
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 1076 

ze dne  22.6.2010 

k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 
2010 

 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  snížení neúčelové rezervy kap. 1016, § 6409 o částku 1.500 tis. Kč ve prospěch 

běžných výdajů kapitoly 0619 - OKP MHMP, § 3392 - záležitosti kultury - partnerství 

2.  poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů kap. 0619 - OKP MHMP, § 3392 
- záležitosti kultury - partnerství - formou daru ve výši 1.500.000,- Kč na rok 2010 
občanskému sdružení SYMPOSION - sdružení pro kulturu, se sídlem Praha 2, 
Slavíkova 29, PSČ 120 00, IČ: 68380623, na projekt DEN DVACÁTÝ SEDMÝ 

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

1.  vypracovat darovací smlouvu dle bodu I.2. tohoto usnesení 
Termín: 25.6.2010 



2.  radnímu Pechovi 
1.  podepsat darovací smlouvu dle bodu II.1.1. tohoto usnesení 

Termín: 30.6.2010 

3.  MHMP - ROZ MHMP 
1.  provést rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 30.6.2010 

 

 
 

MUDr. Pavel Bém 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

JUDr. Rudolf Blažek 
náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Pecha  
Tisk: R-1501  
Provede: MHMP - OKP MHMP, radní Pecha, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Důvodová zpráva 

 

 Radě hlavního města Prahy se předkládá na základě usnesení Rady HMP č. 531 ze dne 

28.4.2009 návrh na poskytnutí finančních prostředků občanskému sdružení SYMPOSION - 

sdružení pro kulturu, se sídlem Praha 2, Slavíkova 29, PSČ 120 00, IČ: 68380623, v celkové 

částce 1.500 tis. Kč. V tomto návrhu usnesení se doporučuje finanční podpora projektu DEN 

DVACÁTÝ SEDMÝ, který nemůže ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými státy EU, 

je lokálního charakteru a určen českému návštěvníkovi. U tohoto projektu je vyloučeno 

ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. 

 Projekt DEN DVACÁTÝ SEDMÝ je koncipován k 60. výročí popravy dr. Milady 

Horákové a spol. a je pokračováním úspěšného projektu "Uzavřeno…", který se konal 

s podporou hl. m. Prahy. Projekt bude zaměřen na dvě osobnosti procesů 50. let, a to 

M. Horákovou a Z. Kalandru, odsouzené k trestu smrti. Cílem je propojením dokumentární a 

umělecké formy podat obraz o tomto historickém období. Autor projektu je Jiří Sozanský. 

Projekt zahrne - výstavu DEN DVACÁTÝ SEDMÝ - Úřad vlády ČR (vernisáž 16.6. v 17.00 

hodin - září 2010) a Muzeum policie (listopad - prosinec), dále divadelní představení, které 

připravuje ve spolupráci s Novou scénou ND divadelní skupina Spitfire Company (režie Petr 

Boháč) - říjen 2010, semináře - FF UK a Ústav pro studium totalitních režimů, koncert - 

rekviem za popravené - Vrchní soud v Praze (červen + listopad). Projekt má záštitu primátora 

hl. m. Prahy a premiéra ČR. Celkové náklady projektu jsou 2.525.000,- Kč. Předkladatel 

navrhuje poskytnout partnerský příspěvek hl. m. Prahy ve výši 1.500.000,- Kč. Žadatel 

obdržel od hl. m. Prahy na své projekty v roce 2007 částku 200 000 Kč, v roce 2008 částku 

700 000 Kč a v roce 2009 částku 900 000 Kč. 

 

Finanční prostředky se navrhuje zajistit snížením neúčelové rezervy kap. 1016, § 6409 

o částku 1.500 tis. Kč ve prospěch běžných výdajů kap. 0619 – OKP MHMP, § 3392 – 

záležitosti kultury – partnerství. 

Finanční prostředky v celkové výši 1.500 tis. Kč budou poskytnuty formou darovací 

smlouvy, jejíž vzor byl schválen výše uvedeným usnesením Rady HMP. Výbor pro kulturu a 

volný čas ZHMP doporučil uvedenou částku na svém zasedání dne 19.5.2010. 
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