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FINANCOVÁNÍ KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
V ROCE 2008
Hlavní město Praha poskytlo na kulturu včetně oprav památek a všech investic ze svého rozpočtu v roce 2008 celkem 2 120 917 tis. Kč. Tato částka je rozepsaná v následující tabulce.

Souhrnná tabulka
Poskytnutá částka
v tis. Kč
KULTURA
 1 563,1
PAMÁTKOVÁ PÉČE – nemovité kulturní památky a objekty významné z hlediska památkové péče

122,4
CÍRKEVNÍ OBJEKTY
19,0
UMĚLECKÉ ŠKOLSTVÍ A GRANTY NA KULTURNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE
370,2
CELOMĚSTSKÉ PROGRAMY PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN na území hl. m. Prahy
4,8
CESTOVNÍ RUCH – propagace pražské kultury a památek
42.3
CELKEM:
2121,8









Rozpis souhrnné tabulky
v Kč
KULTURA
Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím

Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím

Spolupořadatelství hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Dary v oblasti kultury

Produkce kulturních akcí hl. m. Prahy

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně – investiční prostředky
(Odbor městského investora)

Slovanská epopej – investiční prostředky
(Odbor městského investora)

Příspěvky městským částem

Služby –nová kulturní a grantová politika hl. m. Prahy – brožury, překlady, inzerce, právní služby, posudky, analýzy, průzkumy, apod.

Kultura celkem

PAMÁTKOVÁ PÉČE
Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů

Granty Ministerstva kultury ČR v programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Dotace městským částem v oblasti památkové péče

Koncepční činnost v oblasti památkové péče a služby– rok 2007 

Oprava Karlova mostu – neinvestiční prostředky
(Odbor městského investora)

Památková péče celkem

CÍRKEVNÍ OBJEKTY
Granty na opravy církevních objektů v majetku církví a náboženských společností

Církevní objekty celkem

UMĚLECKÉ ŠKOLSTVÍ A KULTURNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dotace uměleckému školství – neinvestiční výdaje

Dotace uměleckému školství – investiční prostředky

Granty na kulturní aktivity dětí a mládeže

Umělecké školství a kulturní aktivity dětí a mládeže celkem

CELOMĚSTSKÉ PROGRAMY PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Programy zaměřené na prezentaci národnostních kultur v hl. m. Praze, na kulturní a společenskou činnost národnostních menšin

Programy zaměřené na publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze

Programy zaměřené na kulturní, společenskou a osvětovou činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze

Programy zaměřené na publikační činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze

Celoměstské programy podpory národnostních menšin celkem

CESTOVNÍ RUCH
Účast na veletrzích

Kongres ASTA

Publikační činnost

Výstavní stánky

Ostatní platby – propagace, reciproční akce

Cestovní ruch celkem

CELKEM

Hlavní město Praha zřizovalo v roce 2008 v oblasti kultury 19 příspěvkových organizací:
10 divadel (11 scén)
			Městská divadla pražská (ABC, divadlo ROKOKO)
			Divadlo pod Palmovkou
			Švandovo divadlo na Smíchově
			Hudební divadlo v Karlíně
			Divadlo v Dlouhé
			Minor
			Divadlo Spejbla a Hurvínka
			Divadlo na Vinohradech
			Divadlo Na zábradlí
			Studio Ypsilon
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK
Galerie hlavního města Prahy
Muzeum hlavního města Prahy
Národní kulturní památka Vyšehrad
Městská knihovna v Praze
Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy
Pražská informační služba
Zoologická zahrada hlavního města Prahy
Botanická zahrada hlavního města Prahy

Neinvestiční příspěvek kulturním organizacím, které zřizuje hl. m. Praha, v roce 2008 byl ve výši 1 050 929,5 tis. Kč a investiční transfer byl ve výši 239 663,5 tis. Kč. Kromě výdajů krytých dotací hl. m. Prahy byly i další, které si organizace kryly ze svých fondů. Kulturní příspěvkové organizace hl. m. Prahy obdržely také dary. Uvedené příspěvky kulturním organizacím zahrnují účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, poskytnuté prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

V grantovém systému hl. m. Praha uzavřelo v oblasti kultury v roce 2008 celkem 364 smluv. Při partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času bylo uzavřeno v roce 2008 celkem 105 smluv. Více viz bod 2. 

Z rozpočtu hl. m. Prahy byly poskytnuty dary v oblasti kultury. Více viz bod 2.

Hlavní město Praha v roce 2008 poskytlo granty na památkovou obnovu objektů ve výši 61 065,7 tis. Kč. V rámci programů Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, které vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, byly poskytnuty příspěvky ve výši 2 818,7 tis. Kč. Více viz bod 3.

V roce 2006 bylo poskytnuto 28 finančních příspěvků – grantů na opravy církevních objektů v majetku církví a náboženských společností. Více viz bod 4.

V působnosti hlavního města Prahy bylo v roce 2006 28 základních uměleckých škol (ZUŠ), z toho 26 ZUŠ zřizovaných hlavním městem Prahou a 2 ZUŠ zřizované městskými částmi, které navštěvovalo celkem 20 366 žáků. Z rozpočtu hl. m. Prahy byly poskytnuty granty na kulturní aktivity dětí a mládeže. Více viz bod 5.

V roce 2008 byly přiděleny granty v rámci Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy na prezentaci národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin, na publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze, na kulturní, společenskou a osvětovou činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze a na publikační činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze. V této oblasti bylo dále podpořeno zajištění některých kulturních akcí. Více viz bod 6.

V oblasti cestovního ruchu – byly vynaloženy finanční prostředky na propagaci pražské kultury a památek. Více viz. bod 7.

Finanční příspěvky v oblasti kultury a památkové péče byly poskytnuty, a to účelově, Městským částem.

