celkové výši 4 516 000 Kč.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto grantového programu činí 35 mil Kč (usnesení ZHMP č. 31/1 ze dne 30.11.2017). 

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/227 ze dne 6. 9. 2018
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                                  II. Úprava rozpočtu  výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

MHMP - OPP                                98005000000 Oslavy výročí 100 let vzniku samostatného 
čs státu a 25 let ČR 3399 0680 -100,00

C e l k e m -100,00

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

Městská část Praha 20 91633000020 Příspěvek na akci k výročí 100 let vzniku 
samostatného čs státu a 25 let ČR - 
Počernice známé i neznámé

6330 5347 115 0616 100,00

Celkem 100,00

Úprava 
rozpočtu                    
(v tis. Kč)

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

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. 39/227 ze dne 6. 9. 2018  

Městská část Číslo akce UZ ORJ



Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/227 ze dne 6. 9. 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 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 (dále jen 
„grant“) poskytovatelem příjemci ve výši…………. Kč (slovy…………….). 

Účelem poskytnutí grantu je podpora projektu k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 s názvem 
.............................. (dále jen „účel“), který se bude konat v termínu do…. / nejpozději do 
31. 12. 2018 v Praze. Účel 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 účelového 
grantu 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 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 grant přijímá a zavazuje se: 

1. Využít grant k účelu dle Článku I. odst. 1 této smlouvy.  
2. Dosáhnout účelu, na který mu byl grant poskytnut, nejpozději ke dni 31. 12. 2018.  
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 (dále jen ,,zákon o 
účetnictví").  

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

mailto:karel.kucera@praha.eu
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6. Předložit poskytovateli do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byl 
poskytovatelem příjemci poskytnut grant, podrobné vyúčtování grantu formou věcné 
zprávy o užití grantu a jeho vyúčtování na formuláři, který je Přílohou č. 2 této 
smlouvy, 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 účelu 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 
o účetnictví 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 účelu 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 byl poskytovatelem příjemci 
poskytnut grant. 

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 účelu. 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 účelu 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/grantů poskytnutých z veřejných rozpočtů 
v rámci celé ČR v návaznosti na účel, 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, ve znění 
pozdějších předpisů.  

15. Grant je poskytován výhradně na neinvestiční způsobilé náklady související s realizací 
účelu. 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).  
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16. Je-li žadatelem fyzická osoba, bere na vědomí, že podáním žádosti o grant dojde ke 
zpracování poskytnutých osobních údajů (jména, příjmení, data narození a místa 
trvalého pobytu, bankovní spojení (čísla účtu a název bankovního ústavu) (dále jen 
osobní údaje) hl. m. Prahou ke všem úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením, a 
s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech hl. m. Prahy 
určených k projednávání Radou hl. m. Prahy (dále jen RHMP) nebo Zastupitelstvem hl. 
m. Prahy (dále jen ZHMP), jakožto i na internetových stránkách hl. m. Prahy, a to po 
dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného 
orgánu hl. m. Prahy a dále po dobu, po kterou je hl. m. Praha povinno, podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumenty 
obsahující osobní údaje příjemce grantu zpracovávat / archivovat. Bližší informace jsou 
uvedeny na portálu hl. m. Prahy 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 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. 

 

                                                 
1 týká se pouze fyzických osob 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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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. 

 
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 občanského zákoníku, 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 – Účel, č. 2 – Vyúčtování grantu hl. 

m. Prahy a č. 3 – Čestné prohlášení. 
 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

  
 

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

Popis účelu  

 

Grant hl. m. Prahy bude použit na: 
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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: …………………………………………………………………………………… 
Účel: ………………………………………………………………………………………………… 
IČO: …………………………… DIČ: ……………………………………………………………. 
 
Doba dosažení účelu, 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 účelu (specifikujte níže v tabulce)    

B -  výnosy (příjmy) z účelu (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 účelu 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 účelem 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 účelu (= finanční 
vklad žadatele) 

PLÁN SKUTEČNOST 

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

a propagač. mat., z poskytovaných 
služeb …)     

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

 
      

 
CELKEM:     

 
BILANCE účelu 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/grantů poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na účel, na který byl poskytnut grant hl. m. Prahy v roce 20183 

 
Č. grantu:     
 
Účel:   
 
Veřejný poskytovatel  

- název 
Název grantového 

programu Účel grantu 
Výše 

poskytnutého 
grantu v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným grantům): 
 
 
 
 
 
 
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).  

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. Tudíž byly v rámci I. kola 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. 

V rámci II. kola bylo podáno 55 žádostí o grant hl. m. Prahy s tím, že bylo schváleno usnesením 
RHMP č. 827 ze dne 17. 4. 2018 a usnesením ZHMP č. 37/131 ze dne 17. 5. 2018 poskytnout 
granty hl. m. Prahy 24 žadatelům o grant ve výši 7 049 000 Kč, 24 žadatelům grant navržen 
nebyl. Dva žadatelé (žádost pod č. 033V – schválen grant ve výši 100 000 Kč a žádost pod č. 
047V – schválen grant ve výši 1 000 000 Kč) odstoupili od poskytnutí grantu před podpisem 
smlouvy. Tudíž byly v rámci II. kola poskytnuty granty hl. m. Prahy 22 žadatelům v celkové výši 
5 949 000 Kč. Radou hl. m. Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy byl zároveň schválen vzor 
veřejnoprávní smlouvy. 

V rámci III. kola bylo podáno 53 žádostí o grant hl. m. Prahy s tím, že bylo schváleno 
usnesením RHMP č. 1485 ze dne 12. 6. 2018 a usnesením ZHMP č. 38/186 ze dne 14. 6. 2018 
poskytnout granty hl. m. Prahy 32 žadatelům o grant ve výši 7 083 000 Kč, 14 žadatelům grant 
navržen nebyl, 7 žádostí bylo vyřazeno. Radou hl. m. Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy byl 
zároveň schválen vzor veřejnoprávní smlouvy. 

Rozpočet grantového programu do IV. kola činil celkem 15 748 000 Kč. Termín podávání 
žádostí o grant hl. m. Prahy ve čtvrtém kole byl do 31. 5. 2018.  

V rámci IV. kola bylo podáno 31 žádostí o grant hl. m. Prahy s požadavkem udělení grantů ve 
výši 17 150 644 Kč. Všechny žádosti byly podrobeny předběžné formální a věcné kontrole, bylo 
prověřováno, zda byly v žádostech o grant vyplněny všechny údaje, zda byly doloženy 
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požadované doklady, zda jsou žádosti podány v souladu se Zásadami tohoto grantového 
programu. Kontrolu prováděli zaměstnanci oddělení „Kancelář památky světového dědictví“ 
OPP MHMP.  Žádná žádost nebyla vyřazena z věcných a formálních důvodů.  

Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky (dále jen Komise RHMP) v rámci svého jednání dne 4. 6. 2018 navrhla udělit grant 15 
žádostem v celkové výši 4 066 000 Kč a nenavrhla udělit grant hl. m. Prahy 16 žádostem s 
odůvodněním, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy neodpovídá rámcovým vizím, ideovým 
záměrům a směrům, stanoveným Radou hl. m. Prahy pro tento grantový program, neboť svojí 
náplní nepropojují historické události s významnými osobnostmi, které vygenerovaly společné 
země ČR a SR (tzv. děti ČR a SR let 1918 – 1993), jako reflexe minulosti a vize budoucnosti 
(zápis z jednání Komise RHMP je přílohou č. 1 k důvodové zprávě).  

Výbor pro kulturu, památkovou péči výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP (dále 
jen Výbor ZHMP) návrh projednal na svém zasedání dne 13. 6. 2018 a ztotožnil se s návrhem 
Komise RHMP s tím, že oproti návrhu výše uvedené Komise RHMP navrhuje převést dvě 
žádosti z Individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018 do grantů k výročí 100 let 
samostatného československého státu a 25 let České republiky – žadatel č. 187 (projekt Mucha 
Mystery – č. žádosti 171V/IV) s návrhem udělit dotaci ve výši 250 000 Kč, žadatel č. 205 
(projekt Leonard Bernstein: Mass – č. žádosti 172V/IV) s návrhem udělit dotaci ve výši 200 000 
Kč. Zápis z jednání Výboru ZHMP je přílohou č. 2 k důvodové zprávě.  
 
Návrh, který je Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládán, vychází z návrhu Komise RHMP a 
Výboru ZHMP, jež navrhují udělit granty hl. m.  Prahy v rámci IV. kola grantového programu 
v celkové výši 4 516 000 Kč ve prospěch 17 žadatelů. Současně Komise RHMP a Výbor ZHMP 
nedoporučuje udělit grant hl. m. Prahy 16 žadatelům, kdy důvodem nenavržení grantu je, že 
předmět žádosti o grant hl. m. Prahy neodpovídá rámcovým vizím, ideovým záměrům a směrům, 
stanoveným Radou hl. m. Prahy pro tento grantový program.  

Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s usnesením RHMP, které je přílohou č. 3 
k důvodové zprávě, 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 – IV. kolo v celkové výši 3 364 000 Kč dle bodu I. tohoto usnesení z běžných výdajů 
kapitoly 0680 – OPP MHMP, § 3399, a to po úpravě rozpočtu ke kterému dojde snížením § 3399 
– granty v celkové výši 100 000 Kč - rozpočtové opatření: snížení rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hl. m. Prahy v kap. 0680, § 3399, pol. 5169, ORG 0098005000000 v celkové výši 100 
000 Kč za současného zvýšení rozpočtu běžných výdajů vlastního 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 3 346 000 Kč. 

V rámci přílohy č. 2 tohoto usnesení je předkládán návrh na poskytnutí dotace žadateli – 
Městské části Praha 20 – na projekt k výročí 100 let vzniku samostatného čs. státu a 25 let ČR, 
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kdy návrh dotace činí v celkové výši 100 000 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 
pozdějších předpisů apod., byla schválena pro III. kolo grantového programu usnesením RHMP 
č. 1485 ze dne 12. 6. 2018 a usnesením ZHMP č. 38/186 ze dne 14. 6. 2018 a bude použita 
v totožném znění. Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního účelového grantu 
jsou 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.  

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto 
grantového programu činí 35 mil Kč dle rozpočtu hl. m. Prahy schváleného Zastupitelstvem hl. 
m. Prahy na kalendářní rok 2018. 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 dle čl. III, bod 2 Zásad. Rozpočet 
grantového programu pro V. kolo tohoto grantového řízení činí celkem 11 232 000 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 zákonné náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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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 22. jednání 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 

13. 6. 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, PhDr. Matěj Stropnický, JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. 
Karel Grabein Procházka  

Omluveni:   
Nepřítomni:   

Hosté: 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 a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele 

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

5. Návrh záměru na výstavbu multifunkčního centra pro kulturu na Letné 

6. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

7. Individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 

2018 

8. K návrhu na vyhlášení grantů v oblasti kongresového průmyslu na rok 2019 

9. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v květnu 2018 

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

11. Různé - výsledek řešení problematiky AirBnB z komise pro rozvoj CR 

 
K jednotlivým bodům programu: 

 

 

Jitka Kyseláková
Text napsaný psacím strojem
Příloha

Jitka Kyseláková
Text napsaný psacím strojem
č. 2 k důvodové zprávě
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1. Úvod 
Výbor začal své 22. zasedání v 13:05 hodin.  
 Paní předsedkyně se omluvila, že odchází v 14:30. 
 Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.  

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 
Schválení zápisu: 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen. 
 
Paní předsedkyně otevřela diskuzi k programu.  
 
Pan Kubišta navrhl změnu v pořadí navrhovaného programu a to, že bod č. 5 jako bod č. 8. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování.  Bod programu byl změněn. 
Pan Novotný navrhl zařazení nového bodu č. 9 s názvem Výstaviště a.s., a to z toho důvodu, že výbor má ve 
svém názvu výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování.  Bod programu byl zařazen. 
  
Pan Stropnický navrhl zařazení nového bodu č. 10 Divadlo na Vinohradech. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Bod programu byl zařazen.  
 
Hlasování o programu jako celku. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování.  Program výboru byl schválen. 

3. Volba ověřovatele 
Ověřovatelem byl navržen pan Václav Novotný. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 

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

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 
 

Pan ředitel Skalický sdělil, že výboru je zde předkládán návrh na poskytnutí finančních prostředků z kap. 0680 – 
granty k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 – IV. 
kolo. Na konci léta 2018 by mělo proběhnout ještě V. kolo tohoto grantu a k rozdělení zbývá asi ještě 14 mil. Kč. 
Do tohoto V. kola grantového programu budou přijímány žádosti pouze do výše 200 000 Kč a to z důvodu, že 
ZHMP již v roce 2018 nebude zasedat (poslední zasedání ZHMP je 6. 9. 2018).  Předkládané návrhy na podporu 
ve IV. kole byly již odsouhlaseny Komisí RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 
let České republiky. 

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
I. doporučuje 
 
předložený návrh na poskytnutí finančních prostředků ve výši 4 066 000 Kč z kap. 0680 - OPP MHMP, § 3399 -
granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 
2018 - IV. kolo dle přílohy č. 1 k návrhu usnesení 
 
II. souhlasí 
s předložením návrhu dle bodu I. a II. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně do Zastupitelstva hl. m. 
Prahy 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
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5. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018. 
Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel KUC MHMP 

 
Paní předsedkyně poděkovala panu řediteli Ciprovi i panu řediteli Skalickému za to, že informace týkající se 
žádostí k výročí 100 let se promítají i do seznamu žádostí o IUD v KUL. U jednoho žadatele o IUD v KUL byl 
projekt již podpořen ve IV. kole grantového programu k výročí 100 let a ve dvou případech projekty ve IV. kole 
neuspěly a proto o nich nechá paní předsedkyně hlasovat. 
 
Individuální účelové dotace do 200 000 Kč. 
Paní předsedkyně Kaplický uvedla, že opět jsou výboru předkládány individuální účelové dotace do 200 000 Kč 
v příloze č. 1 a to již s návrhy pana radního Wolfa na přidělení či nepřidělení dotace kdy výbor navržené částky 
bere pouze na vědomí.  
 
Pan Kubišta měl k projektu č. 201 – domácí koncerty vážné hudby 2019 - návrh na přidělení 100 000 Kč. 
Hlasování o protinávrhu pana Kubišty: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.  
 
Usnesení: 
Výbor bere na vědomí návrhy na přidělení dotací panem radním dle přílohy č. 1. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
Jednotlivé projekty IUD nad 200 000 Kč. 
Žadatel č. 160 na projekt Czech Press  Photo a Grant Prahy – žádost byla stažena - žadatel obdržel grant. 
Žadatel č. 171 na projekt česká premiéra inscenace hry Pauly Vogel Indecent, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Hlasování o návrhu: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 173 na projekt první fáze projektu Jan Palach – naše svědomí, návrh pana radního Wolfa: 350 000 Kč. 
Protinávrh pana Stropnického: 530 000 Kč 
Hlasování o protinávrhu: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.  
Žadatel č. 175 na projekt Lakomec, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Hlasování o návrhu: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 176 na projekt Talent festival 2018, návrh pana radního Wolfa 270 000 Kč. 
Hlasování o návrhu: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 178 na projekt Mezinárodní divadelní festival Pražské křižovatky, návrh pana radního Wolfa 1 000 000 
Kč. Žadatel – Národní divadlo - jako příspěvková organizace Ministerstva kultury nemůže žádat o grant HMP, 
proto žádá o IUD.   
 
Odchod pana Novotného v 13:29. 
 
Hlasování o návrhu: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 179 na Pražské Quadriennale 2019 - příprava, návrh paní předsedkyně Kaplický 500 000 Kč. Žadatel na 
projekt žádal v grantovém řízení k výročí 100 let, neuspěl. Divadelní ústav jako příspěvková organizace MK 
nemůže žádat o grant HMP. 
 
Příchod pana Novotného v 13:31. 
 
Hlasování o návrhu: 9Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 180 na projekt PDFNJ, návrh paní předsedkyně Kaplický 500 000 Kč. 
Protinávrh pana Kubišty: 750 000 Kč 
Hlasování o protinávrhu: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.  
 
Odchod pana Kubišty v 13:38. 
 
Žadatel č. 181 na projekt BE 26, návrh paní předsedkyně Kaplický: 500 000 Kč. 
Hlasování o návrhu: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 182 na projekt Filmové muzeum NaFilm, návrh paní předsedkyně Kaplický 100 000 Kč. 
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Protinávrh Dr. Janderová: 150 000 Kč. 
 
Příchod pana Kubišty v 13:41. 
 
Hlasování o protinávrhu: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 185 na projekt Transmit Festival, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Hlasování o návrhu: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 186 na projekt Cena Stanislava Libenského 2018, návrh pana radního Wolfa: 250 000 Kč. 
Protinávrh paní Dr. Janderové: 350 000 Kč.  
Protinávrh paní prof. Kislingerové: 400 000 Kč. 
Hlasování o protinávrhu paní prof. Kislingerové : 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.  
Žadatel č. 187 na projekt Mucha Mystery, návrh pana radního Wolfa: 250 000 Kč. 
Žádost bude použita na nájem v Obecním domě. Projekt bude doprovodným programem k výstavě Mucha – 
Epopej. 
Žádost pana radního Wolfa na přesunutí do grantového řízení OPP - 100 let výročí Republiky. 
Hlasování o návrhu přesunu žádosti s doporučením výboru na částku 250 000 Kč: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdržel 
hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 188 na projekt Maurice Pellé ve Villa Pellé, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč. 
Protinávrh paní Dr. Janderové: 250 000 Kč.  
Hlasování o protinávrhu: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.  
Žadatel č. 189 na projekt příprava projektu Grafika roku a 24. ročník Ceny Vladimíra Boudníka, návrh pana 
radního Wolfa: 250 000 Kč. 
Hlasování o návrhu: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
 
Odchod paní Briardové v 13:57. 
 
Žadatel č. 190 na projekt Památník obětem totalit, návrh pana radního Wolfa:  
900 000 Kč. 
 
Paní předsedkyně připomněla, že příprava tohoto projektu již byla podpořena výborem v minulosti a to 
z kapitálových výdajů z rozpočtové rezervy „2% na umění“. 
Z tohoto důvodu paní předsedkyně navrhla, aby i finální část projektu byla hrazena z rezervy na umělecká díla ve 
veřejném prostoru  (2% na umění).  Pan Stropnický namítl, že projekty hrazené z tohoto nového Programu mají 
být jiného druhu, než je tato žádost. Projekty mají být zaměřené na současné umění a svobodnou tvorbu lidí, 
kteří se do těchto soutěží hlásí. Dále podotknul, že památníky Milady Horákové jsou v Praze minimálně dva. 
Žadatel vysvětlil, že se jedná nikoliv o památník Milady Horákové, ale o památník obětem totalit, jejichž 
symbolem je popravená Dr. Milada Horáková.  
Pan Novotný doporučil, aby se v tomto volebním období podařilo z oněch 2% na umění realizovat alespoň jednu 
sochu ve veřejném prostoru a tou by byl tento projekt. Paní Janderová podpořila názor pana Novotného.  Pan 
Stropnický podporuje tento projekt na výstavbu památníku, ale nikoliv z 2% na umění.  Dále zdůraznil, že o 
využívání prostředků z 2% na umění má rozhodovat pouze odborná komise, která bude ustanovena až 
v průběhu prázdnin. 
 Paní předsedkyně uzavřela diskuzi s tím, že je pouze v kompetenci pana radního Wolfa  z jakých finančních 
prostředků tento projekt bude financovat za předpokladu, že tento výbor bude chtít tuto žádost podpořit. Paní 
předsedkyně uzavřela diskuzi k tomuto projektu. 
 
Hlasování o návrhu 900 000 Kč: 7 Pro – 1 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 191 na projekt výstava TATA BOJS, návrh pana radního Wolfa: 500 000 Kč. 
 
Příchod paní Briardové v 13:59. 
 
Hlasování o návrhu: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 194 na projekt Ceny paměti národa 2018, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč 
Hlasování o protinávrhu: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  
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Žadatel č. 198 na projekt Terry Riley v Praze, návrh pana radního Wolfa:  
500  000 Kč. 
Hlasování o návrhu: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 199 na projekt Celosvětová pěvecká soutěž Operalia - příprava, návrh paní předsedkyně Kaplický: 500  
000 Kč. 
Hlasování o návrhu: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 200 na projekt Koncert pro občanské sdružení Prader - Willi, návrh pana radního Wolfa: 300  000 Kč. 
Hlasování o návrhu: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 202 na projekt SOČR uvádí: Radůza a osud Anity Garibaldi, návrh paní prof. Kislingerové: 150  000 Kč. 
Příchod pana Novotného v 14:09 
 
Hlasování o protinávrhu: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 203 na projekt 100 let ČSR – Juraj Filas Oratio Spei, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Projekt byl podpořen grantem k 100. výročí republiky částkou 300 000 Kč. 
Hlasování o návrhu:  8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 205 na projekt Leonard Bernstein: Mass, návrh pana radního Wolfa:  
300  000 Kč. 
Paní předsedkyně podotkla, že i na plakátech tohoto projektu je reklama 100 let výročí Republiky. A proto 
navrhla přesun do grantů k výročí 100 let Republiky s doporučením výboru na částku 200 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 208 na projekt Andílci za školou, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Hlasování o návrhu: 4 Pro – 0 Proti – 5 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Žadatel č. 209 na projekt  Celebrating Kilián, návrh pana radního Wolfa:  
200  000 Kč. 
Hlasování o návrhu: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Individuální účelové dotace v KUL podaná po řádném termínu s odůvodněním -  pozdní podání žádosti: 
 
Žadatel č. 206 na projekt galerie na veletrhu - Scope Basel 2018, návrh paní předsedkyně Kaplický na nájem: 220 
000 Kč. 
Hlasování o návrhu: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 214 na projekt: účast Jiří Švestka na Artissima 2018. 
Žadatel podal žádost opožděně. 
Žadatel č. 184 na projekt Galavečer firem a osobností České republiky, návrh paní prof. Kislingerové: 400  000 
Kč. 
Paní předsedkyně Kaplický sdělila, že se jedná o pozdní podání žádosti, a to bez odůvodnění, akce se koná v den 
zasedání výboru. Tisk na schválení tohoto projektu do RHMP by byl dán zpětně.  
Pan Novotný sdělil, že nesouhlasí s tímto projektem na podporu z důvodu pozdního podání žádosti. 
 
Usnesení:  
Výbor 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 – v celkové částce 9 370 500 Kč 
Přílohy: 
Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP  
Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 3 k návrhu usnesení výboru ZHM 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  
 
6. Individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu v roce 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
 

Jednotlivé žádosti: 
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Žádost č.020/2018/053 na projekt Umění animace – 30 let studia PIXAR- příprava  výstavy 2019, návrh paní 
předsedkyně Kaplický: 1 000 000 Kč na nájem na Výstavišti. 
 Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žádost č.023/2018/056 na projekt Deloitte Shared Coference 2018. 
O projektu bylo hlasováno s návrhem pana radního Wolfa s 0 Kč na minulém zasedání výboru a projektu bylo 
přiděleno 0 Kč. 
 Žádost č.027/2018/060 na projekt Prague Coffee Festival 2018, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žádost č.028/2018/061 na projekt příprava cyklu intenzivních vzdělávacích odborných seminářů, návrh pana 
radního Wolfa: 0 Kč. 
 
Odchod pana Novotného v 14:31. 
 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žádost č.029/2018/062 na projekt Kafka Forever 2018, návrh pana radního Wolfa: 250 000 Kč. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žádost č.030/2018/058 na projekt Střecha Lucerny, návrh pana radního Wolfa:  
0 Kč. 
Hlasování:  5 Pro – 0 Proti – 3 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Příchod pana Novotného v 14:33. 
Odchod pana Kubišty v 14:33. 
 
Usnesení: 
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 1 350 000 
Kč. 
 
II. doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy 
Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
Odchod paní předsedkyně Kaplický v 14:34. 
 
7. K návrhu na vyhlášení grantů v oblasti kongresového průmyslu na rok 2019 
 
Pan Kaucký předal slovo paní Dr. Hudcové, která vysvětlila, že tento grantový systém byl vytvořen jako 
pobídkový systém pro kandidatury na konání kongresů.   Díky jednání Komise RHMP pro rozvoj CR bylo navrženo 
rozšířit jedinou kategorii o kategorii pro menší konference. Původní kategorie bude ponechána (kongresy pro 
700 a více registrovaných účastníků, kteří v Praze stráví minimálně 2 noci a zároveň 40% z těchto účastníků je ze 
zahraničí, s podporou 250 Kč na účastníka).  Nová kategorie zahrnuje kongresy pro 500 – 699 registrovaných 
účastníků, kteří v Praze stráví min. 2 noci, a zároveň 40% z těchto účastníků je ze zahraničí, s podporou 200 Kč 
na účastníka. Žadatel si dopředu musí zvolit, o jakou kategorii bude žádat. V loňském roce bylo v rozpočtu na 
kongresy vyčleněno 10 mil. Kč. 
Pan radní Wolf ještě dodal, že na včerejším zasedání Komise RHMP pro rozvoj CR byly tyto zásady a kategorie 
schváleny. 
 
Usnesení: 
 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
 
I. schvaluje 
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předložený návrh Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového průmyslu na rok 2019 dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 
II. doporučuje 
 
radnímu Janu Wolfovi předložit podklady dle bodu I. tohoto usnesení Radě hl. m. Prahy 
Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
8. Návrh záměru na výstavbu multifukčního centra pro kulturu na Letné 
 
 Odchod paní prof. Kislingerové v 14: 56 hod 
 
Pan Kaucký připomněl členům výboru, že za poslední léta není v Praze diskutovanější stavby, než je výstavba 
nové Národní knihovny dle návrhu Future Systems pana architekta Jana Kaplického. Tento projekt byl původně 
v roce 2008-2009 představiteli hl. města Prahy podporován. Následně se projekt NK stal nechtěným. V médiích 
se stále objevují diskuze, zda hl. město Praha potřebuje novou architekturu, za kterou by turisté do hl. města 
mohli jezdit - vyjma historického centra. Praha se v poslední době jeví spíše jako menší skanzen, který má sice  
v široké nabídce stavby různých historických slohů, ale bohužel moderní stavby nabídnout - kromě Tančícího 
domu - Praha neumí, a to přesto, že je  kulturním centrem Evropy. 
 
 Výboru je zde nyní předkládán návrh záměru multifunkčního centra, kde z hlediska financování, se nabízí 
několik variant. Stavbu by mohlo financovat samo hl. město Praha nebo by se jednalo o spolupráci soukromého 
a veřejného sektoru nebo celý projekt by zafinancoval soukromý subjekt. Diskutovanou otázkou bude určitě 
využití prostoru, který v případě, že se bude jednat o zapojení soukromého subjektu musípočítat s návratností 
svých vložených finančních prostředků. 
 
 Pan Novotný konstatoval, že mu přijde rozumné vypracovat studii proveditelnosti, která ještě nikdy zpracována 
nebyla, i když předem není přesně známo budoucí využití této budovy. 
 
Pan ředitel Cipro vysvětlil, že předpokládá, že výsledek studie proveditelnosti bude projednán tímto výborem, a 
to ještě v září. Studie proveditelnosti by mohla sloužit jako podklad k jednání s MK, záměrem hl. města bude 
obnovit diskuzi o této nové Národní knihovně. 
  
Pan Kaucký vysvětlil, že místo pro záměr výstavby zůstává stejný – tedy na Letné u obratiště tramvají. Zamýšlené 
pozemky na stavbu patří HMP, které již naprojektovalo i vyřešení přemístění tramvajové smyčky. 
  Pan Kaucký vysvětlil, že v  minulosti, když se projednával původní záměr na výstavbu NK, tak MK disponovalo 2 
miliardami korun, které dnes již MK nemá. Tyto finanční prostředky MK již alokovalo na modernizaci Klementina 
a na výstavbu nového depozitáře. V budoucnosti se asi nedá předpokládat, že by MK vygenerovalo znovu tyto 
finanční prostředky na opětovný projekt. 
 
 Pan ředitel Cipro sdělil, že plochu 6 000 m2 by rádo využívalo divadlo Minor a 1 000 m2 Městská knihovna, která 
již v minulosti měla být v nové budově Národní knihovny umístěna. 
 
 Pan Stropnický navrhl přeformulovat navržené usnesení – výbor doporučuje radnímu Wolfovi zajistit zpracování 
studie využitelnosti a proveditelnosti budovy dle projektu architekta Jana Kaplického. 
 
Usnesení: 
 
Výbor  
I. doporučuje 
radnímu pro kulturu Janu Wolfovi zajistit zpracování studie využitelnosti a proveditelnosti budovy dle projektu 
architekta Jana Kaplického. Po jejím zpracování předložit studii Výboru pro kulturu, památkovou péči, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy k posouzení dalšího postupu. 
Termín: Do 30. 9. 2018 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 
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9. Výstaviště a.s. 
 Pan Novotný informoval, že radní HMP byli příjemci dopisu od bývalého předsedy dozorčí rady a.s. Výstaviště, 
pana Vyhnánka.  Minulý týden pan Vyhnánek rezignoval z dozorčí rady Výstaviště a.s., a to z důvodu, že se na 
Výstavišti nedodržuje zákon o zadávání veřejných zakázek, že existují antedatované smlouvy a že on jako 
předseda dozorčí rady s tím nemůže nic dělat. Představenstvo ignoruje některé zákony, nechává se řídit 
odněkud zvenku a dozorčí rada není tedy schopna plnit svoji funkci. 
Pan Novotný navrhl znění usnesení: 
 
Výbor vyzývá RHMP, aby v pozici valné hromady akciové společnosti Výstaviště neodkladně řešila personální, 
smluvní a ekonomické problémy Výstaviště a.s. Praha 
Hlasování:  5 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
10. Divadlo na Vinohradech – výběrové řízení na ředitele 
 
Odchod pana Kubišty v 15:00. 
 
Pan Stropnický sdělil, že výběrové řízení na ředitele Divadla na Vinohradech by se mělo konat v roce 2019. Pan 
radní Wolf upřesnil, že výběrová řízení na ředitele příspěvkových organizací v oblasti kultury, zřizovaných  HMP, 
se konají po 6 letech. V   roce 2012 byl jmenován současný ředitel Tomáš Töpfer.  
Pan radní Wolf sdělil, že Divadlo na Vinohradech by se mělo rekonstruovat v roce 2020, takže nemá smysl 
soutěžit ředitele před rekonstrukcí divadla, ale naopak až v průběhu jeho rekonstrukce, aby nový ředitel přišel 
do nového prostředí a možná i se změněným souborem. Proto pan radní Wolf nedoporučuje soutěžit ředitele 
před plánovanou rekonstrukcí divadla. Rekonstrukci divadla může provádět současný ředitel – Tomáš Töpfer.  
Pan Stropnický konstatoval, že Divadlo na Vinohradech trvalý soubor již nemá.   Divadlo má herce jednorázově 
placené od představení.  
Pan Stropnický navrhl usnesení: 
Výbor ukládá řediteli KUC, aby připravil zprávu o uměleckých a provozních výsledcích Divadla na Vinohradech za 
roky 2012-2018 a zprávu o přípravách rekonstrukce Divadla na Vinohradech, včetně rozpočtu.  
Pan Stropnický navrhuje se k tomuto bodu již vrátit na zářijovém výboru. Čím dříve se vysoutěží nový ředitel 
divadla, tím více času bude mít nový ředitel na přípravu nového fungování provozu divadla. Vlastně mohou po 
přechodnou dobu fungovat oba ředitelé (stávající a nově jmenovaný) paralelně vedle sebe. Pan Stropnický 
navrhuje vysoutěžit ředitele do konce roku 2018 s nástupem od  
1. 1. 2020. 
Pan Novotný připomenul, že kdyby v minulosti nebyla zrušena evaluace divadel, má výbor k dispozici 
každoročně výsledky a umělecké hodnocení všech divadel. 
 
Usnesení: 
Výbor ukládá řediteli KUC, aby připravil zprávu o uměleckých a provozních výsledcích Divadla na Vinohradech za 
roky 2012-2018 a zprávu o plánované rekonstrukci Divadla na Vinohradech, včetně rozpočtu a obě zprávy 
předložil zářijovému zasedání výboru. 
 
Hlasování:  5 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
 
11. Informace – přehled tisků zpracovaných OPP  MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v květnu 
2018.  

12. Informace – přehled tisků zpracovaných KUC  MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v květnu 
2018.  

13. Různé výsledek řešení problematiky AirBnB z komise pro rozvoj CR 
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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: Ing. Václav Novotný 
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 1902 

ze dne  7.8.2018 

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 - IV. 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 - IV. kolo) v celkové výši 1.070.000,- 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 - IV. kolo), a to ve výši 
3.346.000,- Kč s tím, že pokud by částka v režimu "de minimis" schválená 
žadatelům uvedeným v příloze č. 2 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 100.000,- Kč 
Městské části Praha 20 formou účelové neinvestiční dotace na akci spojenou s 
výročím 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - IV. kolo dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

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

4.  se 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.  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelového neinvestičního grantu 
hl.m. Prahy dle bodu I.1. a I.2. tohoto usnesení 

Termín: 31.8.2018 
2.  po schválení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy uzavřít veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí účelového neinvestičního grantu hl.m. Prahy dle bodu II.1. a II.4. 
tohoto usnesení 

Termín: 28.9.2018 

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

Termín: 31.8.2018 
2.  radnímu Wolfovi 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení ke 
schválení 

Termín: 6.9.2018 

 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-30384  
Provede: MHMP - OPP MHMP, radní Wolf  
Na vědomí: odborům MHMP  
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