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Příloha č. 2 k důvodové zprávě 

 

Časový harmonogram Programu pro označování provozoven na území Pražské 

památkové rezervace v roce 2022 

 

 
Příprava pravidel Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové 

rezervace v roce 2022 (dále jen „Program“)  

         

Termín: leden – duben 2021 

 

Předložení návrhu Programu na zasedání Komise RHMP pro udělování grantů vlastníkům 

památkově významných objektů (dále jen „Komise RHMP) 

         

Termín: květen – červen 2021 

 

Po schválení v Komisi RHMP příprava a předložení Programu na projednání v RHMP 

         

Termín: červen – červenec 2021 

 

Vyhlášení Programu, zveřejnění, konání seminářů pro veřejnost 

         

Termín: červenec – říjen 2021 

 

Uplatnění finančních prostředků pro rozpočet dotačního Programu v návrhu rozpočtu hl. m. Prahy 

na rok 2022        

Termín: červenec 2021 

 

Příprava a vyhlášení veřejné zakázky na výběr autorizovaného inženýra pro posuzování 

cenových kalkulací, souvisejících s předmětem Žádostí o dotaci 

        Termín: srpen – říjen 2021 

 

Termín podávání žádostí o dotaci hl. m. Prahy                        

Termín: 29. 10. 2021 

 

 

Stručný přehled všech došlých žádostí o dotaci hl. m. Prahy předání členům věcně příslušné 

Komise RHMP (prokazatelným způsobem)       

        Termín: listopad 2021 

            

  

Administrativní zpracování žádostí o dotaci hl. m. Prahy  

(evidence v programu IS FP HMP, věcná a formální kontrola žádostí, příloh a podkladů) 

    

 Termín: listopad – prosinec 2021 

                     

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

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

předmětu žádosti v souvislosti s vydanými závaznými stanovisky OPP MHMP) 

 

Termín: prosinec 2021 

            

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

péče odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy 

 

Termín: leden 2022 
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Posouzení výše celkových nákladů jednotlivých žádostí o dotaci hl. m. Prahy autorizovaným 

inženýrem   

                                                                                      Termín: leden – únor 2022 

 

  

Předložení přehledu podaných žádostí k projednání v Komisi RHMP 

          

Termín: únor – březen 2022 

              

 

Zpracování materiálu do Rady hl. m. Prahy k návrhu na poskytnutí dotací hl. m. Prahy v rámci 

Programu včetně návrhu veřejnoprávní smlouvy pro rok 2022 

         

Termín: duben – květen 2022 

          

 

Zpracovat a zajistit podpisy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace hl. m. Prahy včetně 

zveřejnění 

Termín: do 30 dnů od přijetí 

        usnesení RHMP  

 

Písemná informace o neposkytnutí dotace hl. m. Prahy žadatelům včetně informace o vyřazení 

(nevyhovění) žádostí o dotaci hl. m. Prahy  

 

Termín: do 30 dnů od přijetí  

usnesení RHMP  

            

Proplácení dotací hl. m. Prahy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv 

 

Termín: červen – červenec 2022 

           

Za plnění daných úkonů je odpovědný Odbor MHMP  


